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คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นั ก ศึก ษาได้ น าความรู้ ที่ ศึก ษามาประยุกต์ ใช้ในการท าวิจั ยแล้ ว ยั งกระตุ้ น ให้ เกิด การอภิ ป รายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์ เล็ งเห็ น ความส าคั ญ ของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทาหนังสือรวมบทความการทาวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึ ก ษาและวิจั ย ของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการจัด การภาครัฐ และภาคเอกชนมหาบั ณ ฑิ ต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร ในวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่
1 ธันวาคม 2561 ณ ห้ อง 801,802,803,804,805,806 ชั้ น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่ งมีหั วข้ อ
การศึ กษาและวิ จั ย ที่ ห ลากหลายและน่ าสนใจเป็ น อย่ างยิ่ ง นอกจากนี้ ค ณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์
มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทาโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชนมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.30 – 17.00 น.

08.30 – 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.

17.00 – 18.00 น.

ลงทะเบียนหน้าห้องนาเสนอผลงาน
นักศึกษาเสนอผลงานคนละ 15 นาที อาจารย์แนะนา 5 นาที
แยกตามห้องอาจารย์ที่ปรึกษา 801,802,803,804,805,806
อาคารสยามบรมราชกุมารี
สรุปผลการนาเสนอผลงาน ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

09.00-17.00 น
ห้อง 1
(ห้อง 801 อ.สยำมฯ)
นำเสนอ 19 คน
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
(ประธำนกลุ่ม)
ศ.ดร.อัญชนา (5)
รศ.ดร.ปกรณ์ (14)
ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา

ห้อง 2
(ห้อง 802 อ.สยำม)
นำเสนอ 19 คน
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต (13)
(ประธำนกลุ่ม)
รศ.ดร.ไพโรจน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ (6)
ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกษะเมธ
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ห้อง 3
(ห้อง 803 อ.สยำมฯ)
นำเสนอ 19 คน
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย (4)
(ประธำนกลุ่ม)
รศ.ดร.มนตรี (6)
ผศ.ดร.ณัฐฐา (9)
ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

09.00-17.00 น
ห้อง 4
(ห้อง 804 อ.สยำมฯ)
นำเสนอ 16 คน
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร (5)
(ประธำนกลุ่ม)
รศ.ดร.บุญอนันต์ (9)
ผศ.ดร.พลอย (2)

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
อ.ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์

ห้อง 5
(ห้อง 805 อ.สยำมฯ)
นำเสนอ 18 คน
อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศำล
(ประธำนกลุ่ม)
ผศ.ดร.ณัฐกริช (8)
รศ.ดร.ประพนธ์ (7)
รศ.ดร.เกษมศานต์ (3)
ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
ผศ.ดร.อาพล นววงศ์เสถียร

ห้อง 6
(ห้อง 806 อ.สยำม)
นำเสนอ 18 คน
รศ.ดร.รำเชนทร์ ชินทยำรังสรรค์ (7)
(ประธำนกลุ่ม)
ผศ.ดร.ติญทรรศน์ (9)
ผศ.ดร.ดนุวัศ (2)

ผู้วิพำกษ์และพิจำรณำผลงำน
อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ

ห้อง 1 อาจารย์เข้าร่วม : รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี / ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา
ห้อง 2 อาจารย์เข้าร่วม : ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต / รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกษะเมธ
ห้อง 3 อาจารย์เข้าร่วม : ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตามัย / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
ห้อง 4 อาจารย์เข้าร่วม : รศ.ดร.วิวัฒน์ชยั อัตถากร / รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (09.00-12.00 น.)
อ.ดร.พรพรรณ เหมะพันธุ์
ห้อง 5 อาจารย์เข้าร่วม : อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล / ผศ.ดร.อาพล นววงศ์เสถียร
ห้อง 6 อาจารย์เข้าร่วม : รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ / ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
หมำยเหตุ : เวลำ 17.00 – 18.00 น. สรุปกำรน ำเสนอผลงำนและแนะน ำกำรสอบประมวลควำมรู้
โดยคณำจำรย์ ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
: พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ห้อง 301 และ 304 ชั้น 3 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
(สำหรับนักศึกษำ)
ห้องรับรอง ชั้น 3 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี (สำหรับคณำจำรย์)
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 1 ห้อง 801 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
อำจำรย์ร่วมฟัง : ผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชำ
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
09.00 – 09.20 น. น.ส.สุชาดา
ปรีดาวณิชกุล

09.20 – 09.40 น. นายจักรพนธ์
วรรณกุล
09.40 – 10.00 น. นางสาวอัญชิสา
สถาพรผล
10.00 – 10.20 น. นางสาวณัฐพัชร
ยังดี
10.20 – 10.40 น. นายปติ
เกียรติการุณ
11.00 – 11.20 น. นายศรีไพร
ทองผล

11.20 – 11.40 น. นางสาวอัจฉริยา
ธุระงาน
11.40 – 12.00 น. นางสาวอาริสา
อู่ทอง
12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
การประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการบริหารการจัดการส่งต่ อ
ผู้ป่วยกล้ามเนื้ อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST segment
Elevation myocardial infarction ตั้ งแ ต่ ม าถึ งห้ อ ง
ฉุกเฉิน กรณีศึกษา โรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรอง
จากองค์กร Joint Commission International (JCI)
ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร ล ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง ถ น น ใน พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาปัจจัยความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้รับบริการจากสานักงานอัยการสูงสุด
การวางแผนการออมและพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ
ศึกษากระบวนการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่ขาด
การรายงานตัวของสานักงานคุมประพฤติจังหวัชลบุรี
พักเบรกช่วงเช้ำ
การบริหารประสบการณ์ลกู ค้า กรณีศึกษากระบวนการส่ง
มอบงานบริการให้แก่ลูกค้าศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าใน
เขตกรุงเทพมหานครฯ บทเรียนจากประสบการณ์ในการ
ให้บริการที่ดี
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจเลือกใช้บ ริการสายการบิ น
แอร์เอเชีย
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของสารสนเทศ
ทางการบั ญ ชีของผู้ทาบัญ ชี ในบริษั ทเอกชนขนาดกลาง
และขนาดย่อมภายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

3

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง

ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
รศ.ดร.ปกรณ์
ปรียากร

รศ.ดร.ปกรณ์
ปรียากร
รศ.ดร.ปกรณ์
ปรียากร

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 น. นายวรัญญู
ชูจันทร์

หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปั จ จั ย ด้ า นการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ รศ.ดร.ปกรณ์
เครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในเขต ปรียากร
กรุงเทพมหานคร
13.20 – 13.40 น. นายทองคา
พฤติ กรรม การออม แล ปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อการออม รศ.ดร.ปกรณ์
สูนกลาง
กรณี ศึ ก ษา พยาบาลวิ ช าชี พ สั ง กั ด ฝ่ า ยการพยาบาล ปรียากร
โรงพยาบาลเวชธานี
13.40 – 14.00 น. นายรัฐประชา
กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป รศ.ดร.ปกรณ์
ซาเหลา
โปรดักส์ จากัด
ปรียากร
14.00 – 14.20 น. นางสาวกานต์สริ ี
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินกิจการและแนว รศ.ดร.ปกรณ์
โสภา
ทางการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารโรงแรม ปรียากร
แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา ชะอา
14.20 – 14.40 น. นางสาวปัฐมาภรณ์ แนวทางการพัฒนาการขายทอดตลาดกรมศุลกากร
รศ.ดร.ปกรณ์
อ่อนน่วม
กรณีศึกษา สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง
ปรียากร
14.40 – 15.00 น. นายบริพัฒน์
แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกัน รศ.ดร.ปกรณ์
วัฒนเสน
อาชญากรรมของสถานีตารวจนครบาลคันนายาว
ปรียากร
15.00 – 15.20 (20 นำที)
พักเบรกช่วงบ่ำย
15.20 – 15.40 น. รตท.ธรณ์ธันย์
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา การ รศ.ดร.ปกรณ์
ลอยประเสริฐ
บริการประชาชนในส่วนของการรับแจ้งความ เพื่อพัฒนา ปรียากร
และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตารวจนคร
บาลโชคชัย
15.40 – 16.00 น. นางสาวจันทร์สดุ า ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากร รศ.ดร.ปกรณ์
จาแนกมิตร์
สังกัดศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
ปรียากร
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
16.00 – 16.20 น. นายภาคภูมิ
Customer satisfaction and behavioural intention รศ.ดร.ปกรณ์
ภวันดร
of Yamaha music school Central ladphrao
ปรียากร
16.20 – 16.40 น. นายเอกนันท์
แนวทางการพั ฒ นาข้าราชการใหม่ ของศู นย์รักษาความ รศ.ดร.ปกรณ์
ลีลายุทธ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ปรียากร
16.40 – 17.00 น. นางสาววิมลพันธุ์ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง-กั ม พู ช า รศ.ดร.ปกรณ์
ถาวรประเสริฐ
กรณี ศึ ก ษา เส้น ทาง R10 “Road of Paradise” (ตราด ปรียากร
<เกาะกง>สีหนุวิลล์>กัมปอต>พนมเปญ)
17.00 – 18.00
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
น.
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 2 ห้อง 802 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
อำจำรย์ร่วมฟัง : ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรำกุล / ผศ.ดร.ภำคภูมิ ฤกษะเมธ
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
09.00 – 09.20 น. นางสาวคคนางค์
สิงหวัฒนศิริ
09.20 – 09.40 น. นายเดชบดี
กิตติมหาโชค
09.40 – 10.00 น. นายอภิรักษ์
ชินบุตร์
10.00 – 10.20 น. นายพรอนันต์
วงษ์ถนอม
10.20 – 10.40 น. นายอมร
เพิ่มสกุล
10.40 – 11.00 น. (20 นำที)
11.00 – 11.20 น. นางสาวพรธวัล
พูลเล็ก
11.20 – 11.40 น. นางสาวกนกพร
ศุกระกาญจนะ
11.40 – 12.00 น. นายคุณากร
เปี่ยมฟ้า
12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการบริการผู้โดยสารใน
ท่าอากาศยานภูเก็ต
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต
เรลลิงก์
ปัจจัยที่มีผลต่อการวัดคุณภาพบริการของระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding) ของโรงเรียนในจังหวัด
สมุทรสาคร
ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry
Bakery and Coffee
พักเบรกช่วงเช้ำ
ปั จ จั ย ด้ า นการจั ด การองค์ ก ารที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริ ก ารของเจ้าหน้ าที่ แ ผนกบริ การและลู ก ค้ าสั ม พั น ธ์
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
กลยุทธ์เพื่ อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจการ
นาเข้า-ส่งออก เคมีภัณฑ์ : บริษัท โปรสตาร์ เคมีคัล จากัด
บทบาทการกากับดูแลการจัดหาไฟฟ้าของคณะกรรมการ
กากับกิจการพลังงานจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์
ศ.ดร.อุดม
ทุมโฆสิต
ศ.ดร.อุดม
ทุมโฆสิต

เวลำ

ชื่อผู้นำเสนอ

หัวข้อ

อำจำรย์ที่
ปรึกษำ
13.00 – 13.20 น. นายนิธิภัทร
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานสาย ศ.ดร.อุดม
บุญหนา
งานปฏิบัติการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ทุมโฆสิต
13.20 – 13.40 น. นายถิรวิทย์
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ งพอใจในการให้ บ ริก ารภายใต้ ศ.ดร.อุดม
สุทธิพิทักษ์
กฎระเบียบของศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น ทุมโฆสิต
5
13.40 – 14.00 น. นายธีรุตม์
ทั ศ นคติ ของนั ก เรีย นพาณิ ชย์ น าวีที่ มี ผลต่ อ การฝึ ก ภาคทาง ศ.ดร.อุดม
ฉิมพลี
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ทุมโฆสิต
14.00 – 14.20 น. นางสาวศิริกาล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการ ศ.ดร.อุดม
รุ่งเจริญชัย
ประมงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
ทุมโฆสิต
14.20 – 14.40 น. นายวรกิจ
ทั ศ นคติ ข องลู ก ค้ า ที่ มี ต่ อ การบ ริ ก าร Mobile Banking ศ.ดร.อุดม
เพ็ชรประดับ
(MyMo) ของธนาคารออมสิ น ในเขตกรุ งเทพมหานครและ ทุมโฆสิต
ปริมณฑล
14.40 – 15.00 น. นางสาวรัมภาภัค ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร ศ.ดร.อุดม
รุตรัตนมงคล
เซเว่นอีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย (จากัด) มหาชน ทุมโฆสิต
ในเขตบางกะปิ
15.00 – 15.20 (20 นำที)
พักเบรกช่วงบ่ำย
15.20 – 15.40 น. นางเบญจพร
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ ส านั ก งานพั ฒ นา ศ.ดร.อุดม
สิทธินัน
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ทุมโฆสิต
15.40 – 16.00 น. นายสารัช
อิทธิพลของระบบอุปถัมภ์ต่อกระบวนการทางานกรมศุลกากร ศ.ดร.อุดม
วงศ์ศรีสุภางค์
: กรณีศึกษาส่วนบริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทุมโฆสิต
16.00 – 16.20 น. นายวีระพงษ์
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท คาโอ ศ.ดร.อุดม
อลาศาตร์
คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด
ทุมโฆสิต
16.20 – 16.40 น. นางสาวกุลชญา
การศึ ก ษาเชิ งเปรี ย บเที ย บ : ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ก าไร / ศ.ดร.อุดม
อยู่เย็น
ขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ กรณี ศึกษาศึกษาการทางพิเศษแห่ง ทุมโฆสิต
ประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
16.40 – 17.00 น. นางสาวยุพาพรรณ พฤติกรรมการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ศ.ดร.อุดม
แสงเดช
ทุมโฆสิต
17.00 – 18.00 น.
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 3 ห้อง 803 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : ผศ.ดร.วีระวัฒน์ ปันนิตำมัย
อำจำรย์ร่วมฟัง : รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ / อ.ดร.ภำวัต อุปถัมภ์เชื้อ
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
09.00 – 09.20 น. นางสาวอัญณิชศร
ศรีฟ้า
09.20 – 09.40 น. นางสาววิมาลา
เศวตเมธา
09.40 – 10.00 น. นางสาวภัทรวรรณ
ลิมปสันติศลิ ป์
10.00 – 10.20 น. นางสาวพชรภรณ์
อาจิณกิจ
10.20 – 10.40 น. นางสาวกรรณิการ์
อยู่สุข
10.40 – 11.00 น. (20 นำที)
11.00 – 11.20 น. นางสาวนุชนาฎ
อุทัยทัศน์
11.20 – 11.40 น. นายธรรมนุพงษ์
พันธุ์บารุง
11.40 – 12.00 น. นายสิริวิทย์
ปรีชาศุทธิ์
12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของ
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
ทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ
เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ก รมการปกครองผ่ า นช่ อ งทาง
กรมการปกครอง fanpage
ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีการรับมรดก ศึกษาเฉพาะกรณี
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร 7
พักเบรกช่วงเช้ำ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การเลือ กใช้บ ริก ารธนาคารกรุ งศรี
อยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร
การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ในโมเดลสมรรถนะหลัก ของ
พนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.ณัฐฐา
วินิจนัยภาค
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ปันนิตามัย

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 น. นายณปพณ
แก้วบุญมา
13.20 – 13.40 น. นางสาวกัลป์ปภัส
พสุวิไชยมงกุฎ
13.40 – 14.00 น. นายเทพธีรุตม์
โพธิ์นฤมิต

หัวข้อ
การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพื่อลดผลกระทบของ
การดาเนิ นการโครงการขยายกาลั งการผลิต โรงไฟฟ้ าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ
การศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร
เว็บไซต์ Estopolis.com
ผลกระทบของการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการน าเข้ า สิ น ค้ า
ออนไลน์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่
ตรวจสอบสินค้า ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ปันนิตามัย
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ปันนิตามัย
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ปันนิตามัย

14.00 – 14.20 น. นายติณณ์
รศ.ดร.มนตรี
อรัญฤทธิ์
โสคติยานุรักษ์
14.20 – 14.40 น. นางสาวกุลวดี
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี
รศ.ดร.มนตรี
ศิริภัทร์
โสคติยานุรักษ์
14.40 – 15.00 น. นายสาคริต
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง
รศ.ดร.มนตรี
นันทจิต
โสคติยานุรักษ์
15.00 – 15.20 (20 นำที)
พักเบรกช่วงบ่ำย
15.20 – 15.40 น. นายชุมพร
การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี
อ.ดร.ถนัด
เพชรชุมชน
แก้วเจริญไพศาล
15.40 – 16.00 น. นายนิรันดร์
การศึ ก ษาปั ญ ห าห นี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง ห วั ด อ.ดร.ถนัด
แสงสุขเอี่ยม
สมุทรสาคร
แก้วเจริญไพศาล
16.00 – 16.20 น. นางสาวสุกัญญา
การศึ ก ษาปั ญ ห าห นี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง ห วั ด อ.ดร.ถนัด
จันทร์แก้ว
ประจวบคีรีขันธ์
แก้วเจริญไพศาล
16.20 – 16.40 น. นายวีรภัทร
การป ระ เมิ น โค รงก ารคั ด เลื อก ป ลั ด อ าเภ อดี เด่ น ผศ.ดร.ณัฐฐา
สุวรรณธาดา
(ปลัดอาเภอแหวนทองคา)
วินิจนัยภาค
16.40 – 17.00 น. นางสาวสิรญา
ปัญ หาการผ่านแดนและการถ่ายล าตามพระราชบั ญ ญั ติ ผศ.ดร.ณัฐฐา
หยิมการุณ
ศุลกากร พ.ศ.2560
วินิจนัยภาค
17.00 – 18.00 น.
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 4 ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถำกร
อำจำรย์ร่วมฟัง : รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (09.00 – 12.00 น.) / อ.ดร.พรพรรณ เหมะ
พันธุ์
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.
09.40 – 10.00 น.

ชื่อผู้นำเสนอ
นางวราศินี
บุตรหึง
นางสาวลจิรา
เบญญาณัฐกุล
นางสาวชลิตรา

10.00 – 10.20 น.

นางสาวเขมิกา
ทรงผาสุก
10.20 – 10.40 น. นางสาวอรทัย
เต้นภูษา
10.40 – 11.00 น. (20 นำที)
11.00 – 11.20 น. นางสาวปัณฐิตา
พิมมาดากุล
11.20 – 11.40 น.

นางสาวพรทิพย์
อมรรัตน์กลู กิจ

11.40 – 12.00 น.

นางสาวอรนิภา
นพรัตน์ไพสิฐ

12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
ปัจ จัยทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการตั ดสิ นใจเลื อกใช้สถาน
บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเอกชน
ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
องค์การ กรณีศึกษา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์
การจัดการความรู้ในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
พักเบรกช่วงเช้ำ
ผลกระทบคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรบริษัทซิกซอนสปอร์ตแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศ
ไทย) จากัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิท ธิผลในการ
ปฏิ บ้ ติ ง าน กรณี ศึ ก ษา บุ ค ลากรระดั บ หั ว หน้ า งานใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางน้า
ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยา
เขตกรุงเทพมหานคร
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์

เวลำ
ชื่อผู้นำเสนอ
13.00 – 13.20 น. นางสาวสรวงสุดา
ศรีธัญรัตน์

หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปั จ จั ย ทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โภค รศ.ดร.บุญอนันต์
เครื่องดื่มคาเฟ่อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท.ในเขต อาเภอ พินัยทรัพย์
เมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
13.20 – 13.40 น. นางสาวจันทร์
ปั จ จั ย ในการท าให้ ผู้ ขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานต่ า งด้ า วอย่ า ง ผศ.ดร.พลอย
ประภา วิญญูกูล
ถู ก ต้ อ งต าม กฎ ห ม าย ขอ งผู้ ป ระ ก อบ ก ารโรงงาน สืบวิเศษ
อุตสาหกรรมพึงพอใจ กรณีศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
13.40 – 14.00 น. นางสาวธิปวรรณ
การศึกษาภาวะผู้นาที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์การ ใน ผศ.ดร.พลอย
ขาพ่วง
ทัศนคติของผู้มีงานทาในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สืบวิเศษ
14.00 – 14.20 น. นางสาวมัลลิษา
การศึกษาการจัดการภัยพิบัติ วนอุทยานถ้าหลวงขุนน้านาง รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
บุ่งนาม
นอนในมิติต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจบุ้นระทึกช่วย “13 หมู อัตถากร
ป่ า อะคาเดมี่ ” ในมิ ติ ด้ า นความคิ ด เห็ น ของประชาชน
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
14.20 – 14.40 น. นางสาวปาลิดา
ศึกษาความคิดเห็นของปฏิบัติงานหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
พุทธประเสริฐ
ระดับบริหารภายในศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายใน อัตถากร
วนอุทยานถ้าหลวง-ขุน น้านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้น า
ในช่ วงวิกฤตของนายณรงค์ศั กดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้
บัญชาการ ศอร.ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้าหลวงขุน
น้านางนอนฯ
14.40 – 15.00 น. นางสาวสุกัญญา
ศึกษาการจัดการภาวะวิกฤตจากภารกิจค้นหาผู้สูญหายใน รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
อักษรถึง
วนอุทยานแห่งชาติถ้าหลวงขุนน้านางนอน มิติการจัดการ อัตถากร
การสื่อสารของสื่อไทยและสื่อต่างประเทศจากความคิดเห็น
ของประชาชนไทย
15.00 – 15.20 น. (20 นำที)
พักเบรกช่วงบ่ำย
15.20 – 15.40 น. นายพรชัย
กรณี ศึ ก ษาการจั ด การภั ย พิ บั ติ ท างด้ า นวิ ศ วกรรม ใน รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
สุทธิวารี
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยาน อัตถากร
ถ้ าหลวง-ขุ น น้ านางนอน ต าบลโป่ ง ผา อ าเภอแม่ ส าย
จังหวัดเชียงราย
15.40 – 16.00 น. นางสาวภัทรนันต์
กรณี ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกและ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
ภูธนะวิโรจน์
ประชาชนในชุมชนต่อหลักธรรมาภิบาลในการจัดการภัย อัตถากร
พิบัติกับบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุน
น้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
17.00 – 18.00
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
น.
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 5 ห้อง 805 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศำล
อำจำรย์ร่วมฟัง : อ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
09.00 – 09.20 น.

ชื่อผู้นำเสนอ
นางสาวธัญพร
วศินศรัณย์กุล
09.20 – 09.40 น. นายพงศ์ปิติ
หนูสนั่น
09.40 – 10.00 น. นางสาวภัสร์ชนก
พร พัฒน์ดารงจิตร
10.00 – 10.20 น. นางสาวอิสรา
ปิ่นแก้ว
10.20 – 10.40 น. นางสาวนรินทร์
รัตน์ ธวัขสุภา
10.40 – 11.00 น. (20 นำที)
11.00 – 11.20 น. นายจักรพันธ์
ศิลาจารุ
11.20 – 11.40 น. นางสาวมณธิชา
ยิ่งชอบ
11.40 – 12.00 น. นางศิลักณ์
อินทภาษี
12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์
ของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อรถยนต์ สาหรับ
ประชากรในกลุ่ม Gen Y ที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แนวทางการยกระดับคุณ ภาพการให้บริการของโรงแรม
กรณีศึกษา โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการจาหน่ายสินค้า OTOP
ในตลาดออนไลน์ กรณีศึกษา น้าผึ้งทวีโชค
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน)
พักเบรกช่วงเช้ำ
ปัจ จัย ที่มี ผ ลต่ อพฤติก รรมการบริโภคสิ น ค้าแบรนด์ เนม
ระดับ Hi-End ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แรงจูงใจต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ไทยของ
ผู้โดยสารคนไทยในเที่ยวบินระหว่างประเทศ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์
ผศ.ดร.ณัฐกริช
เปาอินทร์

เวลำ
13.00 – 13.20 น.
13.20 – 13.40 น.

ชื่อผู้นำเสนอ
นายภูมิพัฒน์
ขันเงิน
นายพุทธพงษ์
ตันสกุล

13.40 – 14.00 น.

นายพงค์ศักดิ์
นาคเป้า

14.00 – 14.20 น.

นายเมธา
ภานุนาภา
นางธัญญรัศม์
แก้วศรีนวม
นางสาวภิญญาพัชร์
นิมา

14.20 – 14.40 น.
14.40 – 15.00 น.

15.00 – 15.20 น. (20 นำที)
15.20 – 15.40 น. นางสาวศรัณยา
สุนทรีรตั น์
15.40 – 16.00 น.

นายพัชรายุทธ์
จันทน์หอม

หัวข้อ
ศึก ษาการยอมรับ ผลิต ภั ณ ฑ์ อ าคารออแกนิ ค และอาหาร
ฉลากเขียวของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสาหรับธุรกิจ
งานระบบท่ อ ส่งลม กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ฟิ ว เจอร์ เทคนิ ค
จากัด
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของเจ้าหน้าที่ตารวจกองกากับการ 2 กองบังคับการตารวจ
ทางหลวง
ปั จ จัย ที่ ส่งผลกระทบต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชมวี ดี โอด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป
ศึ ก ษาปั ญ หาการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึ ก ษาผลกระทบและแนวทางในการรั บ มื อ จากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการเงิน
Digital Disruption ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด (AYCAP)
พักเบรกช่วงบ่ำย
ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความสามารถทาง
สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ภาพชีวิ ต ในการท างานที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน NECTEC
การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ความเร็วขับขี่ บน
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (MOTERWAY) เพื่อยกระดับ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ บ ริก าร Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา
รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา

รศ.ดร.ประพนธ์
สหพัฒนา

รศ.ดร.เกษม
ศานต์ โชติชาคร
พันธุ์
16.00 – 16.20 น. นางสาวเรืองตะวัน
รศ.ดร.เกษม
ยะสูงเนิน
ศานต์ โชติชาคร
พันธุ์
16.20 – 16.40 นางสาวมุทิตา
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคผ่ า นทางระบบ รศ.ดร.เกษม
สิทธิเมธีกุล
พ า ณิ ช ย์ อิ เล็ ค ท ร อ นิ ก ส์ ข อ งวั ย ท า งา น ใน เข ต ศานต์ โชติชาคร
กรุงเทพมหานคร
พันธุ์
17.00 – 18.00 น.
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำหนดกำรนำเสนอผลงำนวิชำ รอ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ
สำหรับนักศึกษำ MPPM ภำคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 22
วันเสำร์ที่ 1 ธันวำคม 2561
กลุ่ม 6 ห้อง 806 ชั้น 8 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
ประธำนกลุ่ม : รศ.ดร.รำเชนทร์ ชินทยำรังสรรค์
อำจำรย์ร่วมฟัง : ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ / อ.ดร.ศำศวัต เพ่งแพ
นักศึกษำเสนอผลงำน คนละ 15 นำที/อำจำรย์แนะนำ 5 นำที/ รวม คนละ 20 นำที
เวลำ
09.00 – 09.20 น.
09.20 – 09.40 น.

09.40 – 10.00 น.
10.00 – 10.20 น.

ชื่อผู้นำเสนอ
นางสาวอาภา
ตันประเสริฐ
นายพรพัฒน์
แก้วไพจิตร
นายพงศ์ปณต
ดียิ่ง
นายชินวัฒน์
อุดมหัตถการ

10.20 – 10.40 น.

นายวรรธณา
กุลจิรพัฒน์
10.40 – 11.00 น. (20 นำที)
11.00 – 11.20 น. นายจักรวาล
ณุวงศ์ศรี
11.20 – 11.40 น. นายฐนกร
เจริญสุข
11.40 – 12.00 น.

นายนพดล
แก้วพวง

12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
การศึ กษ าทั ศ นค ติ ของพ นั กงาน ที่ ใช้ ระบ บ ลี น ใน
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึ งพอใจของพนักงานบริษัท ปตท.
จ ากั ด (มหาชน) ที่ มี ผ ลต่ อ การเรี ย นรู้ ผ่ า นบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
พฤติ กรรมการซื้อ ยาของผู้บ ริโภคจากร้านขายยาในเขต
เทศบาลอาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
วิจั ย พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภคเครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ประเภท
เบียร์ ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เพื่อคิดกลยุทธ์
ส่งเสริมทางการตลาด
แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้า และ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
พักเบรกช่วงเช้ำ
ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานสายงานวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มีความผูกพันกับสายงาน
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาครั ฐ กรณี ศึ ก ษา โครงการ Megaports Innitiative
สานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการร้องเรียนร้องทุกข์การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ กรณี ศึก ษา เรื่องร้อ งเรียนร้องทุ กข์ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

เวลำ
13.00 – 13.20 น.

ชื่อผู้นำเสนอ
นายสิริพงษ์
โสขุมา
นางสาวโศรยา
ตึกแสวง
นางสาวกุลิสรา
นาน้อย

หัวข้อ
อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ บ้ า นมื อ สองของบริ ษั ท ผศ.ดร.ติญทรรศน์
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ประทีปพรณรงค์
13.20 – 13.40 น.
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทบริการเสริมที่ผู้โดยสาร ผศ.ดร.ติญทรรศน์
สายการบินชาวไทยเลือกซื้อ
ประทีปพรณรงค์
13.40 – 14.00 น.
ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ออนไลน์ ข องพนั ก งาน กลุ่ ม บริ ษั ท คิ ง เพาเวอร์ กรุ๊ ป ที่ ประทีปพรณรงค์
ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
14.00 – 14.20 น. นางสาวเต็มดวง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ผดุงสุนทรารักษ์
ซื้อคอร์สทรีทเม้นท์ความงาม ของผู้บริโภค ในเขตจตุจักร ประทีปพรณรงค์
กรุงเทพมหานคร
14.20 – 14.40 น. นายทิวัตถ์
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชน ผศ.ดร.ติญทรรศน์
แจ่มสว่าง
ต า บ ล ป า ก น้ า ป ร า ณ อ า เภ อ ป ร า ณ บุ รี จั งห วั ด ประทีปพรณรงค์
ประจวบคีรีขันธ์
14.40 – 15.00 น. นายวรพจน์
การบริหารการจัดการ ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง ให้อยู่ใน ผศ.ดร.ติญทรรศน์
กุศเลศจริยา
ใจลูกค้า เขตกรุงเทพมหานคร
ประทีปพรณรงค์
15.00 – 15.20 น. (20 นำที)
พักเบรกช่วงบ่ำย
15.20 – 15.40 น. นายรุ่งรดิศ
ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลตอการตัดสินใจซื้อสินค้า ผศ.ดร.ติญทรรศน์
สิริวุฒิจรุงจิตต์
ออนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทางโมบายแอปพลิ เคชั่ น ของคนใน ประทีปพรณรงค์
กรุงเทพมหานคร
15.40 – 16.00 น. นายสุรยิ ะ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความเครี ย ดของนั ก โทษเด็ ด ขาดชาย ผศ.ดร.ติญทรรศน์
จันทสิทธิ์
กรณีศึกษา เรือนจาพิเศษมีนบุรี
ประทีปพรณรงค์
16.00 – 16.20 น. นายอดิศัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขาย ผศ.ดร.ดนุวัศ
แจ่มดวง
อิ ส ระสิ น เชื่ อ บ้ า น : กรณี ศึ ก ษา ธนาคารกรุ งศรี อ ยุ ธ ยา สาคริก
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
16.20 – 16.40 น. นายธาดา
ปั ญ หาที่ พ บระหว่ างการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ กั บ ผศ.ดร.ดนุวัศ
ชัยประเสริฐสกุล ประชาชน กรณี ศึกษา พิธีการศุลกากรสัมภาระผู้โดยสาร สาคริก
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
17.00 – 18.00 น.
สรุปกำรนำเสนอผลงำนและแนะนำกำรสอบประมวลควำมรู้โดยคณำจำรย์
ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี
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กำรศึกษำเชิงเปรียบเทียบ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำไร/ขำดทุนของรัฐวิสำหกิจ
(กรณีศึกษำกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ)
กุลชญา อยู่เย็น*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดทุนขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีกาไรของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.) กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ ข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลการทางพิ เศษแห่ ง ประเทศไทยและองค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชาโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นคาถามปลายเปิดและใช้วิธีการเก็บข้อมูลจาก
ผู้ ให้ ข้อ มู ล หลั ก โดยกาหนดตั ว ผู้ ต อบเป็ น การเฉพาะเจาะจง ส าหรับ การวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจะนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และที่ได้ศึกษาจากเอกสารมาทา
การวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลข้อมูลเข้าด้วยกันตามข้อเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผลออกมาใน
ลักษณะพรรณนานาไปสู่คาตอบในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อไป
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ทาให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นองค์กรที่ได้
กาไรจากการดาเนินงานเกิดจากการได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการร่วมทุนกับเอกชนตามระยะเวลาของ
สัญ ญาและจะได้รับ ส่ วนแบ่ งรายได้สู งขึ้นตามระดับผลตอบแทนลงทุนที่ ได้ทาความตกลงร่ว มกับ
เอกชนไว้ อีกทั้ง กทพ.เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตอบสนองการดาเนินชีวิตของกลุ่มคนในกรุงเทพมหานครที่
ต้องการร่นระยะเวลาในการเดินทางทาให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีแนวโน้มในการทากาไรสูงขึ้นทุกปี
สาหรับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ทาให้ ขสมก. ขาดทุน
เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งในด้านการบริหารจัดการที่มีปัญหาภายในองค์กร นโยบาย
รัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ การแทรกแซงจากภาครัฐ ตลอดจน ขสมก. ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง
กับระบบขนส่งมวลชนอื่น และภาครัฐไม่ได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหา ขสมก. อย่างจริงจัง
เท่าที่ควร ทาให้ขสมก. ซึ่งขาดทุนจากนโยบายการเก็บค่า โดยสารต่ากว่าความเป็นจริงอยู่แล้ว ต้อง
ขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถชาระหนี้ได้ในระยะยาว
คำสำคัญ: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ รัฐวิสาหกิจ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : sweetz_sugar@hotmail.com

1. บทนำ
รัฐ วิส าหกิจ ในประเทศไทยถือก าเนิ ดภายหลั งการเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
โดยคณะราษฎรขณะนั้นเป็นชนชั้นปกครองใหม่ที่เข้าควบคุมอานาจทางการเมืองและทางการทหาร
ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมทุนของรัฐ และเป็นผู้ที่
ออกกฎหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมแก่การจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้น ด้วยแนวคิดที่
ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในชาติ คณะราษฎรได้
นาเงินทุนของรัฐบาลมาสร้างรัฐวิสาหกิจและบริษัทกึ่งราชการขึ้นจานวนหนึ่ง โดยรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และมีการดาเนินงานภายใต้การบริหารงานของข้าราชการที่คณะราษฎรเป็นผู้แต่ งตั้งและได้
น าหน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ดูแ ลบริ การสาธารณะมาจัด ตั้ งเป็ น รัฐ วิส าหกิ จ เช่ น องค์ การโทรศั พ ท์ แห่ ง
ประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งนาทุนของรัฐมาสร้างรัฐวิสาหกิจขึ้นอีก
จ านวนหนึ่ ง เช่น รั ฐ วิ ส าหกิจ ทางการเงิน ได้ แ ก่ ธนาคารเอเชีย ธนาคารมณฑล และบริ ษั ท ไทย
เศรษฐกิจประกันภัย รัฐวิสาหกิจทางอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัทข้าวไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือ
ไทย และบริษัทไทยเดินเรือทะเล ส่วนรัฐวิสาหกิจทางด้านพาณิชยกรรม ได้แก่ บริษัทค้าพืชผลไทย
และบริษัทพืชกสิกรรม เป็นต้น
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ งที่ 2 ประเทศไทยประสบปั ญ หาขาดแคลนเครื่อ งอุ ป โภคบริโภค
เนื่องจากขณะนั้นผู้นารัฐบาลประกาศนโยบายชาตินิยมไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของ
ประเทศไทย ประกอบกับขณะนั้นเองประเทศไทยขาดการติดต่อกับต่างประเทศ ทาให้ประเทศไทย
ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคจานวนมาก รัฐบาลจึงดาเนินการผลิตสิ นค้าอุปโภคและจาหน่ายสินค้า
เหล่านั้น ให้แก่ประชาชนเอง เช่น เสบียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม น้าตาลทราย เป็นต้น รัฐบาลได้จัดตั้ง
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคการเงิน ประกันภัย การเดินเรือ หรือ
พาณิ ช ยกรรม เพื่ อ บู ร ณะฟื้ น ฟู เศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า มี ก ารตั้ ง กิ จ การที่ เ ป็ น
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และกิจการที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เพียงพอ รวมทั้ง
กิจการที่เป็นการบริการประชาชน ที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและความสามารถ
มีการตราพระราชบัญญัติองค์กรของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งองค์การ
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นมา ทาหน้าที่จัดทาบริการสาธารณะ มีผลทาให้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่าง
ๆขึ้นมาหลายแห่งซึ่งมีสถานภาพเป็นรัฐวิส าหกิจ ได้แก่ องค์กรการขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การ
แบตเตอรี่ องค์ การแก้ ว องค์ก ารกาจัด น้ าเสี ย เป็ น ต้น ภายหลั งสงครามโลกสิ้ น สุ ดลง รัฐ บาลได้
กรรมสิ ทธิ์จ ากการเป็ น เจ้ าของกิจ การจานวนมาก รัฐบาลจึง ออกพระราชบั ญญั ติ ว่าด้วยการจั ดตั้ ง
รัฐวิสาหกิจขึ้นอีกหลายแห่งประเทศไทยจึงมีรัฐวิสาหกิจเกิดขึ้นอีกจานวนมาก
ปั จจุ บั น รั ฐวิ ส าหกิ จ ในประเทศไทยมี จ านวนทั้ งสิ้ น 56 แห่ ง ภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของ
กระทรวงการคลัง โดยสานั กงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รัฐวิสาหกิจมีความสาคัญ
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อย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มีแนวนโยบายการดาเนิน งานรัฐวิสาหกิจทุกฉบับ และรัฐได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่
รัฐวิสาหกิจทุกปี การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม
ของประเทศไทย การบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ดีย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง
ขณะที่การบริห ารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีประสิ ทธิภ าพย่อมก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้
เช่นกัน
การศึกษาปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการรัฐวิสาหกิจที่มีกาไรและรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน
(กรณีศึกษาการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) จึงเป็นการศึกษาเพื่อให้
ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและมีกาไร ศักยภาพของการบริหาร
จัด การรั ฐ วิส าหกิจ ที่ มีกาไรและสาเหตุของการบริห ารจัดการรัฐ วิส าหกิจที่ มีปั ญ หาขาดทุน สะสม
ตลอดจนความแตกต่างของการบริหารของทั้งสององค์กรอันเป็นสาระสาคัญของงานวิจัยชิ้นนี้

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่อการมีกาไรของการทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.)
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการขาดทุนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) เก็บข้อมูลและนาข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ประมวลผลเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการโดยเลือกศึกษาเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีกาไร (กทพ.) และขาดทุน
(ขสมก.) ในสาขาเดียวกันเพื่อทราบอิทธิพลต่อกาไร/ขาดทุนของรัฐวิสาหกิจ และความแตกต่างของ
ปัจจัยที่มีทั้ง 2 แห่ง
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น
นโยบำยรัฐ
- นโยบายและเป้าหมาย
ของรัฐบาลที่มีต่อ
รัฐวิสาหกิจ
- นโยบายของรัฐบาลที่มตี ่อ
กทพ. และขสมก.
กทพ.
- นโยบาย/ภารกิจของ
องค์กร
- ยุทธศาสตร์ของ กทพ.
- สภาพของธุรกิจของ
กทพ.
- SWOT ของ กทพ.
ขสมก.
- นโยบายขององค์กร
- สภาพของธุรกิจของ ขส
มก.
- สภาพของธุรกิจของ ขส
มก.
- SWOT ของ ขสมก.

ปัจจัยเหตุ
กทพ. มีกำไร
- มีการผูกขาดโดยการกาหนดราคา
โดยรัฐบาล
- กทพ. เป็นองค์กรธุรกิจที่ไม่มีคู่แข่ง
- มี โ ครงสร้ า งของราคาและมี ก าร
กาหนดราคาค่าผ่านทางที่ชัดเจน
- มีสัมปทาน ส่วนแบ่งรายได้จากการ
ที่เอกชนร่วมลงทุน เช่น ทางพิเศษศรี
รัชและอุดรรัถยา เป็นต้น
- มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในเขต
ทางพิเศษเชิงพาณิชย์
- กทพ. เป็ น รั ฐวิส าหกิ จ ที่ มี สั ด ส่ ว น
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ผู้ มี ร ายได้ ป าน
กลาง-สูง
ขสมก. ขำดทุน
- รัฐบาลแทรกแซงการดาเนินงาน
ของ ขสมก. /การบริหารจัดการของ
ขสมก. ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ
- ขสมก. เป็นบริการสาธารณะที่มี
ต้นทุนสูงและถูกผูกขาดราคาโดย
รัฐบาล
- ขสมก. ต้องประสบกับภาวะการ
จราจรติดขัด ค่าน้ามันที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ
- การเพิ่มขึ้นของระบบขนส่งมวลชน
ทาให้ประชาชนไปเลือกใช้บริการ
ทางอื่น
- ภาพลักษณ์ของ ขสมก. ทาให้
ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจที่จะใช้
บริการ เช่น การขับรถของ พนง.
ขับรถ
- ขสมก. ให้บริการประชาชนรายได้
ต่า
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ตัวแปรตำม

กำไร/ขำดทุน
- อัตราส่วนระหว่างรายได้
และรายจ่าย
- ผลต่างระหว่างรายได้
และรายจ่าย

4. ผลกำรศึกษำ
4.1 กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ผู้เขียนมีความเห็นว่า กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งที่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน คือ
การบรรเทาปั ญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานครและ มีบริการหลั กที่ กทพ. เป็ นผู้ บริหาร
จัดการเองและมีการร่ว มลงทุน กับ บริษัท เอกชนในลั กษณะการทาสั ญ ญาการให้ เอกชนร่วมทุ นใน
กิจการของรัฐ (PPP) กทพ. จึงมีรายได้หลักมาจากการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในรูปแบบที่ กทพ. บริหาร
จัดการเอง และเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดกับบริษัทเอกชนที่เข้ามาร่วมลงทุนที่เป็นตามข้อสัญญาที่ตก
ลงกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 – 2560) พบว่า กทพ. มีรายได้รวม กาไร
สะสม และความสามารถในการทากาไรเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าภาวะหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง รวมถึง
เศรษฐกิจ ในประเทศอยู่ ในภาวะที่ฟื้นตัว ช้า แต่ในทางกลั บกันปริมาณรถจดทะเบียนสะสมในเขต
กรุงเทพฯ ณ สิ้นปี 2559 มีประมาณถึง 8.7 แสนคัน หากพิจารณาเปรียบเทียบกับถนนในกรุงเทพฯ
ที่มีความยาวเพียง 5,400–5,500 กิโลเมตร ทาให้ความสามารถในการรองรับปริมาณรถของถนนใน
เขตกรุงเทพฯ ลดลง
สาหรับการแข่งขันทางอ้อมของธุรกิจทางพิเศษด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันมีระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า (BTS) และรถไฟฟ้าใต้ดินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) ที่ได้เปิดให้บริการในปัจจุบัน มิได้ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการทางพิเศษแต่ อย่างใด เนื่องจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่ของรถไฟฟ้าเป็นผู้ที่ใช้บริการอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของระบบทาง
พิเศษ และระบบขนส่งมวลชนระบบรางครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของกรุงเทพมหานคร

ภำพที่ 1 แสดงแนวโน้มรายได้ ค่าใช้จ่าย และกาไรสุทธิของ กทพ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–2560
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สาหรับผลการดาเนินงานในปี พ.ศ. 2560 กทพ. มีรายได้รวม 17,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 7.00 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย รายได้ค่าผ่านทางสุทธิ 14,358 ล้านบาท และ
รายได้อื่น 3,197 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.62
ขณะที่ค่าใช้จ่ ายรวม 9,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 ทาให้
กทพ. มีกาไรสุทธิ 9,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.89 จากปี พ.ศ. 2559
ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าปัจจัยที่ทาให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบลักษณะธุรกิจผูกขาดที่
มีกาไรอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่ง คือ กทพ. มีกลุ่มลูกค้าเดิมที่ใช้บริการทางพิเศษ (ระดับกลางขึ้นไป)
อยู่แล้ว ประกอบกับปริมาณรถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้ นทุกปี กทพ. จึงมีการ
ขยายการให้บริการออกไปยังเขตหัวเมืองสาคัญเพื่อรองรับกับจานวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น การปรับค่าผ่าน
ทางพิเศษในทุกรอบ ส่งผลให้ กทพ. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีทิศทาง
ในการปรับตัวที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและการบริหารจัดการด้านการให้บริการของ กทพ.มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ผู้ เขีย นมีข้อสั งเกตในประเด็น กทพ. ที่เป็ นรัฐวิส าหกิจที่ ให้ สั มปทานเอกชนในการ
แสวงหากาไรในรูปแบบการทาสัญญา PPP เมื่อมีการขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษในแต่ละรอบภาระจึง
ตกอยู่ ที่ ป ระชาชนผู้ ใช้ บ ริ ก าร ในขณะเดี ยวกั นรั ฐไม่ สามารถเข้ ามามี บทบาทได้ มากนั กเนื่ องจาก
งบประมาณการสร้ างทางด่วนในหลายเส้ นทางยังมาจากบริษัท เอกชนที่ ร่วมทุน กับ กทพ. ส่ วนแบ่ ง
รายได้ที่รัฐจะได้รับจึงแปรผันไปตามเงื่อนไขที่สัญญากาหนดนั่นเอง
4.2 องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งที่อยู่ในประเภท
การให้บริการสาธารณูปโภค เนื่องจากกิจการเดินรถโดยสารประจาทางจัดเป็นสาธารณูปโภคชนิดหนึ่ง
ของรัฐ ที่ให้ บ ริการแก่ป ระชาชน มุ่งสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการให้ ความช่วยเหลื อแก่ผู้ มี
รายได้น้อยโดยไม่หวังผลกาไร การจัดเก็บ อัตราค่าโดยสาร จึงอยู่ในอัตราต่ากว่าต้นทุน ตามที่รัฐบาล
เป็น ผู้กาหนดนโยบายการให้บริการของ ขสมก. ทาให้ ขสมก.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่าง
รุนแรง มีหนี้สินสะสมเป็นจานวนมากส่งผลให้มีดอกเบี้ยจ่ายสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะหนี้ค่าน้ามัน
เชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมรถโดยสาร ประกอบกับเส้นทางเดินรถที่ ขสมก. ให้บริการไปทับเส้นทาง
เดินทางเดินรถสาธารณะอื่นทาให้ ขสมก. ต้องประสบภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ในขณะที่ภารกิจต้อง
ให้บริการรถโดยสารราคาถูก รวมทั้งข้อจากัดในการปรับอัตราค่าโดยสาร แม้ ขสมก. จะขาดทุนสะสม
อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยการบริการรถสาธารณะเป็นกิจการของรัฐที่แม้จะขาดทุนแต่ก็ไม่สามารถหยุด
ให้บริการประชาชนได้
ขสมก. มีร ายได้ห ลั กจากเดิน รถและเงินที่ ได้ รับ การสนับ สนุน จากภาครัฐในส่ วนของการ
ให้บริการเชิงสังคม (PSO) หรือ Public Service Obligation ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการให้เงินอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 สรุปได้ดังนี้ รัฐวิสาหกิจที่จะได้รับ
เงินอุดหนุนทางการเงินจากรัฐจะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค และประสบหรือ
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อาจประสบผลขาดทุ น จากนโยบายราคาบริการของรัฐบาล ได้ แก่ กิ จการรถไฟ การขนส่ งมวลชน
การประปา หรือกิจการบริการสาธารณูปโภคอื่น สาหรับ ขสมก. มีส่วนต่างระหว่างรายรับกับรายจ่ายที่
ก่ อ ให้ เกิ ด หนี้ สิ น สะสมรั ฐ จึ งต้ อ งอุ ด หนุ น ด้ ว ยเงิน ชดเชยผลขาดทุ น ให้ กั บ ขสมก. ทุ ก ปี จากการ
สัมภาษณ์ได้รับข้อมูลว่า ในทุก ๆ ปี ขสมก. จะต้องส่งข้อเสนอขอรับเงินอุดหนุนทางการเงิน ซึ่งจะต้อง
ผ่านการพิจ ารณาเห็ น ชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสั งกัด ให้ คณะกรรมการเงิน อุดหนุนบริการสาธารณะ
พิจ ารณาล่ ว งหน้ าไม่ น้ อยกว่า 10 เดือน ก่อนเริ่มปี งบประมาณ ดังนั้น โครงสร้างรายได้ห ลั กของ
ขสมก. จึงมาจากการเดินรถโดยสารประจาทางและเงินอุดหนุนที่รัฐจ่ายให้เป็นส่วนต่างระหว่างรายได้
และรายได้จ่ายนั่นเอง

ภำพที่ 2 แสดงแนวโน้ มรายได้จากการดาเนินงาน ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน และกาไร (ขาดทุน) สุทธิของ
ขสมก. ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – 2560
เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการดาเนินงานแล้วพบว่า ขสมก. มีรายได้จากการดาเนินจากปี พ.ศ.
2556–2560 อยู่ในระดับที่แตกต่างกันมาก ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานของ ขสมก. ไม่มี
ความแตกต่ างกั นมากนั ก แต่ สิ่ งที่ เห็ นชั ดเจน คื อ ส่ วนต่ างระหว่ างรายได้ กั บรายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นทุ กปี
แม้รั ฐบาลจะให้ เงินอุดหนุ น ขสมก. แต่อย่างไรก็ตาม ขสมก. ยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจกลุ่ มฟื้นฟู กิจการที่
รัฐบาลจะต้องจะมีส่วนรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินโดยกระทรวงการคลังเป็น
ผู้ค้าประกันเงินกู้เพื่อใช้ในการชาระหนี้
จากการศึ กษาพบกว่า ขสมก. ยังเป็ นองค์ กรที่ ยังไม่ มี วัฒนธรรมองค์ กรซึ่ งขณะนี้ อยู่ ระหว่าง
การเผยแพร่ค่านิยม อย่างไรก็ตามผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า ขสมก. ควรเร่งเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กรให้ไปสู่
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันต่อองค์กรโดยเร็ว
เพื่อให้การบริหารจัดการ ขสมก. เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลของ กทพ. และขสมก. พบว่าทั้ง 2 องค์กรเป็นรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง
แต่ภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนคนละประเภทโดย กทพ. ตอบสนองต่อกลุ่มคนที่ใช้
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รถยนต์ส่วนตัว (รายได้ปานกลาง – รายได้สูง) ในขณะที่ ขสมก. ตอบสนองความต้องการในการใช้บริการ
สาธารณะแก่ผู้มีรายได้ต่าถึงปานกลาง

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรได้กำไรของ กทพ.
จากการศึ กษาพบว่า กทพ. มี รายได้ ที่ เพิ่ มสู งขึ้ นทุ กปี และมี แนวโน้ มที่ ได้ ก าไรอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินย้ อนหลั ง 5 ปี สะท้อนให้ เห็ นว่ากลุ่ มลู กค้ าหลั กผู้ ใช้ บริการทางพิ เศษ
เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไปและใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทาง ประกอบกับแนวโน้มรถยนต์
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้พื้นที่ถนนไม่เพียงพอที่จะ
รองรับต่อรถยนต์ส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น
ส าหรั บผลประกอบการของ กทพ. มี แนวโน้ มดี ขึ้ น มี ทิ ศทางที่ ปรั บตั วดี ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง
ทั้ งในเชิงปริ มาณซึ่ งเกิ ดจากการปรั บราคาค่ าผ่ านทางที่ เป็ นไปตามสั ญญาร่วมทุ นกั บบริษั ทเอกชนที่
กาหนดให้ กทพ. จะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นหากมีผู้ใช้บริการทางพิเศษถึงเป้าหมายที่ตกลงกัน
ไว้ รวมถึงปริมาณผู้ ใช้ทางพิเศษเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการบริหารจัดการด้านการให้ บริการของ กทพ.
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกปัจจั ยหนึ่ ง คือ การเปิดทางพิ เศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอก กทม. ส่ งผลให้
กทพ. มีรายได้จากการดาเนินงานและมีกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา
แม้ว่า กทพ. จะมีนโยบายปรับค่าผ่ านทางพิเศษขึ้นทุก 5 ปีตามสัญญาที่ กทพ. ตกลงร่วมกับ
บริษัทเอกชน แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มผู้ใช้บริการทางพิเศษแล้ว พบว่า แนวโน้มของผู้ใช้บริการมิได้
ลดลงแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ทางพิเศษยังคงเป็นสิ่งจาเป็นของคนกรุงเทพฯ เนื่องจากช่วย
ร่นระยะเวลาในการเดินทางได้จริงส่งผลให้ผลประกอบการของ กทพ. ดีขึ้นเป็นลาดับ
ส าหรั บด้ านการบริ หารจั ดการ กทพ. ผลการศึกษา พบว่า กทพ. เป็ นองค์ การที่ มี วัฒนธรรม
องค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และมีการนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง กทพ. จึงเป็นองค์กร
ที่ประสบความสาเร็จในการบริหารคนและภารกิจหน้าที่ตลอดมา
5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรขำดทุนของ ขสมก.
จากการศึกษาพบว่า ขสมก. มีผลการดาเนินงานขาดทุนตลอดมาเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มจาก
งบการเงิน ปี พ.ศ. 2556–2560 สาเหตุ หลักเกิดจากการที่ ขสมก. เป็นองค์กรที่จัดทาบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนตั้งแต่ระดับล่างหรือผู้มีรายได้น้อยถึงระดับปานกลาง ประกอบกับ ขสมก. เป็นองค์กรที่มี
ต้นทุนการดาเนินงานที่สูง และเก็บค่าบริการต่ากว่าราคาต้นทุน จึงทาให้เกิดส่วนต่างระหว่างรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ผู้เขียนขอสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. ดังนี้
ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. ประกอบด้วย
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1) จานวนรถโดยสารประจาทางมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และมีสภาพทรุดโทรมจากการ
ใช้ งานเป็ นเวลากว่ า 20 ปี ท าให้ มี รถเสี ยและรอซ่ อมจ านวนมาก ส่ งผลให้ จ านวนรถไม่
เพียงพอต่อการให้บริการในเวลาเร่งด่วน ซึ่งทาให้ ขสมก. เสียโอกาสในการหารายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2) สถานที่ทาการ พื้นที่จอดเก็บรถโดยสาร (อู่จอดรถ) และสถานที่ซ่อมบารุงไม่เพียงพอ ขสมก.
จึงจาเป็นต้องเช่าสถานที่ทาการ อู่จอดรถ จากภาคเอกชนซึ่งราคาค่อนข้างสูง และมีการปรับ
ขึ้นราคาค่าเช่าทุกปี ส่งผลให้องค์กรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น
3) การขาดทุนจากการดาเนินงานและหนี้สะสม เนื่องจาก ขสมก. เป็นกิจการสาธารณูปโภคของ
รัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางและเป็นองค์กรที่ไม่มีเงินทุน
ประเดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประกอบกับนโยบายกาหนดมาตรฐานการให้บริการไว้สูง แต่ ขสมก.
ไม่สามารถกาหนดราคาค่าโดยสารที่เหมาะสมกับต้นทุนได้ ทาให้ ขสมก. จัดเก็บค่าโดยสาร
ต่ากว่าต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งไม่เป็นไปตามกลไกของระบบเศรษฐกิจและและสภาพแวดล้อมที่
เป็ น จริ ง จึ งท าให้ มี ผ ลการด าเนิ น การที่ ขาดทุ น อย่ างต่ อ เนื่ องและมี ปั ญ หาหนี้ ส ะสม
เกินความสามารถขององค์กรที่จะชาระคืนได้
4) โครงสร้ างการบริ หารจัดการองค์ การมี ขนาดใหญ่ การดาเนิ นงานของ ขสมก. เป็ นระบบ
ราชการที่มีลาดับขั้นการบริหารที่ซับซ้อน อีกทั้งองค์กรยังประสบปัญหาพนักงานกลุ่มเดิมที่
อยู่ในวัยสูงวัยมากขึ้น ซึ่งขณะนี้องค์กรกาลังแก้ไขประเด็นดังกล่าวด้วย Early Retirement
เพื่อเป็นการลดขนาดองค์กรให้เล็กลง
สาหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกิจการของ ขสมก. สรุปได้ดังนี้
1) เส้นทางเดินรถประจาทางมีจานวนทับซ้อนกันอยู่ในช่วงถนนเดียวกัน สร้างปัญหาการจราจร
เพิ่มขึ้น อีกทั้งการกาหนดรายเส้นทางการเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล
ไม่ได้คานึงถึงการขยายตัวของชุมชน การขยายถนนไปสู่นอกเมืองในทางตรงกันข้ามเส้นทาง
เดินรถของ ขสมก. กลับเท่าเดิมไม่ได้มีการปรับปรุงตามความเป็นจริง จึงทาให้ เส้ นทางมี
ความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
2) สภาพแวดล้อมในการเดินรถโดยสารประจาทางไม่เอื้ออานวยเนื่องจากสภาพการจราจรที่
ติดขัดหนาแน่น การสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ส่งผลให้คุณภาพการให้บริการลดลง
รถขาดช่วง ผู้โดยสารรอนาน ประกอบกับสภาวะการแข่งขันของขนส่งประเภทอื่นมากขึ้น
เช่น ระบบขนส่งทางราง (รถไฟฟ้า) รถยนต์ส่วนบุ คคล ทาให้ ประชาชนมีทางเลือกในการ
เดินทางมากขึ้น
3) ขสมก. ต้องประสบกับภาวการณ์ แข่งขันที่มีรถโดยสารประเภทอื่นที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งออกวิ่ งให้ บ ริ ก ารรั บ ส่ งผู้ โดยสารบนถนนใหญ่ ทั บ กั บ เส้ น ทางเดิ น รถของ ขสมก.

9

เช่น รถสี่ล้อเล็ก รถสองแถวในซอย รวมทั้งการจอดรับส่งผู้โดยสารนอกป้ายไม่ได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้ใช้บริการของ ขสมก. ลดลง
อย่ างไรก็ตาม นอกจากปั จจัยที่ท าให้ ขสมก. ขาดทุ นตามที่ ผู้ เขี ยนได้ เสนอไปข้างต้ นแล้ วนั้ น
ขสมก. เองยังคงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของนโยบายรัฐบาล การแทรกแซงจากภาครัฐโดยเฉพาะ
ในส่ วนของการก าหนดราคาค่ าโดยสาร มติ คนร. ที่ มอบหมายให้ ขสมก. เป็ นเพี ยง Operator ที่ เป็ น
ความท้าทายที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ ขสมก. ในระยะยาว
5.3 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ
จากผลการศึ ก ษาผู้ เขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า ภาครั ฐ ควรเข้ า ไปมี บ ทบาทในการก ากั บ ดู แ ล
รัฐวิส าหกิจทั้งสองแห่ งในมิติที่แตกต่างกัน กรณี การทางพิเศษแห่ งประเทศไทยที่ได้กาไรจากการ
ดาเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปีจากข้อผูกพันทางสัญญากับเอกชน ผู้เขียนเห็นว่า ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาท
ในการก ากั บ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตั้ งแต่ ก ารท าสั ญ ญา การตรวจสอบนิ ติ สั ม พั น ธ์ ที่ รัฐ จะต้ อ งเข้ า ไปมี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในระยะยาว รวมถึงภาครัฐจะต้องตระหนักถึงภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนด้วย เพราะหากมี
การปรับขึ้นราคาค่าผ่านทางพิเศษขึ้นทุกปีในขณะที่อุปสงค์ในการใช้ทางพิเศษก็เพิ่มขึ้น แน่นอนว่า
ประชาชนก็จะต้องมีภาระใช้จ่ายเพิ่มอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ในส่ วนของ ขสมก. ผู้ เขีย นมี ความเห็ นว่า ขสมก. เป็ นองค์กรที่ขาดทุ นมาตั้งแต่ยังไม่เริ่ม
ดาเนินกิจการด้วยภาวะที่เป็นบริการสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนรายได้ต่าถึงรายได้ปานกลาง และ
เป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐเข้าแทรกแซงในเรื่องกลไกการกากับราคา นโยบายของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ทาให้ ขส
มก. ขาดเสถียรภาพ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ ขสมก. คือการเปลี่ยนจาก Regulator ซึ่งแต่เดิม
ขสมก. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้รถเอกชนเดินรถ ขณะนี้อานาจได้ถูกถ่ายโอนไปยังกรมการขนส่งทาง
บก ขสมก. จึงมีหน้าที่เดินรถอย่างเดียว ในประเด็นนี้ถือเป็นประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อ ขสมก.
ในระยะยาว ผู้เขียนเห็นว่าภาครัฐควรที่จะใส่ใจและปฏิรูป ขสมก. อย่างจริงจังเพื่อให้ระบบขนส่งของ
ประเทศไทยมีความทัดเทียมกับนานาประเทศและมีมาตรฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า การดาเนินงานของ กทพ. ที่มีเอกชนมาร่วมลงทุนสิ่งที่
เห็นได้ชัดเจน คือ การก่อสร้างทางพิเศษที่มีมาตรฐาน เสร็จรวดเร็วและตรงเวลา ในขณะที่ ขสมก.
ที่ดาเนินการควบคุมการบริหารจัดการโดยภาครัฐไม่มีความคล่องตัว โครงสร้างองค์กรใหญ่เกินที่จะ
บริหารจัดการ และยากที่ ขสมก. จะมีโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนเนื่องจากเป็นรถโดยสารขนาด
ใหญ่ ที่ เดิน รถทั บ เส้ น ทางกับ รถร่ว มเอกชน รถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ าใต้ดิน ฯลฯ ดั งนั้น ภาครัฐ ควรที่ จะ
ดาเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนและเห็นผล
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กุลวดี ศิริภัทร์†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้ วิจั ย ได้ใช้ ระเบี ยบวิธีการศึก ษาเชิงปริมาณ การแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิ ดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 59.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 หลังจากหักเงินเดือน
ณ ที่จ่าย เมื่อชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รายได้
อื่น ๆ ต่อเดือนมีคิดเป็นร้อยละ 49.2 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 50.8
1) ด้านค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็น
ของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.16)
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.66) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.76)
2) ด้านพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครูพบว่า ในระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่
รถยนต์ คอมพิวเตอร์ จั กรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 54.3
3) ด้านสภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มี
ภาระหนี้ สิ น ต่ากว่า 50,000 บาท คิด เป็ น ร้อ ยละ 24.3 และภาวะหนี้ สิ น น้ อ ย ระหว่าง 500,0011,000,000 บาท และ ระหว่าง 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน (2) แหล่งหนี้สิน
พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้ สิ้น คิดเป็ นร้อยละ 88.5 แหล่ งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุ ด คือ
*

บทความนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาค้ น คว้าอิ ส ระเรื่อ ง “การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
เพชรบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา
2561
†
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1 มี
ข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุของการ
เกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน คิดเป็น
ร้อยละ 13.5 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ลาดับที่ 3 การนาไปซื้อหรือ
ผ่ อ นเครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.0 น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การน าไปลงทุ น เพื่ อ ประกอบอาชี พ เสริ ม
คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การ
ผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 15,001 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ
17.8 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับไม่เพียงพอ
กับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.8 ด้านผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครูพบว่า ระดับ
ความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.49) ด้านร่างกาย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.97)
ข้ อ เสนอแนะ จากผลการวิ จั ยการศึ กษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครู จั งหวั ด เพชรบุ รี
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศั ย ยานพาหนะ การพั ฒ นาตนเอง โดยให้ ส วั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะเงิน กู้ ดอกเบี้ ยต่ าเช่ น เดี ยวกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
คำสำคัญ: ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู

1. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
13

การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ใ ห้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี และต าแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น
797,507คน โดยแบ่ ง เป็ น ข้ า ราชการครูในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน
144,875 คน ข้าราชการครู ในสั งกัดส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน
ข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จานวน 478,028 คน
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน
ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 22 ,130 คน
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จานวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในกากับ
จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ กประเภทที่ทาหน้าที่ส อนและสนับ สนุน การสอน) (สานั กงาน
ปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560: 19) นอกจากนี้ ยังมี ส ถานศึ กษาที่ สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
(Ministry of Education) ทั้ งสิ้ น 38,020 แห่ ง โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และ
สั งกัดโรงเรี ย นมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ ง (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 24)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สูงขึ้น เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้ นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิป ตัว แทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ
4) เพื่อซื้อหุ้ นหรือลงทุน ทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จาเป็นอื่น ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการช่วยเพื่อนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
กาไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพื่อนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั ง คม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
จาเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทา
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์, 2554)
อี ก ทั้ ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น สรุ ป ต้ น ตอของภาวะหนี้ สิ น ออกไปอย่ า งหลากหลาย งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูล เหตุของปั ญ หาหนี้สิ น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้ อที่สาคัญ อาทิ ผ่อน
ชาระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอานวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนทาอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่องานสังคมสังสรรค์ , สร้าง
ฐานะ รักษาหน้ าตาทางสั งคม และจัดหาเทคโนโลยี ห รือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า , กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่น้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นใช้รถก็จะทา
ให้ ต กอยู่ ในบ่ ว งของหนี้ สิ น ได้ง่าย ส่ ว นอี กประเภทหนึ่ งคื อ ผู้ ที่ ไม่ ร ะมั ด ระวั งเรื่อ งการใช้ จ่ายเกิ น
ความสามารถในการหารายได้ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้ าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ ก็มี ครูบ างคนที่ ใช้จ่ายเกิ นตั ว ทาให้ เกิด หนี้ได้เช่น กัน 4)
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่ งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริห ารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555
โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้ โครงการเงิน กู้ ช.พ.ค. 1-5 ครู ที่ มี ห นี้ สิ น เกิ น ศั ก ยภาพการช าระหนี้ ป ระมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิตของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครู ใ นจั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้ น 3,668 คน (ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี, 2560) โดย
กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
18

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะนามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน
- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิ จัยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้ วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis)
เป็ นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี จานวน 400 ชุด ทั้งด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)
และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1) วิเคราะห์ ค่ ามัธ ยฐาน (Median) และค่ าพิ สั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
2) วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
3) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใ น
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตัว อย่ าง โดยครอบคลุ ม ข้าราชการครูในสั งกัดกระทรวงศึก ษาธิการ ได้แ ก่ ข้ าราชการครูจั งหวัด
เพชรบุรี จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ
(ที่ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดเพชรบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู ให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ข้ า ราชการครู จ านวน 400 ชุ ด
ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถาม โดยใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้าหนัก 3
ระดับน้อยให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
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3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test)
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, 𝑥̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
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7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ” ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
ที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง
4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
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จำนวนคน

ร้อยละ

152
248

38.0
62.0

77
166
97
60

19.3
41.5
24.3
15.0

186
148
33
33

46.5
37.0
8.3
8.3

48
239
109
4

12.0
59.8
27.3
1.0

24
92
82
65
137

6.0
23.0
20.5
16.3
34.3

75

18.8

สถำนภำพ
2) 5 - 10 ปี
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001 - 5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

จำนวนคน
118
86
45
76

ร้อยละ
29.5
21.5
11.3
19.0

45
219
136

11.3
54.8
34.0

203

50.8

109
41
55
21
23
54

27.3
10.3
13.8
5.3
5.8
13.5

162

40.5

20
63
14

5.0
15.75
3.5

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) เพศ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิ ง คิดเป็นร้อยละ 62 และเป็น เพศชาย
ร้อยละ 38
2) อำยุ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นมากมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.5
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 15.0
3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.0 และมีสถานภาพเท่ากันเป็นหย่าร้างและแยกกันอยู่ คิด
เป็นร้อยละ 8.3
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4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
59.8 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 27.3 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 1.0
5) ระดั บเงิน เดื อน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,001 บาท
คิดเป็นร้อยละ 34.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 อันดับที่
3 ระดับเงินเดือน 21,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 และจานวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนต่า
กว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 6.0
6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ
29.5 รองลงมามีอายุราชการ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 1620 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3
7) สถำนะทำงกำรเงิน หลั งจากหั กเงินภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมามีมีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 11.3
8) รำยได้อื่น ๆ ต่ อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 50.8 รองลงมา มีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.3 และน้อย
ที่สุดมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 6,001-8,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.3
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.5
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.75 รองลงมาคือ มีเงินออม
ต่อเดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.5
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
̅
𝒙
4.06
4.22
4.17

การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
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ระดับควำมเห็น
S.D.
0.897
0.861
0.868

กำรแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ข้อ
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.25
4.13
4.16

ระดับควำมเห็น
S.D.
0.849
0.898
0.8746

กำรแปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ

1

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการคิ ดวางแผนหารายได้เสริม เพื่ อ สร้าง
ความมั่นคงในชีวิต
เชื่ อ ว่ า การมี ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองมากมายจะท าให้ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนชั้นทางสังคม
เฉลี่ยรวม

2
3
4
5

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.63
0.890
มาก
3.63

0.917

ปานกลาง

3.65

0.902

มาก

3.68

0.922

มาก

3.72

0.906

มาก

3.66

0.907

มำก

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) ค่ำนิยมทำงสังคม
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิ น
ของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงสังคม

1
2
3

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรวม

4
5

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.76
0.852
มาก
3.68
0.904
มาก
3.76
0.900
มาก
3.83
3.74
3.76

0.892
0.935
0.926

มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครูอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
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จำนวนคน

ร้อยละ

45
355
81
12
22
9
18

11.2
88.8
20.3
3.0
5.5
2.3
4.5

74
118
151

18.5
19.6
37.8

217
12

54.3
3.0

3) ผ่อนสบาย ไม่รสู้ ึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

48
6
-

12.0
1.6
.3

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 88.8 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 11.2
โดยมี ร ายจ่ า ยเงิน ผ่ อ นเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นมากที่ สุ ด คื อ มากกว่ า 10,001 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.8
รองลงมา คื อ มี รายจ่ ายเงิน ผ่ อนเฉลี่ ยต่อ เดือน 4,001-10,000 บาท คิด เป็ นร้อยละ 19.6 และมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.5
สาหรับ สาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุ ด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อ ยละ
54.3 อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมา คือ เกรงว่าจะ
ไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 3 และสาเหตุการเกิดหนี้สินน้อยที่สุด คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงาน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 1.6
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิ ที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
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จำนวนคน

ร้อยละ

44

11.0

97
47
86
79
47

24.3
11.8
21.5
19.7
11.8

46

11.5

26
4
110
78
21

6.5
1.1
27.7
19.5
5.3

32

8.0

พฤติกรรม
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

จำนวนคน
54
22
38
24
10
8
3

ร้อยละ
13.5
5.5
9.5
6.0
2.5
2.0
0.8

26

6.5

82
81
71
140

20.5
20.3
17.8
35.0

31

7.8

126
80
57
106

31.5
20.0
14.3
26.5

118
43
239

29.5
10.7
59.8

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนมากมีห นี้สิน คิดเป็นร้อยละ 89 และ
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ ต่ากว่า 50,000 บาท
คิดเป็ น ร้อยละ 24.3 อัน ดับ ที่ 2 คือ 100,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ
500,001-1,000,000บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 19.7 และมี ห นี้ สิ น เป็ น จานวนเงิน น้ อยที่ สุ ด เท่ ากั น คื อ
50,001-100,000 บาท และมากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8
สาหรับ แหล่งหนี้ สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 19.5 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิด
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เป็ น ร้ อยละ 6.5 อัน ดั บ ที่ 4 คื อ บุ ค คลทั่ ว ไป คิด เป็ น ร้อ ยละ 5.3 และแหล่ งหนี้ สิ น ที่ น้ อยที่ สุ ด คื อ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1
ส าหรั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ การน าไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ ด ารงชี พ ใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 อันดับที่ 3 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6 และสาเหตุการเกิด
หนี้ สิ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การน าไปลงทุ น เพื่ อ ประกอบอาชีพ เสริม คิ ด เป็ น ร้อยละ 0.8 อั น ดั บ ที่ 2 คื อ
การน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 2 และอันดับที่ 3 คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ มากกว่า 15,001 บาท คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 35 อั น ดั บ ที่ 2 คื อ ต่ ากว่ า 5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 20.5 อั น ดั บ ที่ 3 คื อ 5,00110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3 และการผ่อนชาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.8
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
31.5 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 อันดับที่ 3 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3
ส าหรั บ สภาพรายรับ กั บ รายจ่า ยโดยทั่ ว ไป มากที่ สุ ด คื อ รายรับ ไม่ เพี ย งพอกั บ
รายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 59.8 อันดับที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 29.5 และอันดับ
ที่ 3 รายรับเพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 10.7
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม
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̅
𝒙
2.86
2.79
2.82
2.76
2.76
2.79

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.064 ปานกลาง
1.055 ปานกลาง
1.049 ปานกลาง
1.145 ปานกลาง
1.114 ปานกลาง
1.085 ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.2 ด้ ำ นจิ ต ใจ ผลการวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.65
2.63
2.66
2.59
2.70
2.64

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.027 ปานกลาง
1.037 ปานกลาง
1.070 ปานกลาง
1.036 ปานกลาง
1.146 ปานกลาง
1.063 ปำนกลำง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.3 ด้ ำ นสั งคม ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครูจั งหวั ด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่ ส ามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.66
2.55
2.39
2.42
2.47
2.49

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.013 ปานกลาง
1.017 ปานกลาง
1.015
น้อย
1.073 ปานกลาง
1.055
1.034

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
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7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
เพชรบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนเศรษฐกิจ
ภาวะหนีส้ ินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพือ่ มาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค
อื่น ๆ
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
3.00
2.99
2.91
2.98
2.99
2.97

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.122 ปานกลาง
1.170 ปานกลาง
1.148 ปานกลาง
1.111 ปานกลาง
1.088
1.127

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภ าวะหนี้สิ นของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ผลการศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ว่า ข้าราชการครู กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 3,668 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จาก
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูล เหตุส าคัญ ที่ทาให้ ข้าราชการครูมีห นี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่
เป็ น หนี้ มักก่อหนี้ สิน เพราะต้องการวั ตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์
เครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น จานวนเงินที่เป็นหนี้ต่ากว่า 50,000 บาท ทั้งนี้ข้าราชการ
เงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณ
ตน แต่ในภาพรวมจานวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนชาระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปาน
กลาง อย่ า งไรก็ ต าม ข้ าราชการครู ที่ เป็ น หนี้ ไม่ รู้ สึ ก ได้ รับ ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของ
ข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ”
ผู้วิจัยได้นาข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่ง
มีจานวนทั้งสิ้น 3,668 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร Yamane
กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) และทางไปรษณี ย์ ทั้ งนี้ ดาเนิ น การระหว่าง 1-30 พฤศจิ กายน 2561 ได้ แบบสอบถามคื น
คิดเป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จ ากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดเพชรบุรี
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิง คิดเป็น ร้อยละ 62 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 29.5 วุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ
59.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อ
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ชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือนมี
คิดเป็นร้อยละ 49.2 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 50.8
ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับ ความคิดเห็ นของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.16) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.66)
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.76)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ 88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่าย
เงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้
คิดเป็นร้อยละ 54.3
ค. สภำวะหนี้สิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระหนี้สินต่ากว่า 50,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท และ ระหว่าง
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน
2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่ สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ
ในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5
ลาดับที่ 3 การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การนาไปลงทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่า
สองเหตุผล
4) การผ่ อ นช าระหนี้ พบว่า ข้ าราชการครูส่ ว นมากต้อ งผ่ อ นช าระหนี้ ต่อ เดือ น มากกว่ า
15,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000
บาทคิดเป็นร้อยละ 17.8
5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่าข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3
6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.8
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ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79) ด้านจิตใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.49)
ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.97)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่า ยในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินที่สาคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสอง
แหล่ง สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแส
สั งคมด้ านวัตถุ ท าให้ ข้ าราชการครูก่อ หนี้ สิ น ขณะที่ ต นเองยังไม่มี ค วามพร้อม เช่ น การซื้ อ บ้ าน
รถยนต์ เครื่องอานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้
เพราะผ่อนชาระบ้านที่ ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม
ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการโดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้
จากการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และค่านิยมทางสังคม (3)
ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
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ภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความ
คิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมาก
ที่สุดในด้านรายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด
คือ ความต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพใน
การกู้ยื มเงิน เพื่ อตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุ ด
รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการนาไปลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการ
มีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนองค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ
กู้เพื่อนามาศึกษาต่อเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพื่อตอบสนองค่านิยม
ทางสังคม จากปัญหาที่พบสามารถจาแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าข้าราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับ
จากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็นดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญ
ของการศึกษาและทางองค์การควรให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ของ
องค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้
ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป 2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัย
และการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและ
แรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สิ นเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดเพชรบุรี มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้
1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อ ง
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
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4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2. การศึกษาผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
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กำรพัฒนำกลยุทธ์ทำงกำรตลำดและด้ำนส่งเสริมกำรตลำดกำรให้บริกำรสนำม
ฟุตบอลหญ้ำเทียม (ให้เช่ำ) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
ชินวัฒน์ อุดมหัตถการ*

บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย “การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการ
ให้บริการสนาฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล” ได้อาศัยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In - depth Interview) และการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เนื่องจาก ผู้วิจัย
มีจุ ดที่สนใจอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการข้อมูลที่อยู่เหนื อขอบเขตของการวิจัย โดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกนั้น
ผู้ วิ จั ย ได้ ส อบถามรายละเอี ย ดจากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key informants) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
ผู้ป ระกอบการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้ าเทียม (ให้ เช่า) เพื่อให้ได้มีซึ่งคุณ ลั กษณะ ทัศนคติ รวมถึง
ความรู้ แ ละทั ก ษะอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยอาศั ย แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ งโครงสร้า ง (Semi-structure
interview) ซึ่งเป็นคาถามปลายเปิด (Open-end) โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบไปด้วยประเด็นคาถาม
เกี่ยวกับ 1) ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิ จสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2) ศึกษาปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้ าเทีย ม (ให้ เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 3) กาหนดแนวทางการ
พัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อนาข้อมูลไป
พัฒ นาการให้ บริการเป็ นสาคัญ โดยสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ทั้งหมด 10
ท่าน
ผลการวิจัย พบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่ งเสริมทางการตลาดธุรกิจ
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ได้แก่ ใช้สื่อออนไลน์ในการโปรโมทสนาม เช่น Facebook Website Line
จัดกิจกรรมการแข่งขันในสนามช่วยเหลือทางสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น CSR จัดกิจกรรม
ช่วยเหลือร่วมกับลูกค้าในสนาม ลดค่าใช่จ่ายสาหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน จัดโปรโมชั่นที่
แตกต่างกันในทุกฤดู เช่น ในช่วงหน้าฝน 1 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง โปรโมชันลดค่าชั่วโมงให้กับ เมม
เบอร์ของสนาม โปรโมชั่นในการลดราคา จัดกิจกรรมชิงเงินรางวัล ขยายสนามเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรม
CSR จัดโปรโมชันในช่วงหน้าฝน จัดเรทราคา 2 ช่วงเวลา 1 ก่อน 18.00 ราคา 900 บาท 2.19.00
1200 บาท มีอุปกรณ์ทางกีฬาเอาไว้บริการลูกค้า จัดกิจกรรมการแข่งขันทัวร์น่าเมนท์หลังการแข่งขัน
มีกิจกรรมหลังแข่งขัน เปิดสถานที่ให้กลุ่มลูกค้านิคมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาเช่าจัดกิจกรรม จัดทา
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: udom.chingha@gmail.com
*
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โปรโมชั น ส่ ว นลดให้ กั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร 10 แถม 1 ลู ก ค้าทุ ด คนที่ ม าสมั ค รจะได้ส่ ว นลด ค่ าสนาม
ค่าเครื่องดื่ม 10% ทาให้ส่วนลดกับเยาวชนในพื้นที่มาใช้บริการ ครึ่งราคาจัดการแข่งขันฟุตบอลให้
เป็นทัวร์นาเมนท์ จัดโปรโมชันเตะบอล บุฟเฟ ให้พื้นที่กับเยาวชนในพื้นที่ ช่วงอายุ 5-15 ปี ในพื้นที่
อาเภอบางฟรี ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มมีโค้ชมาช่วยฝึกสอน จัดการแข่งขันทั้งแบบระยะสั้น และ
ระยะยาว จัดโปรโมชันให้กับเยาวชน เช่น ช่วงวันเด็กให้เด็กในพื้นมารับการฝึกสอนการเล่นฟุตบอล
2) ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุ ตบอลหญ้า
เทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทาง
ความคิดและทฤษฎีมีประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ คุณภาพการบริการ การตอบสนอง เช่น ประกอบด้วย
ความเต็มใจที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ
เป็ น อย่ างดี ซึ่งสอดคล้ องกับ ผู้ ป ระกอบการทั้ง 5 ท่าน ที่ให้ ความส าคัญ เรื่องการให้ บริการมาเป็ น
อันดับแรก รองลงมา คือ ความพร้อมของสนาม เช่น สถานที่รับรองสาหรับผู้ติดตาม สิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาเตะสนามฟุตบอล สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในสนาม เช่น ลาน
จอดรถ ห้องน้าสะอาด สภาพของสนามที่เป็นแบบมีหลังคามีความพร้อมทาให้ช่วยสะดวกในการใช้
บริการทุกฤดู เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยในการพัฒ นาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสนาม ควรมีการจัดที่นั่งสาหรับผู้เล่นและผู้ติดตามที่ไม่เป็นอันตราย และการจัด
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องที่มี Internet หรือ Wifi ให้เป็นสัดส่วน การใช้วัสดุที่อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นสวยงาม รวมถึง ห้องน้า ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย ควรมีการบารุงรักษาและกาหนดให้มีการทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกับจิตตินั นท์ เดชะคุปต์ (2545: 29) ที่กล่ าวว่าสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศ มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ชื่นชมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม เช่น การตกแต่ง การจัด
พื้นที่ให้เป็นสัดส่วน รองลงมาคือ จัดให้บริเวณสถานที่มีความสะอาดมากขึ้นด้านบริการอานวยความ
สะดวก 3) แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้ เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ จัดการเปลี่ยน
แสงสว่างภายในสนาม เป็นหลอดไฟ LED การให้บริการ พัฒนาบุคลากรในสนามฟุตบอลให้มีความรู้
เกี่ยวกับฟุตบอลให้มากขึ้น พัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ในสนามให้เป็นศูนย์รวมทางด้านกีฬาที่ไม่ได้เน้น
แค่ฟุตบอลอย่างเดี่ยว เช่น ฟิตเนส สนามแบต เป็นต้น รักษาความสมบูรณ์ของหญ้ าในสนามให้ มี
ความสมบูรณ์ตลอดเวลา ให้ความสาคัญกับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดการใช้ซ่า ให้อิสระกับผู้มาใช้
บริการ เช่น ให้ ผู้ ม าใช้ บ ริการออกแบบการเล่ น กันเอง การสร้างความสั ม พัน ธ์กับ ลู กค้า การดู แล
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ปรับปรุงคุณภาพของสนามให้ดีอยู่เสมอ ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มขึ้นให้รองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า
นิคมโรงงานอุตสาหกรรม
ปั จ จั ย ภายนอก เพิ่ ม มาตรฐานของสนามให้ เป็ น ระดั บ สากล ทั้ งผู้ ตั ด สิ น เพื่ อ ที่ จ ะได้ เป็ น
ศูน ย์ กลางส าหรั บ การจั ดการแข่งขัน ฟุ ตบอล เพิ่ มสนามฟุ ตบอล จากเดิม 4 สนาม เป็ น 8 สนาม
ร่วมมือกับสนามในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้มาจัดการแข่งขันรวมกัน ขยายพื้นที่ลานจอดรถ ร่วมทั้งสนาม
ให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับลูกค้าที่มาใข้บริการ และร่วมมือกับทางสานักงานเขตในพื้นที่ในการสนับสนุน
ผู้สูงอายุในพื้นที่ มาทากิจกรรมรวมกัน เช่น การอบรมจัดดอกไม้ การอบรมงานฝีมือต่าง ๆ เพื่อเป็น
การสร้างการรับรู้ พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุระกิจพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อไป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน้น ด้านบริการอานวย
ความสะดวก ควรมี ก ารจั ด สถานที่ จ าหน่ ายน้ าดื่ ม เครื่อ งดื่ ม ต่ าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร และง่ายต่ อการบริ หารจัดการ มี บริการจัดหาคู่ แข่ งขั นโดยผ่ าน Social media รวมถึ ง
กรรมการ และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การมีจุดบริการปฐมพยาบาล คลินิกกายภาพ
บาบัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คาปรึกษา และการประสานงานกรณี มีอุบัติเหตุ ความสะดวกที่ทา
ให้ การประกอบกิจ กรรมได้ง่ายขึ้น เพื่ อรองรับ กิจกรรมของผู้ ใช้บ ริการ เช่น เดียว กับแนวคิด ของ
Grönroos (1988) ที่มีการเสนอบริการ (The service offering) เป็นแนว ความคิดที่ประกอบด้ วย
ชุดบริการพื้นฐาน อาทิเช่น สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการบริการหลักที่มีความสะดวกสบาย หรือสิ่ง
ที่เพิ่มเติมในกระบวนการบริการ เช่น กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดเสริมขึ้นมาในการบริการเพื่ออานวย
ความสะดวกสบาย จูงใจให้เข้ามาใช้บริการการจัดทาช่องทางการจองสนามผ่ านระบบออนไลน์ที่
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และมี รปภ.ดูแลและอานวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถ ซึ่งการ
บริการมักเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ทาเลที่ตั้งจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับธุรกิจบริการที่ต้องดึงดูดผู้ใช้บริการ
คำสำคัญ: สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค

1. บทนำ
จากสถิติการสารวจกิจกรรมทางกายภาพของประชากรไทย พ.ศ. 2558 อายุ 15 ปี ขึ้นไป ผล
ทางสถิติข้อมูลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า ประชากรในกรุงเทพฯและปริมณฑล ออกกาลังกาย อัตราร้อย
ละ 29.9 จากผลดังกล่าว ทาให้เห็นว่าพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่ประชาชนออกกาลังกาย
น้อยที่สุดในการทาแบบสารวจจากทั่วประเทศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) ร่วมถึงสุขภาพคนไทย
ที่มีภ าวะเป็ น โรคอ้ว นเพิ่มขึ้น จากการสารวจองค์การอนามัยโลก จัดอันดับประเทศที่มีประชากร
น้าหนั กตัวเกิน มาตรฐานและเปรีย บเทียบกันระหว่างประเทศในภูมิภ าคอาเซียน ประจาปี 2559
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พบว่า ไทยมีป ระชากรที่มีน้าหนั กเกินมาตรฐานหรืออ้วนมากถึง 32.2% ซึ่ งนับเป็นอันดับ 2 ของ
อาเซียน ถ้าหากคานวณจากประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณ 60 ล้านคน ประเทศไทยจะมีคน
อ้วนถึง 19 ล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 (ที่มาองค์กรอนามัยโลก ออนไลน์) ซึ่งปัญหาโรคอ้วนจะทาให้
คนไทยป่วยเป็นโรค NCD หรือ โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรั้งเพิ่มขึ้น ข้อมูลของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ระบุว่า คนไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13 ล้านคน เบาหวาน 4 ล้านคน และอีก 7.7
ล้านคนเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานในอนาคต (สสส. ออนไลน์)
จากข้อมูลดังกล่าว ทางรัฐบาลได้เห็นความสาคัญในการให้ประชาชนคนไทยได้มีกิจกรรมทาง
กายโดยเริ่มกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการไทยออกกาลังกายทุก วันพุธ ในช่วงเวลา 15.00 น. – 16.30
น. ซึ่งเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี 2559 ถึงปัจจุบัน โดยปัจจุบันทางรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ แ ก่ กระทรวงสาธารณะสุ ข กระทรวงศึ ก ษาธิก าร กระทรวงแรงงาน และ ส านั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573
ให้ คนไทยทุกกลุ่ มวัย มีกิจ กรรมทางกายในชีวิตประจาวันเพิ่มขึ้น ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ผลที่ทาง
รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางกายของประชาชนคนไทย ทาให้เกิดแหล่งพื้นที่สีเขียวมากขึ้น
ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล นอกจากนี้ กลุ่มธุระกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกายของ
ประชาชนคนไทย เช่น ธุรกิจฟิตเนสแบบครบวงจร ธุรกิจด้านอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและวิตามิน
ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เป็นต้น
ฟุตบอลกีฬาที่ถือว่าเป็นกีฬายอดนิ ยมของคนทุกชาติ ร่วมถึงประชาชนคนไทยเองตั้งแต่อดีต
ถึงปั จจุบั นก็ยังเป็น กีฬายอดนิ ยมที่สามารถเล่ นกันได้ทุกแห่ งไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตจนถึงผู้ ใหญ่ วัย
ทางานและวัยเกษียณอายุ ก็ยังเล่นกันตามสภาพแต่ละพื้นที่ที่สามารถเล่นกันได้ เช่น สนามดิน สนาม
หญ้า สนามปูน สนามบาสเก็ตบอล ริมชายหาด พื้นที่ใต้ทางด่วน สวนสาธารณะ ถนน ตรอก ซอกซอย
เป็นต้น นอกจากนี้ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมถึงด้านการกีฬาประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่ายและกระแสฟุตบอลไทยที่มี ลีกอาชีพ เหมือนต่างประเทศที่เราคุ้นเคยและนักกีฬาไทย ที่ ไป
สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศ ยิ่งทวีคูณความสนใจอยากเป็นเหมือนนักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบ รวมทั้ง
ด้วยกระแสการดูแลสุขภาพที่มีความสนใจกันมากขึ้น และสถานที่ที่จะให้ออกกาลังกายที่ไม่ครอบคลุม
ความสะดวกสบายกับประชาชนและไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ทาให้นักธุรกิจ
เห็นถึงช่องทางในการลงทุนทาธุรกิจและด้วยผลตอบแทนที่น่าสนใจ จึงทาให้ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า
เทียม ถือกาเนิดขึ้นมา
ธุรกิจกีฬาที่มีอัตตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรวมไม่ต่ากว่า 100,000 ล้านบาท แต่ละปีจะเติบโต
อย่างน้อย ๆ 4-5% ในจานวนนี้ ยังไม่นับรวมถึงธุรกิจอาหาร อาหารเสริม สาหรับคนออกกาลังกาย
คนดูแลสุขภาพ ที่มีไม่ต่ากว่า 4-5 หมื่นล้านบาท และยังไม่รวมถึงสินค้าแก็ดเจต นาฬิกา บันทึก -วัด
การเต้ น ของหั ว ใจ วั ด ความดั น ที่ ก าลั งเติ บ โตตามมา รายงานข่ า วจากกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิ ช ย์ เปิ ด เผยว่า ในช่วง 9 เดื อนที่ ผ่ านมา (มกราคม-กัน ยายน) มีผู้ ประกอบการจด
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ทะเบียนตั้งบริษัทเกี่ยวกับกีฬาและสินค้ากีฬามากกว่า 200 บริษัท ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นสถานให้บริการ อาทิ ฟิตเนส โยคะ ยิม มวยไทย รวมถึงเปิดสนามฟุตบอล สนามฟุตซอล
ให้เช่า รวมทั้งผู้ น าเข้าและจ าหน่ ายอุปกรณ์ ออกกาลั งกาย เสื้อผ้าชุดกีฬา เกิ ดขึ้นเป็นจานวนมาก
เช่นกัน (เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ วันพฤหัสที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562) ส่งผลให้เกิดสนามฟุตบอลหญ้า
เทีย มกระจายสู้ ทั่ว พื้นที่ในประเทศไทย มีมากกว่า 170 กิจการ และมีจานวนสนามมากกว่า 400
สนาม รองรับ ผู้ เล่น ได้ป ระมาณ 4,800 คน ต่อชั่วโมง (กุญ จนาท จันเจริญ , รชฎ ยอดนิล , สุ นทร
วิริยะศิริไพศาล, 2554) ทาให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดการให้บริการขึ้นอย่างเข้มข้น เพราะสนาม
ฟุตบอลหญ้ าเทียมไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลให้ เช่าเพื่อเตะฟุตบอลอย่างเดี่ยว ในบ้างเขตพื้นที่ยังเป็น
สถานที่ที่ให้ บริษัท ห้างร้าน ผู้ประกอบการต่าง ๆ มาเช่าจัดสถานที่ทากิจกรรมเพื่อโปรโมตสินค้าหรือ
ทากิจกรรมสันทนาการภายในองค์การตัวเองหรือร่วมกับลูกค้า ทาให้สนามฟุตบอลหญ้าเทียมต้อง
วางแผนทางการตลาด กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดึงดูดให้มาใช้บริการ
จากข้อมู ล ข้างต้ น ท าให้ ผู้ วิจัยสนใจที่ จะศึ กษาจากธุรกิจ สนามฟุ ตบอลหญ้ าเทีย มที่ มี ก าร
เจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การพัฒนาคุณภาพบริการ
จึงเป็นแนวทางอันดีแนวทางหนึ่งในการศึกษาไปพร้อมกับกลยุทธ์ส่วนประสมทางทางการตลาดการ
บริการ ซึ่งจะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ มีความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริการซ้าอี ก เป็นสิ่ง
แสดงถึงความสาเร็จของผู้ประกอบธุรกิจ จึงทาให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพ
บริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อแสวงหาข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบริการให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขั นสามารถดารงและ
อยู่รอดได้ในธุรกิจนี้ และศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ใน
พื้น ที่กรุ งเทพฯและปริม ณฑล เพื่ อให้ ท ราบถึง การพั ฒ นากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่ งเสริม
การตลาดการให้บริการ สนาฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล โดยจะนา
ผลการวิจัยในครั้งนี้ไปพัฒนาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนถึงนาไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณท์
ให้ตรงต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป ร่วมถึงทางด้านสังคมที่จะเอาไปวางแผนเพื่อทาให้
เกิดสถานที่ที่ประชาชนสนใจมาออกกาลังกายกันมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึก ษากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและแนวทางการส่ งเสริมทางการตลาดธุรกิจ สนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2.2 เพื่อศึกษาปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้
เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2.3 เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
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3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
งานวิ จั ย ได้ ก าหนดการศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ท าง
การตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบข้อบังคับ กฏหมาย นโยบาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
(ให้เช่า) ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม (ให้เช่า) การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัยจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการใช้บริการสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑล ผู้วิจัยได้อาศัยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In depth Interview) เนื่องจากผู้วิจัยมีจุดที่สนใจอยู่แล้ว จึงไม่ต้องการข้อมูลที่อยู่เหนือขอบเขตของการ
วิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2552) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ผู้วิจัยได้สอบถามรายละเอียดจากผู้ให้
ข้อมูล ส าคัญ (Key informants) ซึ่งประกอบไปด้ว ยผู้ ใช้บริการสนามฟุ ตบอลหญ้ าเที ยม (ให้ เช่า)
ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
(ให้เช่า) ในพื้นที่ เพื่อให้ได้มีซึ่งคุณลักษณะ ทัศนคติ รวมถึงความรู้และทักษะอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
แบบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-structure interview) ซึ่ งเป็ น ค าถามปลายเปิ ด (Openend) โดยแบบสัมภาษณ์

4. แนวคิด ทฤษฏี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและด้านส่งเสริมการตลาดการให้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ผู้วิจัยได้ศึกษา เอกสารค้นคว้า แนวคิด
ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลงานการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ ดังนี้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ข้อมูลสนาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริการ
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับส่วผสมทางการตลาด (Marketing Mix)
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ
อาชีพ
ระดับรายได้
การศึกษา
สนานภาพ

5. วิธีกำรวิจัย
ในการวิจั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้เลื อ กใช้ รูป แบบการวิจัยเชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
เนื่องจากในการศึกษาครั้งนี้จะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จากผู้ประกอบการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้
เช่า) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสาคัญ อันนาไปสู่การตอบโจทย์ในการวิจัย
ได้สาเร็จ โดยผู้วิจัยได้อาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยอาศัยเครื่องมือของการวิจัยเชิงคุณภาพคือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structure
interview) ในการเก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจัยต่อไป
- ระเบียบวิธีการวิจัย
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การตรวจสอบข้อมูล
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ประเด็น
1. กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและแนว
ทำงกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด

แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากเอกสาร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
1. คุณจุฑาพล เมตตาสัตย์ สนามเพลย์บอล
2. คุณอภินันท์ นันทศักดิ์ศริ ิ สนาม Winning Seven
3. คุณอิศรา วันสืบ สนาม Park Arena
2. ปัยจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจ
4. คุณชมพรรณ ยอดคง สนามแกรนด์บัลลงค์ดอร์
เลือกใช้บริกำร
5. คุณณัฐพิชญ์ เซียงหว่อง สนาม The Match
6. คุณพงศ์ศิริ ปิยนันทวารินทร์ สนาม The Blue Arena
7. คุณวีร์สุดา รุ่งเรือง สนามBPR
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
8. ประสงค์ นวลลออ สนาม PK Sport
9. คุณกวิน สูยะนันทน์ สนาม Super ball winning
10. คุณปฐพี หมัดยะลาน สนาม Like Ball

6. สรุปผลกำรวิจัย
6.1 กลยุทธ์ทำงกำรตลำดและแนวทำงกำรส่งเสริมทำงกำรตลำดธุรกิจสนำมฟุตบอลหญ้ำ
เทียม (ให้เช่ำ) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผลการวิจัย พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดและแนวทางการส่งเสริมทางการตลาดธุรกิจสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม ได้แก่ ใช้สื่ อออนไลน์ในการโปรโมทสนาม เช่น Facebook Website Line จัด
กิจ กรรมการแข่ งขั น ในสนามช่ว ยเหลื อทางสั งคมทั้ งทางตรงและทางอ้อ ม เช่ น CSR จัด กิจกรรม
ช่วยเหลือร่วมกับลูกค้าในสนาม ลดค่าใช่จ่ายสาหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน จัดโปรโมชั่นที่
แตกต่างกันในทุกฤดู เช่น ในช่วงหน้าฝน 1 ชั่วโมง แถม 1 ชั่วโมง โปรโมชันลดค่าชั่ว โมงให้กับเมม
เบอร์ของสนาม โปรโมชั่นในการลดราคา จัดกิจกรรมชิงเงินรางวัล ขยายสนามเพิ่มขึ้น จัดกิจกรรม
CSR จัดโปรโมชันในช่วงหน้าฝน จัดเรทราคา 2 ช่วงเวลา 1 ก่อน 18.00 ราคา 900 บาท 2.19.00
1200 บาท มีอุปกรณ์ทางกีฬาเอาไว้บริการลูกค้า จัดกิจกรรมการแข่งขันทัวร์น่าเมนท์หลังการแข่งขัน
มีกิจกรรมหลังแข่งขัน เปิดสถานที่ให้กลุ่มลูกค้านิคมโรงงานอุตสาหกรรมให้มาเช่าจัดกิจกรรม จัดทา
โปรโมชั น ส่ ว นลดให้ กั บ ผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร 10 แถม 1 ลู ก ค้าทุ ด คนที่ ม าสมั ค รจะได้ส่ ว นลด ค่ าสนาม
ค่าเครื่องดื่ม 10% ทาให้ส่วนลดกับเยาวชนในพื้นที่มาใช้บริ การ ครึ่งราคาจัดการแข่งขันฟุตบอลให้
เป็นทัวร์นาเมนท์ จัดโปรโมชันเตะบอล บุฟเฟ ให้พื้นที่กับเยาวชนในพื้นที่ ช่วงอายุ 5-15 ปี ในพื้นที่
อาเภอบางฟรี ทุกวันอังคารเวลาสองทุ่มมีโค้ชมาช่วยฝึกสอน จัดการแข่งขันทั้งแบบระยะสั้น และ
ระยะยาว จัดโปรโมชันให้กับเยาวชน เช่น ช่วงวันเด็กให้เด็กในพื้นมารับการฝึกสอนการเล่นฟุตบอล
6.2 ปัยจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม (ให้เช่ำ) ใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
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ผลการวิจัย พบว่า ปัยจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
(ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลให้ประสบความสาเร็จจะต้องประกอบด้วยปัจจัยทางความคิด
และทฤษฎีมีประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ คุณภาพการบริการ การตอบสนอง เช่น ประกอบด้วยความเต็มใจ
ที่จะให้บริการ ความพร้อมที่จะให้บริการ มีการติดต่ออย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้ องกับ ผู้ ป ระกอบการทั้ ง 5 ท่ าน ที่ ให้ ความส าคัญ เรื่อ งการให้ บ ริก ารมาเป็ น อัน ดับ แรก
รองลงมา คือ ความพร้อมของสนาม เช่น สถานที่รับรองสาหรับผู้ติดตาม สิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับลูกค้าที่ไม่ได้มาเตะสนามฟุตบอล สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในสนาม เช่น ลานจอดรถ
ห้องน้าสะอาด สภาพของสนามที่เป็นแบบมีหลังคามีความพร้อมทาให้ช่วยสะดวกในการใช้บริการทุก
ฤดู เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพของสนาม ควรมีการจัดที่นั่งสาหรับผู้เล่นและผู้ติดตามที่ไม่เป็นอันตราย และการจัด
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และห้องที่มี Internet หรือ Wifi ให้เป็นสัดส่วน การใช้วัสดุที่อากาศสามารถ
ถ่ายเทได้ เช่น ตาข่ายกรองแสง และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มรื่นสวยงาม รวมถึง ห้องน้า ห้องเปลี่ยน
เครื่องแต่งกาย ควรมีการบารุงรักษาและกาหนดให้มีการทาความสะอาดให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
เช่นเดียวกับจิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2545: 29) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ชื่นชมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสนาม เช่น การตกแต่ง การจัด
พื้นที่ให้เป็นสัดส่วน รองลงมาคือ จัดให้บริเวณสถานที่มีความสะอาดมากขึ้นด้านบริการอานวยความ
สะดวก
6.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม (ให้เช่ำ) ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กล่าวคือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ จัดการเปลี่ยนแสง
สว่างภายในสนาม เป็ น หลอดไฟ LED การให้ บริการ พัฒ นาบุคลากรในสนามฟุตบอลให้ มีความรู้
เกี่ยวกับฟุตบอลให้มากขึ้น พัฒนาบริหารจัดการพื้นที่ในสนามให้เป็นศูนย์รวมทางด้านกีฬาที่ไม่ได้เน้น
แค่ฟุตบอลอย่างเดี่ยว เช่น ฟิตเนส สนามแบต เป็นต้น รักษาความสมบูรณ์ของหญ้ าในสนามให้ มี
ความสมบูรณ์ตลอดเวลา ให้ความสาคัญกับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดการใช้ซ่า ให้อิสระกับผู้มาใช้
บริการ เช่น ให้ ผู้ ม าใช้ บ ริการออกแบบการเล่ น กันเอง การสร้างความสั ม พัน ธ์กับ ลู กค้า การดู แล
ปรับปรุงคุณภาพของสนามให้ดีอยู่เสมอ ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มขึ้นให้รองรับการจัดกิจกรรมของกลุ่มลูกค้า
นิคมโรงงานอุตสาหกรรม ปั จจัยภายนอก เพิ่มมาตรฐานของสนามให้เป็นระดับสากล ทั้งผู้ตัดสิ น
เพื่อที่จะได้เป็ น ศูนย์ กลางสาหรับ การจัดการแข่งขันฟุ ตบอล เพิ่มสนามฟุตบอล จากเดิม 4 สนาม
เป็น 8 สนาม ร่วมมือกับสนามในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้มาจัดการแข่งขันรวมกัน ขยายพื้นที่ลานจอดรถ
ร่วมทั้งสนามให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับลูกค้าที่มาใข้บริการ และร่วมมือกับทางสานักงานเขตในพื้นที่ใน
50

การสนับสนุน ผู้สูงอายุในพื้นที่ มาทากิจกรรมรวมกัน เช่น การอบรมจัดดอกไม้ การอบรมงานฝีมือ
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ พัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุระกิจพัฒนาการให้บริการสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม (ให้เช่า) ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลต่อไป
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เน้น ด้านบริการอานวย
ความสะดวก ควรมี ก ารจั ด สถานที่ จ าหน่ ายน้ าดื่ ม เครื่อ งดื่ ม ต่ าง ๆ เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร และง่ายต่ อการบริ หารจัดการ มี บริการจัดหาคู่ แข่ งขั นโดยผ่ าน Social media รวมถึ ง
กรรมการ และบริการบันทึกภาพตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ การมีจุดบริการปฐมพยาบาล คลินิกกายภาพ
บาบัด ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลให้คาปรึกษา และการประสานงานกรณี มีอุบัติเหตุ ความสะดวกที่ทา
ให้ การประกอบกิจกรรมได้ง่ายขึ้น เพื่ อรองรับกิ จกรรมของผู้ ใช้บ ริการ เช่น เดียว กับแนวคิด ของ
Grönroos (1988) ที่มีการเสนอบริการ (The service offering) เป็นแนว ความคิดที่ประกอบด้ วย
ชุดบริการพื้นฐาน อาทิเช่น สิ่งที่ผู้ใช้บริการจะได้รับจากการบริการหลักที่มีความสะดวกสบาย หรือสิ่ง
ที่เพิ่มเติมในกระบวนการบริการ เช่น กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ ที่จัดเสริมขึ้นมาในการบริการเพื่ออานวย
ความสะดวกสบาย จูงใจให้เข้ามาใช้บริการการจัดทาช่องทางการจองสนามผ่ านระบบออนไลน์ที่
ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และมี รปภ.ดูแลและอานวยความสะดวกในพื้นที่จอดรถ ซึ่งการ
บริการมักเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ทาเลที่ตั้งจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
สาหรับธุรกิจบริการที่ต้องดึงดูดผู้ใช้บริการ
6.4 ข้อเสนอแนะ
6.4.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้นเพื่อนามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในอนาคต
6.4.2 ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒ นาคุณภาพบริการธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
6.4.3 ควรศึกษาระบบการบริห ารจัดการทรั พยากรมนุษย์ในธุรกิจสนามฟุตบอล
หญ้าเทียมเพื่อสร้างศักยภาพในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการให้บริการ ในส่วนของผู้ใช้บริการ
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กำรศึกษำสำเหตุเพื่อหำแนวทำงในกำรส่งเสริมบทบำทของประชำชนในกำร
ลดผลกระทบของกำรดำเนินกำรโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำใน
สนำมบินสุวรรณภูมิ
ณปพณ แก้วบุญมา*

บทคัดย่อ
การดาเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่มักจะเป็นโครงการที่มาจากภาครัฐ โดยที่ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ซึ่ง
เป็นแนวทางที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้เกิดการคัดค้าน ต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมาพบว่าประชาชนมีความกัง วลต่อการดาเนิน
โครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ จากความกังวลของประชาชนที่มีต่อ
โครงการในครั้งนี้ ผู้ ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ และความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ ที่ประชาชนมีความ
กังวล หากมีการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิการผลิต 2) เพื่อระบุนโยบาย /
กิจ กรรมที่ จ ะช่ว ยลดความกั งวลของประชาชน 3) เพื่ อเสนอแนวทางในการส่ งเสริมบทบาทของ
ประชาชน เพื่อลดความกังวล 4) เพื่อนาไปปรับใช้กับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าในสนามบินอู่ ตะเภา
ทาการศึกษาข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับประชาชนและผู้นาชุมชน จานวน 21 ราย
แล้วนามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ประชาชนมีความกังวล และหาทางลดความกังวลต่อโครงการขยาย
กาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าฯ ทาให้เกิดความกังวลในด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อ
โครงการมี จ านวนน้ อ ย ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ รอบโรงไฟฟ้ ารัศ มี 5 กิ โลเมตร ท าให้ ผ ลการรั บ ฟั งไม่
สอดคล้ องกับ ความเป็น จริงที่ได้จากการสัมภาษณ์ เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่างโรงไฟฟ้าฯ กับ
สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯสร้างอยู่ในพื้นที่ของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็น
หน่วยงานเดียวกัน
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ควรส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การรับฟังความคิดเห็ นโดยจัดเป็ นกลุ่ มย่อ ย เพื่อให้ ครอบคลุมพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: skmatrix9@hotmail.com

54

การส่งเสริมให้มีการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House) เพื่อ
สร้างความเข้าใจ สัมผัส และความรู้สึก เพื่อตอบคาถามถึงความกังวลด้วยตัวเอง
คำสำคัญ : การส่งเสริมบทบาทของประชาชน ผลกระทบ โครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ

1. บทนำ
การดาเนินโครงการต่าง ๆ เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม อุตสาหกรรม เป็นต้น โครงการเหล่านี้
มีผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาประเทศโดยส่วนใหญ่มักจะเป็น
โครงการที่มาจากภาครัฐ โดยที่ประชาชนจะไม่รู้ที่ไปที่มา ซึ่งเป็นแนวทางที่ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึ งเป็ น เหตุ ผ ลที่ ท าให้ เกิ ดการคั ดค้ าน ต่อ ต้านจากประชาชนในพื้ น ที่ ซึ่ งเป็ น ผู้ ที่ได้ รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโครงการนั้น ๆ โดยปราศจาการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และ
การดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ขาดความโปร่งใสในการอนุมัติโครงการ โดยที่ขาดกระบวนการมี
ส่ วนร่ว มของประชาชน มีห ลายโครงการที่ ไม่ส ามารถดาเนิ นการต่อไปได้ โดยเฉพาะการคัดค้าน
โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าหลายแห่ง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความ
มั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ ทาให้ประเทศต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย
ลาว เป็ นจานวนมาก เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศ มาตรา 58 และ
มาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทากฎหมายที่จาเป็นเพื่อ
กาหนดให้การดาเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดดาเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสี ยสาคัญอื่นใด
ของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องดาเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้ มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการหรือ อนุญาตตาม
กฎหมาย
จากแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แบ่งแผนพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกเป็น
5 ระยะ เมื่อพัฒนาจนสมบูรณ์เต็มขีดความสามารถจะประกอบด้วย ทางวิ่ง 4 เส้น สามารถรองรับ
ผู้ โดยสารได้ 120 ล้ านคนต่อปี และมี ห ลุ มจอดอากาศยาน จานวน 224 หลุ มจอด โดยแผนการ
ดาเนินงานโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีกาหนดก่อสร้างทางวิ่ง
เส้นที่ 3 แล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 ส่วนทางวิ่งเส้นที่ 4 มีกาหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566 การพัฒ นาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่
ของภาครัฐใช้เงินลงทุนจานวนมาก และมีความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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โรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ จึงมีโครงการขยายกาลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงทาง
พลังงานไฟฟ้า และเพื่อรองรับความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของสนามบิน
สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท ผลิต
ไฟฟ้าและน้าเย็น จากัด โดยโครงการจะติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อขยายกาลังการผลิตไฟฟ้า
จากเดิมประมาณ 94 เมกะวัตต์ เป็นประมาณ 164 เมกะวัตต์ และติดตั้ งหน่วยผลิตน้าเย็นเพิ่มเติม
จากปัจจุบันที่ผลิตประมาณ 25,240 ตันความเย็น และมีเครื่องสารองประมาณ 4,200 ตันความเย็น
ทาการขยายเพิ่มอีกประมาณ 12,000 ตันความเย็น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โรงไฟฟ้าได้ดาเนินการจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมส าหรั บ โครงการขยายกาลั งการผลิ ตไฟฟ้ าและกระบวนการมีส่ว นร่วมของ
ประชาชนใน 5 ขั้น ตามวิธีการแบ่ งของสมาคมนานาชาติด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชน IAP2
(International Association of Public Participation) ป ระก อบ ด้ ว ย ขั้ น ให้ ข้ อ มู ลข่ า วส าร
(Informing) ขั้น รับ ฟังความคิดเห็ น (Consultation) ขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นสร้างความ
ร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเสริมอานาจ (Empowerment) โดยในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม
2557 ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าใน
สนามบิ น สุ วรรณภู มิ ซึ่งเป็ น ผู้ มีส่ ว นได้ เสี ยในการประเมิน ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม จากการดาเนิ น
โครงการ ได้จาแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 7 กลุ่มหลัก (สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556)
จานวน 206 คน โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม รัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบ
จากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้พบว่าประชาชนมีความกังวลต่อการดาเนินโครงการขยาย
กาลังการผลิตไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
1) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบชุมชนเรื่องอาชีวอนามัยชุมชน
มากที่สุด ร้อยละ 73.0 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับมาก
2) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบชุมชนเรื่องคุณภาพอากาศ
ร้อยละ 70.2 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับปานกลาง
3) จะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบชุมชนเรื่องการจัดการน้าเสีย
ร้อยละ 63.8 ส่วนใหญ่มีความกังวลอยู่ในระดับน้อย
จากความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญ และ
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ หรือมีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้ได้มีโอกาสเข้ามามี
บทบาทในการแสดงความคิดเห็น ความกังวล ความรู้สึก ข้อเสนอแนะฯ ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และเพื่อเข้าใจถึงแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการขยายกาลัง
การผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิให้ดีขึ้นต่อไป
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2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ประชาชนมีความกังวล หากมีการดาเนินโครงการขยายกาลังการ
ผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
2.2 เพื่อระบุนโยบาย/กิจกรรม ที่จะช่วยลดความกังวล หากมีการดาเนินโครงการขยายกาลัง
การผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
2.3 เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพื่อลดความกังวล หากมีการ
ดาเนินโครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ
2.4 เพื่อนาไปปรับใช้กับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าในสนามบินอู่ตะเภา

3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
3.1 เหตุใดประชาชนยั งกังวล หากมีการดาเนินโครงการขยายกาลั งการผลิตโรงไฟฟ้าใน
สนามบินสุวรรณภูมิ
3.2 เพื่อลดความกังวล ควรส่งเสริมบทบาทประชาชนในด้านใดบ้าง
3.3 นาแนวทางส่งเสริมบทบาทของประชาชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อนอย่างไร

4. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมบทบาทของประชาชนเพื่อลดความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนโครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ” ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดกรอบและประเด็นการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของ IAP2 ประกอบด้วย (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 144)
ตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้นาเสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (International Association of Public Participation) ซึ่งแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็ น 5 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นให้ ข้อมูล ข่าวสาร (Informing) ขั้นรับฟังความคิดเห็ น
(Consultation) ขั้นเข้ามามีบทบาท (Involve) ขั้นสร้างความร่วมมือ (Collaborate) และขั้นเสริม
อานาจ (Empowerment)

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการกาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดังนี้
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บร่วมรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
(Semi-Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะคาถาม
เป็ น แบบลั กษณะปลายเปิ ด (Open-ended Question) ท าให้ ผู้ ถูกสั มภาษณ์ ส ามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ า งอิ ส ระ ซึ่ ง ในการสั ม ภาษณ์ แ ต่ ล ะครั้ ง ใช้ เวลาประมาณ 10-30 นาที ที่ ส ร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความเป็นอยู่ในปี 2561
ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลโรงไฟฟ้า
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่ อง การส่ งเสริม บทบาทของประชาชนเพื่ อลดผลกระทบของการดาเนิน การ
โครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับประชาชน และผู้นาชุมชน รัศมี 5
กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
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7.1 วิเครำะห์สำเหตุที่ประชำชนมีควำมกังวล หำกมีกำรดำเนินโครงกำรขยำยกำลังกำร
ผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์สาเหตุความกังวลของประชาชน จากกรอบแนวคิดศึกษา Process, Product,
Impact สรุปได้ว่า การที่ประชาชนมีความกังวลต่อโครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบิน
สุวรรณภูมิ มีสาเหตุดังนี้
1) ประชาชนส่วนใหญ่ขาด ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ ทาให้เกิด
ความกังวลในด้าน ดังนี้
(1) เชื้อเพลิงที่ใช้ กระบวนการผลิต และมาตรการป้องกัน
(2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
2) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการ มี จ านวนน้ อ ย ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ รอบ
โรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งแรก ที่ผ่านมา
นั้นมีประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นเพียง 206 คน เท่านั้น
3) เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่าง โรงไฟฟ้า ฯ กับ สนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯ
สร้างอยู่ในพื้นที่ของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานเดียวกัน
7.2 บทบำทของประชำชนที่จะต้องมีกำรส่งเสริม เพื่อลดควำมกังวล หำกมีกำรดำเนิน
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
การส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพื่อลดความกังวล ที่มีต่อโครงการขยายกาลังการผลิต
โรงไฟฟ้าในสนามบิ น สุวรรณภูมิ นั้นจึงได้เลือกบทบาทใน 3 ข้อนี้มาศึกษาเพื่อลดความกังวลของ
ประชาชน เพราะประชาชนมีส่วนร่วมได้มากและมีน้าหนักค่อนข้างมากต่อการลดความกังวลของ
ประชาชน รวมไปถึงอยู่ในระยะก่อนและหลังดาเนินการ สามารถติดตามผลได้ในระยะยาว ดังนี้
1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2) การเยี่ยมชมโครงการเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House)
3) คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า
7.3 กำรน ำแนวทำงในกำรส่งเสริมบทบำทของประชำชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อน เพื่อลด
ควำมกังวล หำกมีกำรดำเนินโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
1) การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในรัศมี 5
กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่ใช่จัดครั้งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจของประชาชน
2) ควรให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งก๊าซธรรมชาติแก่
ประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House)
3) ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนไฟฟ้า) กับกิจกรรมอื่น
ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับในการพัฒนาชุมชนต่อไป รวม
ไปถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท เช่น เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า
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8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม บทบาทของประชาชนเพื่ อ ลดผลกระทบของการ
ดาเนินการ โครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ดังประเด็นต่อไปนี้
8.1 สำเหตุ ที่ ป ระชำชนมี ค วำมกั ง วลหำกมี ก ำรด ำเนิ น โครงกำรขยำยก ำลั งกำรผลิ ต
โรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
การวิเคราะห์สาเหตุความกังวลของประชาชน จากกรอบแนวคิดวิจัย Process, Product,
Impact สรุปได้ว่า การที่ประชาชนมีความกังวลต่อโครงการขยายกาลังการผลิตโรงไฟฟ้าในสนามบิน
สุวรรณภูมิ มีสาเหตุดังนี้
1) ประชาชนส่วนใหญ่ ขาดข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ ทาให้เกิด
ความกังวลในด้าน
(1) เชื้อเพลิงที่ใช้ กระบวนการผลิต และมาตรการป้องกัน
(2) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในด้าน อากาศ เสียง น้าเสีย
2) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนที่ มี ต่ อ โครงการ มี จ านวนน้ อ ย ไม่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ รอบ
โรงไฟฟ้ารัศมี 5 กิโลเมตร จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งแรก ที่ ผ่านมา
นั้นมีประชาชนเข้ารับฟังความคิดเห็นเพียง 206 คน เท่านั้น
3) ความไม่พอใจ ไม่ไว้ใจ ในตัวผู้นาชุมชน เป็นอุปสรรคในการเปิดใจรับข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้นาชุมชน
4) เกิดความเข้าใจที่สับสนระหว่าง โรงไฟฟ้าฯ กับสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากโรงไฟฟ้าฯ
สร้างอยู่ในพื้นที่ของสนามบินฯ และประชาชนเข้าใจว่าเป็นหน่วยงานเดียวกัน
5) จากการตรวจสอบรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของสนามบินสุวรรณภูมิ
(EIA) พบว่าไม่ ได้มี การจั ดการรั บ ฟั งความคิดเห็ นของประชาชน เป็น เพียงการไปส ารวจสอบถาม
ประชาชนตามบ้ านจ านวน 63 คน และไม่ค รอบคลุ มทุ ก พื้ นที่ ซึ่งอาจจะเป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ งที่ ท าให้
ประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหานี้ ไม่มีโอกาสมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเมื่อ
โรงไฟฟ้าจัดรับฟังความคิดเห็น จึงอาจจะทาให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่า โรงไฟฟ้าและสนามบินเป็น
หน่วยงานเดียวกัน
6) ประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาจากกลุ่ม NGO
จะพยายามโน้มน้าวประชาชนในที่ประชุมโดยการตั้งคาถามที่ทาให้ประชาชนสับสนและเกิดความ
กังวลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ
8.2 บทบำทของประชำชนที่จะต้องมีกำรส่งเสริม เพื่อลดควำมกังวล หำกมีกำรดำเนิน
โครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
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การส่งเสริมบทบาทของประชาชน เพื่อลดความกังวล ที่มีต่อโครงการขยายกาลังการผลิต
โรงไฟฟ้าในสนามบิ น สุวรรณภูมิ นั้นจึงได้เลือกบทบาทใน 3 ข้อนี้มาศึกษาเพื่อลดความกังวลของ
ประชาชน เพราะประชาชนมีส่วนร่วมได้มากและมีน้าหนักค่อนข้างมากต่อ การลดความกังวลของ
ประชาชน รวมไปถึงอยู่ในระยะก่อนและหลังดาเนินการ สามารถติดตามผลได้ในระยะยาว ดังนี้
1) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
2) การเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจากประชาชน (Open House)
3) เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า
1) กำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน
จากที่ผ่านมาการจัดรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนเข้าร่วมน้อยเกินไปถ้าเทียบกับประชาชน
ในรัศมี 5 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้า และมีการรับฟังเพียงครั้งเดียว เป็นจุดหนึ่งที่ควรปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป เนื่องจากไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูล ทาให้เกิดความกังวลเพราะ
ไม่ได้รับรู้ข้อมูล ควรมีการจัดหลายครั้งเป็นกลุ่มย่อยในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ครอบคลุม รวมไปถึงลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับฟัง มีเพื่อนอยู่ด้วยทาให้กล้าที่จะถามแสดงความคิดเห็น และที่สาคัญจะ
ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชนได้เป็นจานวนมาก
2) กำรเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำเพื่อให้ข้อมูลและรับข้อมูลจำกประชำชน (Open House)
จากการสัมภาษณ์ประชาชน พบว่า ส่วนใหญ่จะให้ผู้นาชุมชน หรือตัวแทนชุมชน มาร่วม
เยี่ยมชมแทน เพราะติดงานบ้าง ต้องหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาบ้าง อย่างน้อยก็ได้มีโอกาสได้แสดง
ถึงความจริงใจ ที่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้า หรือในรอบ 1 ปี อาจมีการเยี่ยมชมให้
มากขึ้นจากเดิม 1 ครั้ง/ปี อาจเพิ่มเป็น 2 ครั้ง/ปี เน้น ชุมชนที่ไม่เคยมาเยี่ยมชมให้ครอบคลุมในทุก
ชุมชน เป็นการให้ข้อมูลเชิงประจักษ์จะทาให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย และเป็นการตอบภายในตัวเอง
3) คณะกรรมกำรกองทุ น พั ฒ นำชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ ำ (กองทุ น ไฟฟ้ ำ ) ซึ่ ง
ประกอบด้วย
- ผู้แทนจากภาคประชาชน จานวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ผู้แทนภาครัฐ ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
- ผู้แทนจากโรงไฟฟ้า
- ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกองทุนไฟฟ้ารู้เพียงผู้นาชุมชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากการ
ส่งเสริมบทบาทให้เป็นคณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า จะทาให้ประชาชนได้รับรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการ ได้รู้ว่าเงินมีจานวนเท่าไหร่ เอาไปใช้พัฒนาอะไรในชุมชนบ้าง และจะได้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ จะช่วยลดความกังวลจะลดลงได้มาก เพราะได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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8.3 กำรน ำแนวทำงในกำรส่งเสริมบทบำทของประชำชนไปปฏิบัติ/ขับเคลื่อน เพื่อลด
ควำมกังวล หำกมีกำรดำเนินโครงกำรขยำยกำลังกำรผลิตโรงไฟฟ้ำในสนำมบินสุวรรณภูมิ
1) การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ควรมีการจัดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในรัศมี 5
กิโลเมตรรอบโครงการ ไม่ใช่จัดครั้งเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อการสร้างความเข้าใจของประชาชน
2) ควรนาความคิดเห็นของประชาชนมาปรับใช้ร่วมกับการดาเนินงานของโครงการ เพื่อให้
ประชาชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ
3) ควรทาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4) ควรให้ความรู้และสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของการขนส่งก๊าซธรรมชาติแก่
ประชาชน เช่น การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้า การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า (Open House)
5) ควรสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชุมชนในโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
6) ควรมีมาตรการป้องกันผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ และให้มีการตรวจสอบตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
7) ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนไฟฟ้า) กับ กิจกรรมอื่น
ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ชุมชนได้รับ รวมไปถึงส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามาเป็น คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า
8.4 ข้อเสนอแนะ
จากประสบการณ์ของผู้ศึกษา ที่เคยจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคี ยงซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากโครงการอย่างมีนัยสาคัญ โดยครอบคลุมพื้นที่
ศึ ก ษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม รั ศ มี 5 กิ โ ลเมตรโดยรอบโครงการ ใช้ ตั ว แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนของ IAP2 เป็นตัวแบบในการออกแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากตัว
แบบแบ่งเป็น 5 ระดับ ช่วยให้เห็นความแตกต่างแต่ละระดับ เข้าใจถึงเป้าหมาย และได้เห็นเทคนิค
การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน รวมไปถึงการน าเอาความคาดหวัง/ข้อ เสนอแนะ/ความกังวลของ
ประชาชนที่มีต่อการดาเนินโครงการ มาประกอบในการพิจารณาในการส่งเสริมบทบาทของประชาชน
เพื่อลดความกังวลของประชาชน และนาสาเหตุที่พบไปปรับใช้กับการสร้างโรงไฟฟ้าที่สนามบินอู่
ตะเภา เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของท่ำเรือแหลมฉบัง
เดชบดี กิตติมหาโชค*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มี 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง จานวน 80
คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุ
คุณ (Multiple Regression)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า เพศ
ชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.8 และเพศหญิงจานวน
17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี จานวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 และ
สถานภาพของผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นสายการเดินเรือ/ตั วแทน จานวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.8 การแปรผลระดับของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวมได้ผลระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน
ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน สมรรถนะในการให้บริการ ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง และปัจจัยด้านความ
เพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน สมรรถนะในการให้บริการ ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า
ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ
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1. บทนำ
ท่ าเรื อ แหลมฉบั ง มี ค วามพร้อ มในด้านโครงสร้างพื้ น ฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกที่
ทัน สมัย เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสิ นค้าขนาดใหญ่ ที่สุ ด (Post Panamax) ได้
รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน (Supporting Areas) สาหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจการต่อเนื่อง
อย่างเพียงพอตลอดจนมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้า เข้า -ออก
ทลฉ. เชื่อมโยงกับภาคต่าง ๆ ของประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดีพอสมควร และยังมีพื้นที่
ว่า งเพี ย งพอที่ จ ะใช้ ส าหรั บ พั ฒ นาในธุร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ๆ เช่ น สถานี จ อดรถบรรทุ ก (Truck
Terminal) ศูน ย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวก
เสริมอื่น ๆ เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ที่ได้มาตรฐานสากล
ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าได้ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่ง
ผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่าง ๆ
สูงสุดด้านการประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบังมีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นใน
การให้บริการแก่ลูกค้าสูง เนื่องจากท่าเรือแหลมฉบังเน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารประกอบการท่าเทียบเรือ
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทยนั้น มีการบริหารและการประกอบการท่าเทียบ
เรือโดยให้ผู้ประกอบการเอกชนเช่าพื้นที่ประกอบการ เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน
โดยมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้ว 15 ท่า อยู่ระหว่างทดลองการใช้งาน 1 ท่า รวมเป็น 16 ท่า และ
อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง 2 ท่า ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด C และชุด D โดย
บริษัทที่ประกอบการท่าเทียบเรือในท่าเรือแหลมฉบังมีทั้งสายการเดินเรือ ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการ
ท่าเรือ ได้แก่
1. บริษัท แอล ซี เอ็ม ที จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A0
2. บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A1
3. บริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A2
4. บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ 4 ท่า ได้แก่ ท่า
เทียบเรือ A3 C1 C2 D1 และอีก 2 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ D2 D3 ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง
5. บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A4
6. บริษัท นามยง เทอร์มินัล จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ A5
7. บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล1 ประกอบการท่าเทียบเรือ B1
8. บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จากัด ประกอบการท่าเทียบ
เรือ B2
9. บริษัท อีสเทิร์น ซี แหลมฉบัง จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B3
10. บริษัท ที ไอ พี เอส จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B4
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11. บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่ นแนล เทอร์มินัล จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ B5
และ C3
12. บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร จากัด ประกอบการท่าเทียบเรือ C0
13. บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด ประกอบการอู่ต่อเรือ
14. บริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จากัด
การศึกษาในครั้งนี้ได้เห็นถึงความสาคัญด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อตอบสนองความพึง
พอใจอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังนั้นได้
ผลลัพธ์อย่างไร เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการให้บริการและพัฒนาด้านคุณภาพของท่าเรือแหลม
ฉบังอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นที่ดีต่อการให้บริการ อีกทั้งยังเป็น
การสร้างความพึงพอใจอัน ดี อันจะส่ งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อรองรับผู้ ใช้บริการที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
2.2 เพื่ อศึ กษาแนวทางในการให้ บริการและพั ฒนาด้ านคุ ณภาพของท่ าเรือแหลมฉบั งอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
การศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้ บริการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริ ม าณ (Quantitative Research) ซึ่ ง จะใช้ แ บบสอบถามที่ ได้ จั ด ท าขึ้ น ในกลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ ส่ ง ออก
ผู้ประกอบการท่าเรือ บริษัทสายการเดินเรือและตัวแทนสายการเดินเรือ ที่ใช้บริการท่าเรือแหลมฉบัง
จานวน 96 บริษัท และนาข้อมูล มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย ซึ่งได้กาหนดขอบเขตของ
การวิ จั ย ดั งนี้ ตั ว แปรต้ น หรื อ ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบด้วย ทรัพยากร ประสบการณ์ และระบบการ
จัดการสินค้า ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยความพึง
พอใจในการให้บริการ และความคุ้มค่าในการลงทุน
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สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
- ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน
-.สมรรถนะในการให้บริการ
- ความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า
- ความพร้ อ มในการตอบสนองต่ อ การ
ให้บริการ
-.ความพร้ อ มด้ านความปลอดภั ย และการ
รักษา
ความปลอดภัย
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตำม

-.ความพึงพอใจในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ

ผู้วิจัยจึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากวิธีการของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นตารางที่ใช้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่ อ ประมาณค่ า สั ด ส่ ว นของประชากร ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ประชากรผู้ ใช้ บ ริ ก าร 96 ราย จึ ง น าไป
เปรียบเทียบเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยเปรียบเทียบตารางและจะทาการเก็บข้อมูลตัวอย่าง
จานวน 80 ราย กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตั วอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือ
ร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือ ซึ่งแบบสอบถามนี้จะถูกสร้างขึ้ นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) มีค่ามากกว่า 0.985 ขึ้นไปในทุกตัวแปร
จากนั้ น น าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าท าการประมวลผลทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ
ค่าสถิติพื้นฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงสหสัมพันธ์
(Correlation Analysis) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
เพื่อวัดขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) ทั้งนี้ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม จนถึง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่างๆ ได้ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์
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ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจานวน 80 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
โดยพบว่า ผู้ใช้บริการเพศชายมีปริมาณมากกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
78.8 และเพศหญิงจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30-39
ปี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจานวน 44 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 55.0 และสถานภาพของผู้ ม าใช้ บริการส่ ว นใหญ่ ที่ มาใช้บริการเป็น สายการเดิน เรือ /
ตัวแทน จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
4.2 ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของท่ำเรือแหลมฉบัง
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ ย ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับ ของปั จจั ย ด้าน
คุณภาพการให้บริการ โดยภาพรวม
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
1. ด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน
2. ด้านสมรรถนะในการให้บริการ
3. ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า
4. ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ
5. ด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัย
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

𝒙
3.31
3.61
3.71
3.54
3.49

S.D.
0.806
0.776
0.601
0.751
0.712

ระดับควำมสำคัญ
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.53

0.672

มาก

ตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพการ
ให้ บริการ โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.53 และค่า S.D. เท่ากับ 0.672 เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71
4.3 ข้อมูลด้ำนคุณภำพด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรของท่ำเรือ
แหลมฉบัง
ตำรำงที่ 2 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผลระดับของปัจจัยด้านความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยภาพรวม
ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร
1. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
2 .ด้านความคุ้มค่าในการลงทุน
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม
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𝒙

S.D.

ระดับควำมสำคัญ

3.54
3.58
3.56

0.767
0.754
0.750

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความพึง
พอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
ค่า S.D. เท่ากับ 0.750 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความคุ้มค่าใน
การลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
4.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
4.4.1 ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารโดยรวมกั บ ความพึ งพอใจในการ
ให้บ ริการของท่าเรือแหลมฉบั ง มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือปฏิเสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม
มีผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกัน
เท่ากับ 1.000 จากผลการหาค่าความสัมพันธ์จากตาราง Correlation โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการโดยรวมนี้สามารถเชื่อถือได้สูงถึง 100% แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยทางด้านคุณภาพการให้บริการโดยรวมมากขึ้นจะมีผลทางด้าน
ความพึงพอใจในการให้บริการมากขึ้นด้วย
4.4.2 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ด้ า น
ประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริการ มีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดั บ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้ นคือปฏิ เสธ
สมมติฐาน (H0) ยอมรับสมมติฐาน (H1) หมายความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบัง ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งมีขนาดความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อกันเท่ากับ
1.000 จากผลการหาค่ าความสั ม พั นธ์จากตาราง Correlation โดยปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพการ
ให้ บ ริการโดยรวมนี้ ส ามารถเชื่อถือได้ 100% แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสั มพันธ์กันในทิ ศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ถ้าปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ด้านประสิทธิภาพ
ในการให้บริการโดยรวมมากขึ้นจะมีผลทางด้านประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้นด้วย
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อหาความสั ม พั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ ส ระกั บ ตั วแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐำน
ข้อที่ 1
สมมติฐำน
ข้อที่ 2
สมมติฐำน
ข้อที่ 3

สมมติฐำน

สถิติที่ใช้

Sig

ความเพี ย งพอของทรัพ ยากรขั้ น พื้ น ฐานส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
ความพร้ อ มของระบบการจั ด การสิ น ค้ าส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

0.836*

ผลกำร
ทดสอบ
ปฏิเสธ

0.544*

ปฏิเสธ

0.000*

ยอมรับ
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สมมติฐำน ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผล
ข้อที่ 4
ต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบัง
สมมติฐำน ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ข้อที่ 5
ปลอดภั ยส่งผลต่อ ความพึ งพอใจในการให้บ ริการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง
สมมติฐำน ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐานส่ งผลต่ อ
ข้อที่ 6
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง
สมมติฐำน สมรรถนะในการให้ บ ริ ก ารส่ งผลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ข้อที่ 7
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
สมมติฐำน ความพร้ อ มของระบบการจั ด การสิ น ค้ าส่ งผลต่ อ
ข้อที่ 8
คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง
สมมติฐำน ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผล
ข้อที่ 9
ต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
สมมติฐำน ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ข้อที่ 10 ปลอดภัยส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง

Pearson
Correlation

0.854*

ปฏิเสธ

Pearson
Correlation

0.004*

ยอมรับ

Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation
Pearson
Correlation

0.131*

ปฏิเสธ

0.213*

ปฏิเสธ

0.000*

ยอมรับ

0.015*

ยอมรับ

0.000*

ยอมรับ

5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปั จจั ยที่ ส่งผลต่อคุณ ภาพการให้ บ ริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ วิจัยได้น า
ผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้
สมมติ ฐ ำนที่ 1 ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐานส่ งผลต่ อ ความพึ งพอใจในการ
ให้ บ ริการของท่าเรือแหลมฉบั ง ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ความเพียงพอของทรัพยากรขั้น
พื้นฐานไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ความเพียงพอของทรัพยากร
ขั้นพื้นฐานและความพร้อมให้บริการที่เพียงพอ จัดพื้นที่ไว้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึงทาให้
สมมติฐานความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐานนั้นส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ
ท่ าเรื อ แหลมฉบั งไม่ ผั น ตาม และถึ งแม้ จ ะไม่ มี ค วามเพี ย งพอของทรัพ ยากรขั้ น พื้ น ฐานก็ จ ะไม่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง
สมมติฐำนที่ 2 สมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะในการให้บริการไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อสมรรถนะในการให้บริการที่มีสมรรถนะสูง ไม่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึงทาให้
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สมมติฐานสมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังไม่
ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีสมรรถนะในการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง
สมมติ ฐ ำนที่ 3 ความพร้ อ มของระบบการจั ด การสิ น ค้ า ส่ งผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ให้ บริการของท่าเรือแหลมฉบั ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อความพร้อมของระบบการ
จัดการสินค้าที่ดีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมของ
ระบบการจัดการสินค้าจะส่งผลได้ถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง
สมมติฐำนที่ 4 ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้ บ ริการไม่ส่งผลต่อความพึ งพอใจในการให้ บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการที่ดีไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจาก
ผลของค่าความสั ม พัน ธ์ไปในทิศทางบวก จึงทาให้ส มมติฐานความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มี
ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการให้บริการ
ของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง
สมมติฐำนที่ 5 ความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้านความ
ปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
เมื่อความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่ดีและมีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการให้บริการนั้นเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภั ย เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ผู้ ใช้บ ริก ารรู้สึ ก อุ่น ใจ เชื่อ ใจ และไว้ว างใจต่ อการให้ บ ริการ ซึ่ ง
ประเมินได้จากเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ ระบบ CCTV และการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เป็น
มาตรฐานสากล
สมมติ ฐ ำนที่ 6 ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐานส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้ บ ริการของท่าเรือแหลมฉบั ง ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ความเพียงพอของทรัพยากรขั้น
พื้นฐานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ความเพียงพอของทรัพยากร
ขั้น พื้ น ฐานถึงแม้ จ ะมี ความพร้ อ มให้ บ ริการที่ เพี ยงพอ จัดพื้ น ที่ ไว้อย่ างเหมาะสมก็ จะไม่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึง
ทาให้สมมติฐานความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ท่ าเรื อ แหลมฉบั งไม่ ผั น ตาม และถึ งแม้ จ ะไม่ มี ค วามเพี ย งพอของทรัพ ยากรขั้ น พื้ น ฐานก็ จ ะไม่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง
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สมมติฐำนที่ 7 สมรรถนะในการให้บริการส่ งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือ
แหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สมรรถนะในการให้บริการไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้ บ ริ การของท่ าเรื อแหลมฉบั ง เมื่ อสมรรถนะในการให้ บ ริการที่ มีส มรรถนะสู ง ก็จะไม่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นหรือลดลง เนื่องจากผลของค่าความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก จึง
ทาให้สมมติฐานสมรรถนะในการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบังไม่ผันตาม และถึงแม้จะไม่มีสมรรถนะในการให้บริการก็จะไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง นั่นเอง
สมมติ ฐ ำนที่ 8 ความพร้ อ มของระบบการจั ด การสิ น ค้ า ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ให้ บริการของท่าเรือแหลมฉบั ง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ บริการของท่าเรือแหลมฉบัง เมื่อความพร้อมของระบบการ
จัดการสินค้าที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมของระบบ
การจั ด การสิ น ค้ าจะส่ งผลได้ถึ งความรวดเร็ว ในการขนถ่ายสิ น ค้ า ความถู กต้ องของสิ น ค้ า ความ
ปลอดภัยของสินค้า ความพร้อมของการติดตามสถานะของสินค้าและความพร้อมของอุปกรณ์ขนถ่าย
สินค้าที่เพียงพอ
สมมติฐำนที่ 9 ความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
ให้ บ ริ ก ารส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริ ก ารของท่ าเรื อ แหลมฉบั ง เมื่ อ ความพร้ อ มในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการที่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วย ความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อการให้บริการจะส่งผลได้ถึงความเพียงพอของจานวนท่าเทียบเรือ ความพร้อมของการ
ขนส่งทางระบบราง SRTO ความเพียงพอของระบบสาธารณูปโภค ความเพียงพอของเรื อลากจูง เรือ
รับ-ส่ง นาร่อง ความสะดวกของระบบยื่นเอกสารขอนาเรือเข้าท่าออนไลน์ (VIS) ความร่วมมือการ
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน และความสะดวกของระบบ ONE STOP SERVICE
สมมติ ฐำนที่ 10 ความพร้อมด้านความปลอดภั ยและการรักษาความปลอดภั ยส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพร้อมด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของท่าเรือแหลม
ฉบั ง เมื่ อ ความพร้ อ มด้ า นความปลอดภั ย และการรั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ดี แ ล้ ว นั้ น จะส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิภ าพการให้บ ริการในด้านความเชื่อมั่น ไว้ใจ และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการนั้น
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ทาให้
ผู้ใช้บริการรู้สึกอุ่นใจ เชื่อใจ และไว้วางใจต่ อการให้ บริการ ซึ่งประเมินได้จากเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ
ระบบ CCTV และการดูแลความปลอดภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เป็นมาตรฐานสากล
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย
1. ปัจจัยด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน
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ความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐาน ก็เป็นอีกปัจจัยด้านหนึ่ งที่ทาให้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวก และเกิดความประทับ ใจและยังส่งผลถึงความพึงพอใจ และคุณ ภาพต่อการให้ บริการของ
ท่าเรือแหลมฉบัง ต้องจัดหาบริการ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เพียบพร้อม สมบูรณ์พร้อมใช้งาน
และมีความเพียงพอสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของท่าประกอบการ ต้ องหมั่นตรวจสอบให้เกิด
ความพร้อมใช้งานเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร พร้อมทั้งต้องจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ให้เพียงพอ ต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในการขนถ่ายสินค้า ลานจอดเพื่อรอขนถ่ายสินค้า ช่อง
การจราจร เป็นต้น
2. ปัจจัยด้านสมรรถนะในการให้บริการ
ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับสมรรถนะในการให้บริการเป็นอย่างมาก เพื่อภาพลักษณ์และ
ความพร้ อ มของเจ้ าหน้ าที่ ควรมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ สุ ภ าพเรีย บร้ อย ความพร้อ มของเจ้ าหน้ าที่ ในการ
ให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพียงพอในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การ
บริการของเจ้าหน้าที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังต้องให้
รายละเอียดแก่ผู้ใช้บริการจานวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ในงานที่ปฏิบัติ และให้บริการอย่างมี
มาตรฐานถูกต้อง ทั้งในด้านการประสานงานและการสื่อสารแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี การจัดทาแผนการ
อบรมพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ
3. ปัจจัยด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า
ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า เมื่อมีความพร้อมของระบบการจัดการสินค้า
ผู้ใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบั งจะได้รับความสะดวก เนื่องจากความพร้อมของระบบการจัดการ
สินค้าจะส่ งผลได้ถึงความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า ความถูกต้องของสินค้า ความปลอดภัยของ
สิ น ค้า ความพร้ อมของการติดตามสถานะของสิ น ค้าและความพร้อมของอุ ปกรณ์ ขนถ่ายสิ น ค้าที่
เพียงพอ
4. ปัจจัยด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ
ด้านความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการ เป็นด้านที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ
อย่างหนึ่ง เพื่อผู้ใช้บริการจะได้เข้าใจและทราบข้อมูลความพร้อมในการตอบสนองต่อการให้บริการถึง
ความเพียงพอของจานวนท่าเทียบเรือ การขนส่งทางระบบราง SRTO ระบบสาธารณูปโภค เรือลาก
จูง เรือรับ-ส่ง นาร่อง ระบบยื่นเอกสารขอนาเรือเข้าท่าออนไลน์ (VIS) การร่วมมือการลงทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน และระบบ ONE STOP SERVICE
5. ปัจจัยด้านความพร้อมด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ความพร้ อ มด้ า นความปลอดภั ย และการรัก ษาความปลอดภั ย เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ของการ
ให้ บ ริ ก ารของท่ าเรื อ แหลมฉบั ง จึ งต้ อ งจั ด การเตรี ย มความพร้ อ มและประเมิ น ความเสี่ ย ง และ
ดาเนินการตามแผนด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิด
ความเชื่อมั่น มั่นใจต่อคุณภาพการให้บริการ ทั้งความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้
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ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดตั้ งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อพร้อมต่อทุกเหตุการณ์ เพื่อให้ความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการ และนาระบบคุณภาพการบริหารงานตามระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ISO มา
บริหารจัดการทั้งกับคุณภาพงานและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งต้องดาเนินการด้านระบบการจัดการความ
ปลอดภั ย ด้ านการป้ อ งกั น ในเขตท่ าเรือ สากล (ISPS CODE) และต้ อ งมี ก ารฝึ ก ความพร้ อ มและมี
อุป กรณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่พร้อมเสมอต่อผู้ใช้บริการ มีเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลสอดส่อง
ตรวจตรา ดูแล ถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอย่างสม่าเสมอด้วย และมีการฝึกซ้อม ฝึกอบรม ด้าน
ความปลอดภัย และแผนซ้อมอพยพในทุก ๆ ปี อย่างสม่าเสมอ
6. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นปัจจัยสาคัญส่งผลต่อการใช้บริการของท่าเรือแหลมฉบัง
ดังนั้ น แล้ วจึ งต้องปรับ ปรุงการให้ บริการในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ ผู้ ใช้บ ริการเกิดความพึ งพอใจ ไว้ใจ
เชื่อใจ และคุ้มค่าในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านความเพียงพอของทรัพยากรขั้นพื้นฐานต้องมี
ความเพียงพอต่อความต้องการ ด้านสมรรถนะในการให้บริการต้องมีความพร้อมและมีมาตรฐานใน
การให้บริการ ด้านความพร้อมของระบบการจัดการสินค้าต้องถูกต้อง ตรวจสอบได้ ด้านความพร้อม
ในการตอบสนองต่ อ การให้ บ ริ ก ารต้ อ งครอบคลุ ม และด้ านความปลอดภั ย และการรั ก ษาความ
ปลอดภัย ก็ต้องมีมาตรฐานสากล ทาให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น ไว้ใจ และมีระบบการรักษาความปลอดภัย
ที่เข้มงวด และด้านการแก้ไขสถานการณ์ ต้องรวดเร็ว ชัดเจน ไม่ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกผิดหวัง ล่าช้า เกิด
ความไม่พึงพอใจได้
7. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านประสิท ธิภ าพการให้ บริการ ต้องพั ฒ นาขีดความสามารถด้านเจ้าหน้าที่ให้ มีคุณ ภาพ
ขั้นตอนการให้บริการที่เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงและพัฒนาให้การ
บริการที่มีมาตรฐาน รวดเร็ว ทันสมัย และผู้ใช้บริการรู้สึกคุ้มค่าต่อการมาใช้บริการ โดยมีการสร้าง
เครือข่ายเพื่อปรับ ปรุงคุณ ภาพประสิทธิภ าพผ่ านทางสั งคมออนไลน์ เพื่อรับคาแนะนา ติชม ผ่ าน
ช่ อ งทางออนไลน์ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นในช่ อ งทางต่ า ง ๆ เช่ น การจั ด ตั้ ง เพจ Facebook, Line
ส่วนกลาง และพร้อมปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยเรื่องเดียวกันอีกอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี โดยการสุ่มจากผู้ใช้บริการ
เพื่อจะได้นามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นได้ถูกต้องแม่นยามากยิ่งขึ้น และควรจัดชั้นภูมิของ
กลุ่มตัวอย่างให้ได้ เท่า ๆ กัน ทั้งด้านเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพของผู้มาใช้บริการ เพื่อความ
แม่นยาของความคิดเห็นด้วย
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาแบบเจาะลึ ก โดยการนั ด ร่ว มพู ด คุ ย และรับ ฟั งปั ญ หา โดยศึ ก ษาเชิ ง
คุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นยา ชัดเจนยิ่งขึ้น
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3. ควรศึกษาคุณภาพของหน่วยงาน และพนักงานโดยตรง โดยเจาะลึกกับความคิดเห็นของ
พนักงาน เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจในการให้บริการของพนักงานที่ก็ส่งผลที่ดีต่อ
คุณภาพการให้บริการ
4. ควรศึกษากลยุทธ์องค์กร วิสัยทัศน์การดาเนินงาน ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ
นาไปเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจใกล้เคียง เช่น ท่าเทียบเรือเอกชนท่าต่าง ๆ เป็นต้น
5. เนื่องจากการท่าเรือแห่ งประเทศไทย เป็นองค์กรที่อยู่ในกากับของรัฐ ควรศึกษาปัจจัย
ทางด้านการตลาด โดยใช้ทฤษฎี 7P เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ และประเด็นการตัดสินใจในการ
เลือกใช้บริการเพิ่มขึ้นเพื่อนามาปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้ด้วย
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กำรศึกษำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดชลบุร*ี
ติณณ์ อรัญฤทธิ์†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุราชการต่า
กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
เมื่อชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน
ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 51.5 เงินออมต่อเดือน มีคิดเป็นร้อยละ 91.7
ก. ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.20) ค่านิยม
ทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.30) ค่านิยมทางสั งคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.74)
ข. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 61.7 อันดับสูงสุด ได้แก่
รถยนต์ จักรยานยนต์ และโทรทัศน์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 47 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.2
ค. สภาวะหนี้สิน พบว่า 1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก
มีภาระหนี้สินมากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,0011,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.3 2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 87
แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุด คือ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการครูจงั หวัดชลบุรี”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
†
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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แหล่ง 3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ลาดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 น้อยที่สุด คือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ
เสริ ม และการน าไปใช้ จ่ ายเพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.8 มี ข้ อ สั งเกตว่ า
ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล 4) การผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครู
ส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระ
หนี้ต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการ
ครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยที่สุด มีระยะเวลา
ผ่ อนช าระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 8.5 6) สภาพรายรับกั บรายจ่ ายโดยทั่ วไป พบว่า
ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 55.3
ง. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.51) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.10) ด้านสังคมโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด (𝑥̅ = 1.96) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.36)
ข้ อ เสนอแนะ จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครู จั ง หวั ด ชลบุ รี
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศั ย ยานพาหนะ การพั ฒ นาตนเอง โดยให้ ส วั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะเงิน กู้ ดอกเบี้ ยต่ าเช่ น เดี ยวกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

1. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
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การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่ งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี และต าแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น
797,507 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 144,875
คน ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน ข้าราชการครูใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 478,028 คน ข้าราชการครูในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จานวน 150,449 คน ข้าราชการครูในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จานวน 22,130 คน ข้าราชการครูในสั งกัดองค์การมหาชน
จ านวน 262 คน และข้าราชการครูในสั งกัดองค์กรในก ากับ จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ ก
ประเภทที่ทาหน้ าที่สอนและสนั บสนุ นการสอน) (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 19)
นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) ทั้งสิ้น 38,020 แห่ง
โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ส านั กงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC)
จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง
สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และสังกัดโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ง
(สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 24)
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อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สูงขึ้น เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิป ตัว แทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก ช.
พ.ค. และ โครงการสวั สดิ การเงินการฌาปนกิ จสงเคราะห์ ช่ วยเหลื อเพื่ อนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออมสิน
รายละไม่เกิน 3 ล้ านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้นอก
ระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ 4) เพื่อซื้อ
หุ้นหรือลงทุนทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่จาเป็นอื่น ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม
โครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม การ
ด าเนิ น การช่ ว ยเพื่ อ นครู ต ามโครงการดั ง กล่ า วหาได้ เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผลกาไร
อย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับหมื่นล้าน
บาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพื่อนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเดือดร้อน
แสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักหน่วงอยู่
แล้ว”
ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั ง คม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
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จาเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทา
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุว งศ์, 2554)
อี ก ทั้ ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น สรุ ป ต้ น ตอของภาวะหนี้ สิ น ออกไปอย่ า งหลากหลาย งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูล เหตุของปั ญ หาหนี้สิ น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูล เหตุ 11 ข้อ ข้อที่ ส าคัญ อาทิ
ผ่อนชาระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอานวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ, การศึกษาของบุตร
หลาน, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่า และ
เป็นหนี้ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ พัฒ นา
การศึกษาเพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ , เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต , อยากมี
บ้ านและรถราคาแพง, ลงทุ น ท าอาชีพเสริมแล้ ว ขาดทุน หรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่ องานสั งคม
สังสรรค์ , สร้างฐานะ รักษาหน้ าตาทางสั งคม และจัดหาเทคโนโลยีห รือเครื่องมือสื่ อสาร และ 3)
พฤติกรรม พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่ห รูห รา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า เครื่องประดับราคาแพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่
น้อง, สร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นใช้รถก็จะทา
ให้ ต กอยู่ ในบ่ ว งของหนี้ สิ น ได้ง่าย ส่ ว นอี กประเภทหนึ่ งคื อ ผู้ ที่ ไม่ ร ะมั ด ระวั งเรื่อ งการใช้ จ่ายเกิ น
ความสามารถในการหารายได้ ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิ ญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ ก็มี ครูบ างคนที่ ใช้จ่ายเกิ นตั ว ทาให้ เกิด หนี้ได้เช่น กัน 4)
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่ง ขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
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เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่เคยมความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555
โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้ โครงการเงิน กู้ ช.พ.ค. 1-5 ครู ที่ มี ห นี้ สิ น เกิ น ศั ก ยภาพการช าระหนี้ ป ระมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิตของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
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กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดชลบุ รี โดยในปี การศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน
ลู กจ้ างประจ า/ชั่ วคราว/อั ตราจ้ าง รวมทั้ งสิ้ น 16,299 คน (ศึ กษาธิ การจังหวัดชลบุ รี, 2560) โดย
กาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดชลบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะนามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
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ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน
- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจั ยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
85

ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุ และภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี จานวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และ
ทางไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ ค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
2. วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
86

วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี
จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ
(ที่ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษามูล เหตุและภาวะหนี้ สิ นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สิน ของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณี ย์ พร้อ มกั บ นั ด หมายวั น ที่ เก็ บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้าหนัก 3
ระดับน้อยให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากที่สุด
3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test)
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/ Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่า มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, 𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ” ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง
4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
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จำนวนคน

ร้อยละ

164
236

41.0
59.0

111
135
74
80

27.8
33.8
18.5
20.0

176
183
29
12

44.0
45.8
7.3
3.0

43
219
125
13

10.8
54.8
31.3
3.3

32
99
108
49
112

8.0
24.8
27.0
12.3
28.0

135
117
35
26
87

33.8
29.3
8.8
6.5
21.8

18

4.5

2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001-5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

119
263

29.8
65.8

206

51.5

122
47
27
39
24
51

30.5
11.8
6.8
9.8
6.0
12.8

33

8.3

31
45
16

8.0
11.3
4.0

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ59 และเป็นเพศชายร้อย
ละ 41
2) อำยุ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นมากมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.8
รองลงมาคืออายุ ต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.8 และน้อยที่สุดมีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ
18.5
3) สถำนภำพ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมาก มี ส ถานภาพสมรส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.8
รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 7.3 และมี
สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.0
4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
54.8รองลงมา มี วุฒิ การศึก ษาปริ ญ ญาโท คิดเป็ น ร้อ ยละ 31.3 รองลงมา มี วุฒิ การศึก ษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.8 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.3
5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 28.0 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 อันดับที่ 3
ระดับ เงิน เดื อน 15,001-20,000 บาท คิดเป็ นร้อ ยละ 24.8 และจานวนน้อยที่ สุ ด ระดับเงินเดือ น
25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.3
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6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20 ปี
คิดเป็นร้อยละ 6.5
7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 4.5
8) รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีรายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 51.5
มีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือนมากที่สุด คือ ต่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุดมีรายได้
อื่น ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.0
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.7
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.3 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.0
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
วิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสั มพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.11
4.15
4.16
4.33
4.29
4.20

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
0.982
มากที่สุด
0.933
มากที่สุด
0.925
มากที่สุด
0.845
มากที่สุด
0.805
มากที่สุด
0.898
มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด
2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
เศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ

1 ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับการ
ได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
2 การได้ ค รอบครองและเป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ต่ าง ๆ เป็ น ความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
3 ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิต
4 เชื่อว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะทาให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพี่น้อง
5 การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึงฐานะ
และชนชั้นทางสังคม
เฉลี่ยรวม

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.35
1.114 ปานกลาง
3.32

1.088

ปานกลาง

3.34

1.136

ปานกลาง

3.20

1.122

ปานกลาง

3.33

1.158

ปานกลาง

3.30

1.123

ปำนกลำง

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับปาน
กลาง (𝑥̅ = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในระดับปานกลางทุกข้อ
3) ค่ำนิยมทำงสังคม
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ด้านค่านิยมทาง
สังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงสังคม

1 เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
2 เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
3 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
4 มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
5 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
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̅
𝒙
4.43
3.89
3.70
3.91
3.62

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
0.834 มากที่สุด
0.995
มาก
1.062
มาก
0.975
1.192

มาก
มาก

เฉลี่ยรวม

3.74

0.719

มำก

จากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า นิ ย มทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ห นี้ สิ น ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
- คอมพิวเตอร์
- ตู้เย็น
- โทรทัศน์
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
3) ผ่อนสบาย ไม่รสู้ ึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

จำนวนคน

ร้อยละ

101
299
134
24
25
21
29

25.2
74.8
33.5
6.0
6.3
5.3
7.3

136
188
76

34.0
47.0
19.0

237
5
83
3
72

59.2
1.2
20.8
0.8
18.0

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 74.8 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 25.2
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมา
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19
สาหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 59.2
อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 20.8 รองลงมา คือ เกรงว่าจะไม่
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ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.2 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขายคิดเป็นร้อยละ
0.8
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิ ที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000 บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
- ต่ากว่า 5,000 บาท
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จำนวนคน

ร้อยละ

153

38.3

86
38
62
25
129

21.5
9.5
15.5
6.3
32

52

13.0

84
4
39
69
6

21.0
1.0
9.8
17.3
1.5

32

8.0

54
31
40
15
11
18
11

13.5
7.8
10.0
3.8
2.8
4.5
2.8

53

13.3

68

17.0

พฤติกรรม
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

จำนวนคน
124
71
84

ร้อยละ
31.0
17.8
21.0

53

13.3

102
90
34
121

25.5
22.5
8.5
30.3

88
221
91

22.0
55.3
22.8

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 61.7 และ
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 38.3 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 32 อัน ดับ ที่ 2 คือ ต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.5 อัน ดับที่ 3 คือ
100,001-500,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 15.5 และมี ห นี้ สิ น เป็ น จ านวนเงิ น น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั น คื อ
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.3
ส าหรั บ แหล่ ง หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 17.3 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารของรัฐ
คิดเป็นร้อยละ 9.8 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.5 และแหล่งหนี้สินที่ น้อยที่สุดคือ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1
ส าหรั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ การน าไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ ด ารงชี พ ใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 10 อันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่ อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 และสาเหตุการเกิดหนี้สิน
น้ อยที่ สุ ด เท่ ากั น คื อ การน าไปใช้ จ่ ายเพื่ อ การศึ กษาและพั ฒ นาตนเอง และ การน าไปลงทุ น เพื่ อ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 2.8 อันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็น
ร้อยละ 3.8 และอันดับที่ 3 คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตรคิดเป็นร้อยละ 4.5
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 อันดับที่ 3 คือ 10,001-15,000
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บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.8 และการผ่อนช าระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 5,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 17
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 30.3 อันดับที่ 2 คือ น้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 อันดับที่ 3 คือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.5
สาหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 55.3 อันดับที่ 2 คือ รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8 และอันดับที่ 3
คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวั ด
ชลบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อยชา
ในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.83
2.67
2.67
2.30
2.09
2.51

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.329 ปานกลาง
1.250 ปานกลาง
1.315 ปานกลาง
1.189
น้อย
1.219
น้อย
1.260 ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัว
ศีร ษะเดีย ว หรื อปวดบริ เวณขมั บ และรู้สึ ก ร้อ นวูบ ตามแขน ขา ขณะปฏิ บั ติ งานอยู่ ในระดั บ น้ อ ย
ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.2 ด้ำนจิตใจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.03
2.00
2.11
2.04
2.32
2.10

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.122
น้อย
1.024
น้อย
1.070
น้อย
1.033
น้อย
1.235
น้อย
1.096
น้อย

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
7.3.3 ด้ำนสังคม ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.19
1.86
1.96
1.90
1.90
1.96

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.174
น้อย
1.003 น้อยที่สุดน้อย
1.125 ที่สุดน้อยที่สดุ
1.033
น้อยที่สุด
1.033
1.073 น้อยที่สุด

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคมอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด (𝐗̅= 1.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับน้อย ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับน้อยที่สุดทุกข้อ
8.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี
ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู
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ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนเศรษฐกิจ
ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค
อื่น ๆ
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.42
2.35
2.15
2.39
2.50
2.36

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.215
น้อย
1.224
น้อย
1.200
น้อย
1.213
น้อย
1.319
1.234

ปานกลาง
น้อย

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภ าวะหนี้สิ นของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น
ๆ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
ผลการศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ว่า ข้าราชการครู กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้ งหมด 16,299 คน แบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที่ เป็ นหนี้ และกลุ่ ม ที่ไม่เป็น หนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 61.7 เป็นจานวนเงิน
มากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 แหล่งเงินกู้มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
คิดเป็น ร้อยละ 21 ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้ ห นี้มากที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ
30.3 มูลเหตุสาคัญที่ทาให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ
ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุการเป็นหนี้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่
ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น จานวนเงิน
ที่เป็ น หนี้ ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้น ไป ทั้ งนี้ ข้าราชการเงิน เดือ นมากจะก่อหนี้ มาก โดยมี แหล่ งเงิน กู้
ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน ในภาพรวมจานวนข้าราชการครูเป็น
ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ระยะยาว อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจาก
การมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดถึงปานกลาง

8. สรุปกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี ”
ผู้วิจัยได้นาข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมี
จานวนทั้งสิ้น 16,299 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร Yamane
กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิ งปริมาณ ได้นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน
คิดเป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดชลบุรี
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 59 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 อายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 วุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 45.8
ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อชาระหนี้
แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน ไม่มีคิดเป็น
ร้อยละ 51.5 เงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 91.7
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ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับ ความคิดเห็ น ของข้ าราชการครูจังหวัดชลบุรี ค่านิ ยมทางวิช าการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.20) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
3.30) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่ านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน
คิดเป็นร้อยละ 61.7 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และโทรทัศน์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 59.2
ค. สภำวะหนี้สิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สินมากกว่า
1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.3
2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 87 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อ
หนี้มากที่สุด คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 21 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
คิดเป็นร้อยละ 1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ลาดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 7.8 น้อยที่สุด คือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพ
เสริ ม และ การน าไปใช้ จ่ ายเพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาตนเอง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.8 มี ข้ อ สั งเกตว่ า
ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล
4) การผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 31 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17
5) ระยะเวลาที่ต้ องผ่ อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่ วนมากมี ระยะเวลาผ่ อนช าระหนี้
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.3 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 8.5
6) สภาพรายรั บกับ รายจ่ ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่ วนมาก มี รายรับเพียงพอกั บ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 55.3
ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.51) ด้านจิตใจโดยภาพ
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รวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย (𝑥̅ = 2.10) ด้ านสั งคมโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด (𝑥̅ = 1.96) ด้ า น
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.36)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่ งหนี้ สิ นที่ ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิ ชย์ และ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ทาให้ ข้าราชการครูก่อหนี้ สิ น ขณะที่ ตนเองยังไม่มี ความพร้อม เช่ น การซื้อบ้ าน รถยนต์ เครื่อง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน
สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ปรี ชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ ได้ ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้ สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนชาระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อมู ลเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้ สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการ
นาไปลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิ ยมทางเศรษฐกิ จ อี กปั จจั ยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อการกู้ ยืมเงิน คื อ กู้ เพื่ อน ามาศึ กษาต่ อเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศั กยภาพ และเพื่ อตอบสนองค่านิ ยมทางสั งคม จากปั ญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้
เพิ่ มขึ้นทางเลื อกในชีวิ ตมากขึ้ นและการศึ กษาท าให้ ได้รับการยอมรับจากสั งคม ซึ่ งจากความคิดเห็ น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป
2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดชลบุรี มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้
1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2. การศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
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ผลกระทบของกำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำรนำเข้ำสินค้ำออนไลน์ตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำทีต่ รวจสอบ ส่วนบริกำรศุลกำกร 3
สำนักงำนศุลกำกร ตรวจสอบสินค้ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ กรมศุลกำกร
เทพธีรุตม์ โพธิ์นฤมิต*

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “ผลกระทบของการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการน าเข้ า สิ น ค้ า ออนไลน์ ต่ อ
ประสิ ท ธิภ าพการตรวจสอบของเจ้าหน้ าที่ต รวจสอบ ส่ วนบริการศุ ล กากร 3 ส านั กงานศุล กากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง ” นี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น ต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ส่ วนบริการศุล กากร 3 ส านักงานศุล กากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากการที่มีการเพิ่มปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์อย่าง
มาก ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อ
การตรวจสอบสินค้าของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากรตรวจสอบ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อนาผลการศึกษาไปพัฒนาเป็นแนวทางการเพิ่มระสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต่อไป
โดยการวิจัยนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ศึกษาตัดสินใจเลือกผู้ให้สัม ภาษณ์คือเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่หน้างานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในกระบวนการตรวจสอบสินค้า ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด
แสดงความเห็ น ว่ าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริม าณการน าเข้ า สิ น ค้ า ออนไลน์ นั้ น ได้ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภ าพในการตรวจสอบสิน ค้าในหลายด้านของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3
สานักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ ในประเด็น
แนวทางทางการเพิ่มระสิทธิภาพหรือแนวทางการแก้ไขในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าออนไลน์ด้วย
คำสำคัญ: สินค้าออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมศุลกากร

1. บทนำ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ปัจจุบันอัตราการเติบโตของการใช้อินเตอร์เน็ตและการเพิ่มขึ้นของเว็บไซต์ทางธุรกิจที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของ
โลกไร้พรมแดนที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงอย่างรวดเร็ว ไร้ขีดจากั ดของเรื่อง
เวลาและสถานที่ โดยการซื้อขายของออนไลน์เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประกอบการทาธุรกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะประหยัดเวลา สะดวก และ
รวดเร็ว ซึ่งการซื้อขายของออนไลน์นั้นเป็นการการลดบทบาทองค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น สถาน
ที่ตั้ง อาคารประกอบการ ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น โดย
ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคู่ค้ากับประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น อีเบย์ ลาซาดา อาลีบาบา ชอปปี
เป็ น ต้น แบรนด์ต่างๆเหล่านี้ นั้ นได้มีปริมาณการสั่ งสินค้าเพิ่มขึ้นอย่า งต่อเนื่องและได้ส่ งสิ นค้าเข้า
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 3 ปีหลังมานี้ ซึ่งผู้ประกอบการมีการแข่งขันทางการค้าที่ต้อง
แข่งขันและชิงความได้เปรียบกันที่ ราคาสินค้าและความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า
โดยสินค้าที่มีการซื้อขายออนไลน์ดังกล่าวจะถูกตรวจสอบการนาเข้าโดยสานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.2549 ตามกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 เป็นการจัดตั้งสานักงานฯจากเดิม
สานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพที่ประจาอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสานักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษี
อากรและรายได้อื่น การควบคุมสินค้าและการตรวจปล่อยสินค้าที่นาเข้าหรือส่งออก ทางท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ
ส่วนบริการศุลกากร 3 (สบศ. 3) สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบสินค้าที่มีการนาเข้ามาในรูปแบบของ “ของ
เร่งด่วน” (Express Consignment) โดยกระบวนการการนาเข้าของเร่งด่วนนั้นจะมี 3 บุคคลสาคัญที่
มีหน้าที่ในกระบวนการดังกล่าว คือ 1) ผู้ประกอบการของเร่งด่วน เช่น ดีเอชแอล เฟดเอ็กซ์ ยูพีเอส
เป็นต้น 2) ผู้นาเข้าของเร่งด่วน หมายถึง ผู้สั่งซื้อของออนไลน์ที่เป็นคนสั่งซื้อของจากทางบ้าน 3) กรม
ศุลกากร ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของการนาเข้าของเร่ง ด่วน ซึ่ง สบศ. 3 สสภ. เป็นส่วน
บริการของภาครัฐที่ผู้ประกอบการสินค้าที่มีการซื้อขายทางออนไลน์ เข้ามาใช้บริการแต่เนื่องด้วย
ปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ปริมาณของสินค้าที่จะต้องถูกตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของกรมศุลกากรเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีการนาเข้าสินค้า
เร่งด่ว นทุก ประเภทรวมกัน กว่า 12 ล้ าน รายการ โดยสิ น ค้าที่ น าเข้ามาจะถูกจาแนกออกเป็ น 3
ประเภท ดังนี้
1. สิ นค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 คือสินค้าจาพวกเอกสาร จดหมาย ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
อากร
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2. สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 คือสินค้าที่มีมูลค่า CIF ไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งได้รับการยกเว้น
ภาษีอากร
3. สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 3 คือสินค้าที่มีมูลค่า FOB ไม่เกิน 40,000 บาท
ด้วยปริมาณการน าเข้าสิ นค้าเร่งด่วนที่เพิ่มปริมาณการนาเข้าอย่างมากจากปีงบประมาณ
2560 ที่มีการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนรวมทุกประเภทอยู่ที่ 7.7 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านรายการ
ในปีงบประมาณ 2561 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัด ๆ ไป ซึ่งปีงบประมาณ
2561 มียอดการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนเพิ่มขึ้น 54.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 จึง
สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนทาให้ผู้ศึกษา
เล็งเห็นความสาคัญของประสิทธิภาพในการทางานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.นั้น ต้องใช้องค์ความรู้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราห์ภาพ
เอกซเรย์จ ากสิน ค้าเร่งด่วนประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 กว่า 10 ล้านรายการ ในปีงบประมาณ
2561 และการใช้องค์ความรู้ทางศุลกากรในการตรวจจับสินค้าเร่งด่วนทั้ง 3 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์
ความรู้ด้านราคาศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร หรือองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายศุลกากรเพื่อบังคั บใช้
กับผู้ประกอบการที่กระทาการผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยการทางานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3
สสภ.นั้นมีเงื่อนไขที่สาคัญคือเงื่อนไขในเรื่องของเวลา เนื่องจากสินค้านาเข้าเป็นสินค้าประเภทของ
เร่งด่วนจึงเรียกได้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องทางานแข่งกับเวลาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทางการค้า โดย
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าที่หมายถึงนั้นมี 2 ประเด็น ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบสินค้า เนื่องจากความรวดเร็วใน
การทางานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทางานด้านหนึ่ง สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้ามี
เวลาในการตรวจสอบสิ น ค้าเท่าเดิมแต่ปริมาณการนาเข้าสิ นค้าออนไลน์กลั บสวนทางกันโดยเพิ่ม
ปริมาณการนาเข้าสินค้ากว่า ร้อยละ 54.5 ความรวดเร็วหรือระยะเวลาจึงเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพใน
การทางานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2. ประสิ ท ธิ ภ าพในด้ านการจั บ กุ ม สิ น ค้ า ที่ มี ก ารหลี ก เลี่ ย งการเสี ย ภาษี อ ากรให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน และจับกุมสินค้าที่เป็นของต้องห้ามนาเข้าประเทศ โดยเปรียบเทียบร้อยละการจับกุมต่อ
จานวนสินค้านาเข้าทั้งหมด

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อวิเคราะห์ ถึงระดับผลกระทบของปริมาณงานที่เพิ่มสู งขึ้นต่อประสิทธิภ าพในการ
ทางานของบุคลากร ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
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2.2 เพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงหรือแนวทางในการเพิ่ มประสิท ธิภ าพจากการที่มี การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณงานการนาเข้าสินค้าเร่งด่วน ณ ส่วนบริการศุลกากร 3 สานักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
3. วิธีกำรศึกษำ
ขั้นตอนในการดาเนินการศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้า
ออนไลน์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบ ส่ ว นบริ ก ารศุ ล กากร 3 ส านั ก งานศุ ล กากร
ตรวจสอบสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง ” ครั้งนี้ โดยภาพรวม
ของการกาหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีวิจัย (Methodology) ที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้
ศึกษาได้กาหนดระเบี ยบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการ
ดาเนินการศึกษา โดยการสัมภาษณ์ (in-depth interview)
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย (methodology) โดยการใช้
กระบวนวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (qualitative research) ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ นั้ น ในการก าหนด
กระบวนวิ ธีก ารวิจั ย ครั้ งนี้ ได้ ก าหนดให้ มี การสั ม ภาษณ์ โดยใช้ ค าถามเหมื อ นกั น ทุ ก คน เป็ น การ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด ซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้าง โดยมีคาถาม ดังนี้
1. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของท่าน ในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่อย่างไร
2. การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้ นส่งผลให้มีการจับกุมสินค้านาเข้าผิด
กฎหมายเพิ่มขึ้นตามมาด้วย หรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบจานวนการจับกุมของปีงบประมาณ 2560 และ
2561
3. จากปั ญ หาการที่ มี ป ริม าณการน าเข้ าสิ นค้ าออนไลน์ เพิ่ ม สู งขึ้น นั้ น ในฐานะเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท่ า นมี ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวท างการแก้ ไขปั ญ หาหรื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร

4. ผลกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ
4.1 ผลกำรศึกษำ
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) ในเรื่ อ งผลกระทบของการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. ได้ทาการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. จานวน 5 ราย โดยมีความคิดเห็น ดังนี้
ด้ำนผลกระทบ

111

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่า
การเพิ่มขึ้น ของปริมาณการน าเข้าสินค้าออนไลน์นั้น ส่ งผลกระทบต่อประสิทธิภ าพของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลงอย่างมาก โดยปริมาณการนาเข้า
สินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางสิน ค้าเร่งด่วน ณ สบศ.3 สสภ. นั้นได้เพิ่มจานวนขึ้นอย่างมากมาอย่าง
ต่อเนื่องหลายปีแล้วแต่ที่เพิ่มขึ้นจนคิดว่ากระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
อย่างมากก็จะเป็ นในปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 โดยมี 2 กระบวนงานที่ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้
กระบวนงำนแรก ที่ได้รับผลกระทบจาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ทาให้
ประสิ ท ธิภ าพของเจ้ าหน้ าที่ ต รวจสอบลดลงคื อการตรวจสอบบั ญ ชีสิ น ค้าขาเข้าล่ ว งหน้า (Pre –
Manifest Arrival) โดยทางผู้ประกอบการจะต้องส่งบัญชีสินค้าที่จะมีการนาเข้าให้แก่กรมศุลกากร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre- Arrival Manifest) ก่อนอากาศยานถึง ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงนี้จะถูกทาการจาแนกประเภทมา
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ว่าเป็ น สิ น ค้ าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่ 3 หลั งจากนั้ น เจ้าหน้ า ที่
ตรวจสอบจะมี เวลา 1 ชั่ว โมงในการตรวจสอบสิ น ค้ าต่อ หนึ่ งบั ญ ชี สิ น ค้ า ซึ่ งในแต่ล ะบั ญ ชีสิ น ค้ า
สามารถมีสิ น ค้าให้ ตรวจได้ถึง 1,000 รายการ โดยค่าเฉลี่ ยในการส่ งบั ญ ชีสิ น ค้าเพื่ อนให้ เจ้าหน้ า
ตรวจสอบวันละประมาณ 50 บัญชีสินค้าล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกนายมีความเห็นตรงกัน
ว่ า การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบเองนั้ น ต้ อ งเป็ น คนตรวจสอบบั ญ ชี สิ น ค้ า ขาเข้ า ล่ ว งหน้ า นั้ น ได้ รั บ
ผลกระทบอย่างมากจากการที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ เนื่องจากด้วยการที่
มีเวลาที่ จ ากัดคือสามารถตรวจสอบรายการสิ น ค้าจากบั ญ ชีสิ น ค้าขาเข้าล่ วงหน้ า (Pre – Arrival
Manifest) นั้นมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมง โดยการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้าในแต่ละบัญชีจะต้องใช้เวลา
และองค์ความรู้รวมถึงความรอบคอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็น
น้าหนักของสินค้า ประเทศต้นทาง ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และสินค้าประเภทกลุ่ ม
เสี่ยง เป็นต้น เมื่อปริมาณการนาเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นแต่เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเท่าเดิมคือ 1 ชั่วโมง
ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาอย่างมาก
กระบวนงำนที่สอง ที่ได้รับผลกระทบจาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ทา
ให้ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบลดลงคือกระบวนงานด้านการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เลือกสินค้าที่จะเปิดตรวจหรือ (Red Line) จากบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าหรือ
(Pre - Arrival Manifest) แล้ ว นั้ น กระบวนงานล าดับ ถัด ไปคื อการที่ เจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบนั้ น ต้อ ง
ตรวจสอบสินค้าออนไลน์ที่มีการนาเข้าทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นเดียวกันว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้า
ออนไลน์ทาให้ป ระสิ ทธิภ าพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงอย่างมากเนื่องจากการที่ปริมาณสิ นค้า
นาเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบนั้นกลับมีเท่าเดิ ม
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ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที ถ้าหากจะอธิบายง่ายๆก็คือสินค้านาเข้าหนึ่งชิ้นนั้นๆมีเวลาในการ
ตรวจสอบน้ อ ยลงนั่ น เอง โดยสิ น ค้ าเร่งด่ ว นที่ มี ป ริม าณการน าเข้าที่ เพิ่ ม สู งขึ้น ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2
หรือสินค้าเร่งด่วนที่มีราคา CIF ไม่เกิน 1,500 บาท ซึ่งเป็นสินค้าที่ไม่ต้องเสียอากรหรือของที่ได้รับ
ยกเว้นอากรและไม่เป็นของต้องห้ามของต้องกากัด จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
สินค้าของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมากที่สุดเนื่องจากสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 นี้นั้นมีสถานะต้องมาพบ
เจ้าหน้าที่ (Red Line) ทุกรายการและยังมีปริมาณการนาเข้าที่สูงมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย กล่าวคือทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะทาการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเบื้องต้นด้วยเครื่อง
เอ็กซเรย์ ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าสินค้าที่นาเข้ าจะมีกี่หมื่นรายการในวันนั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบผ่าน
เครื่องเอ็กซเรย์ทีละชิ้นนั่นเอง
ด้ำนแนวทำงกำรแก้ไขและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
จาการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริ ม าณการน าเข้ า สิ น ค้ าออนไลน์ ท าให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของเจ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบลดลงนั้น ผู้ศึกษาจึงอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรื อการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติงานของเจ้าหน้ าที่ต รวจสอบ สบศ.3 สสภ. ซึ่ งได้ผ ลการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
1.ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI โดยในที่นี้หมายถึง AI ที่มี ระบบที่คิดเหมือน
มนุษย์ (Systems that think like humans) และ ระบบที่กระทาเหมือนมนุษย์ (Systems that act
like humans) โดยอยากให้ เครื่ องเอกซเรย์มีก ารน า AI เข้ามาใช้เพื่ อตรวจสอบสิ น ค้าน าเข้าที่ผิ ด
กฎหมาย เพราะในปัจจุบันมีปริมาณนาการนาเข้าสินค้ากว่า 12 ล้านชิ้นต่อปี และในหลายๆประเทศ
ได้เริ่มมีการน า AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสินค้านาเข้าแล้ว โดยจากข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. นั้ น อยากให้ มี ระบบ AI มาใช้ ต รวจสอบเมื่ อ น าสิ น ค้ าน าเข้ าผ่ านเครื่ อ ง
เอ็กซเรย์ที่มีการประยุกต์ใช้กับระบบ AI แล้วจะสามารถระบุได้ว่าสินค้าหรืออะไรแต่มีสิ่งแปลกปลอม
หรือเหตุอันควรจะสงสัยหรือไม่ ทั้งสารเคมีอันตรายต้องห้ามนาเข้า ยาเสพติด ส่วนประกอบอาวุธและ
ระเบิดต่าง เป็นต้น
2.อยากให้เพิ่มเวลาในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชี
สินค้าอยากเพิ่มเป็น 2 ชั่วโมงเพราะปัจจุบันนี้ถ้าผู้ประกอบการส่งข้อมูล บัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้ามา
พร้อมกันหลายบัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าไม่ทัน พร้อมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพราะหากเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพจะสามารถ
ลดระยะเวลา ลดภาระงาน และสามารถตรวจจับสินค้าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆได้เพิ่มขึ้นมาก
เพราะสินค้าที่นาเข้ามามีปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกรายการ เช่น
สินค้าที่มาจากประเทศจีน อาจลดเปอร์เซ็นต์สถานะเปิดตรวจ (Red Line) ในเรื่องของราคาสินค้ามี
การสาแดงราคาต่าเนื่องจากสินค้ามีความเสี่ยงในด้านราคาอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงน้อย เป็นต้น
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3.อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการทางาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์
หรือการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร การตรวจสอบราคาศุลกากร เป็นต้น
เพราะจะเป็ นการลดระยะเวลาในการตรวจสอบลงได้อย่ างมากหากมีความพร้อมในเรื่องขององค์
ความรู้ในการทางาน จากที่ได้กล่ าวไปในเรื่องของประสิ ทธิภ าพในด้านของระยะเวลาที่ใช้ในการ
ตรวจสอบสินค้า เนื่องจากความรวดเร็วในการทางานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทางานด้านหนึ่ง
หากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบมี อ งค์ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพี ย บพร้ อ มแล้ ว ก็ จ ะสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย
4.อยากให้มีการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าเวรลงและอาจลด
ปัญหาที่เกิดจากปัญหาทางด้านร่างกายที่เป็นข้อผิดพลาดในการทางาน เนื่องจากในบางวันอาจมีการ
เข้าเวรถึง 24 ชม. ต่อวัน ซึ่งจะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบทางตรงต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบ จากที่กล่ าวไปข้างต้นในเรื่องของ Workload ไม่ว่าจะเป็ นการนอนน้อย
ความเครียด ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.จึงอยากขอเสนอ
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์
ด้ำนผลกระทบ
1. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่ง
ผลกระทบต่อประสิ ทธิภาพการทางานของท่าน ในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่อย่างไร” เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ทุก ท่านได้ มีว ามเห็ น ตรงกัน ว่าการเพิ่ มขึ้ นของปริม าณการน าเข้ าสิ น ค้ า
ออนไลน์ทาให้ป ระสิ ทธิภ าพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงอย่างมากเนื่องจากการที่ปริมาณสิ นค้า
นาเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบนั้นกลับมีเท่าเดิม
ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที ถ้าหากจะอธิบายง่ายๆก็คือสินค้านาเข้าหนึ่งชิ้นนั้นๆมีเวลาในการ
ตรวจสอบน้ อ ยลงนั่ น เอง โดยสิ น ค้ าเร่งด่ ว นที่ มี ป ริม าณการน าเข้าที่ เพิ่ ม สู งขึ้น ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2
ผู้ศึกษาได้ทาการทาเรื่องขอข้อมูลจากทางสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรม
ศุลกากร เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ในการศึกษานี้
โดยปริมาณการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มขึ้นกว่า 97.1
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 หรือมีการนาเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า 5 ล้านชิ้น ซึ่ง
สัดส่วนการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ต่อการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนทุกประเภท ในปี 2561 อยู่ที่
77.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีสัดส่วนการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนต่อการนาเข้า
สินค้าทั้งหมดอยู่ที่ 61.08 เปอร์เซ็นต์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ประกอบ
กับการสืบหาข้อมูลจากทางสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร ทาให้
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สามารถมองเห็นภาพรวมของการนาเข้าทั้งหมดและการนาเข้าสิ นค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ที่มีปริมาณ
การน าเข้าเพิ่ มขึ้น กว่าเท่ าตั ว จากปี ก่อ น แสดงให้ เห็ น ถึงภาระงานที่ เพิ่ ม สู งขึ้ น อย่างมากตามที่ ได้
สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และยังแสดงให้เห็นถึงผลกระทบประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยจากการนาเข้าสินค้ าออนไลน์ทั้งหมดนั้นจากการสุ่มตรวจสินค้าโดยการ
เปิ ดตรวจจากการพบเหตุอันควรจะสงสัยจากหน้าจอเอกซเรย์ปรากฎว่ามีการสุ่ มเปิดตรวจสินค้า
ทั้งหมด 53,380 รายการ แต่พบการกระทาความผิดเพียง 6.66 เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ 2561
หมายความว่าจากการตรวจสอบสินค้านาเข้าโดยเครื่องเอกซเรย์ 100 รายการ จะพบการกระทา
ความผิดเพียง 6 รายการเทานั้น และถ้าดูจากยอดการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ 2561 เทียบต่อจานวนสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 ที่ถูกจับกุม จะมีการจับกุมสินค้า
เร่งด่วนประเภทที่ 2 เท่ากับ 0.03 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขตรงนี้กาลังสะท้อนปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการที่มีการนาเข้าสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้น
ส่งผลให้มีการจับกุมสินค้านาเข้าผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นตามมาด้วย หรือไม่อย่างไร เมื่อเทียบจานวนการ
จับกุมของปีงบประมาณ 2560 และ 2561” นั้น และได้ความเห็นที่ตรงกันของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า
สาเหตุของการจับกุมสินค้าหรือฐานการกระทาความผิด โดยฐานการกระทาความผิดส่วนมากจะเป็น
ในเรื่องของการสาแดงราคาต่ากว่าความเป็นจริงทาให้ผู้ศึกษาอยากทราบถึงปริมาณการจับกุมสินค้าที่
ผิดกฎหมายหรือดาเนินพิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้า
ออนไลน์
หลังจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผู้ศึกษาต้องการข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ที่
สามารถสะท้อนถึงผลกระทบของการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อประสิทธิภาพการทางานของ
เจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. ผู้ศึกษาจึงได้ทาเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการของการจับกุมสินค้าที่ผิด
กฎหมายหรือดาเนินพิธีการทางศุลกากรไม่ถูกต้องครบถ้วนมาจากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า การน าเข้ า สิ น ค้ า เร่ ง ด่ ว นทุ ก ประเภทเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 54.5 เปอร์ เซ็ น ต์ ใน
ปีงบประมาณ 2561เทียบกับปีงบประมาณ 2560 แต่ยอดการจับกุมสินค้าในฐานความผิดการสาแดง
ราคาต่ามีย อดการจับ กุมเพิ่มขึ้น เพียง 14.7 เปอร์เซ็นต์ และร้อยละการจับกุมสิ นค้าฐานความผิ ด
สาแดงราคาต่าต่อการนาเข้าสินค้าเร่งด่วนทุกประเภทเท่ากับ 0.10 และ 0.14 ในปีงบประมาณ 2561
และ 2560 ตามลาดับ
ผู้ศึกษาจึงได้นาข้อมูลจากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากรมา
วิเคราะห์ประกอบกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ทาให้เห็นถึงสัดส่วนปริมาณการ
จับกุมสินค้าในฐานการกระทาความผิดสาแดงราคาต่าต่อปริมาณการนาเข้าทั้งหมดที่ลดลง โดยจาก
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การน าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ถึง 54.5 เปอร์เซ็นต์แต่มีการเพิ่มขึ้นของการจับกุมสินค้าในฐานการกระทา
ความผิดสาแดงราคาต่าเพิ่มขึ้นเพียง 14.7 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น จากการสัมภาษณ์และประกอบกับการ
นาข้อมูลจากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากรมาวิเคราะห์รวมกันจึง
สามารถเห็นได้ถึงผลกระทบของการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อประสิทธิภาพการทางานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.
3. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่ง
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนงานใดบ้างหรือไม่
อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากการ
ทางานที่สลับกันทั้งช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน ทาให้มีโรคประจาตัวเกิดขึ้น และจากการ
สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2561 ได้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.
ออกเวรในตอนเช้าและได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ 2 ราย เนื่องจากสาเหตุมาจากการหลั บใน
จึงเป็นผลกระทบของการที่สิน ค้าออนไลน์ที่มีปริมาณการนาเข้าที่สูงขึ้นอย่างมากอี กด้านหนึ่งด้วย
รวมถึ งการที่ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.นั้ น ได้ให้ ข้ อมู ล เพิ่ ม เติ ม ในเรื่องของโรคประจาตั ว
อย่างเช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคไมเกรน เป็นต้น ที่พบเนื่องจากระยะเวลาการเข้าเวรนั้น
ได้เพิ่มสูงขึ้นและเวลาพักผ่อนที่น้อยลงในแต่ละช่วงเวลา
ด้ำนแนวทำงกำรแก้ไขและกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
1. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์เพิ่ม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.มีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร”
เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้ มีความเห็ นถึ งแนวทางการแก้ไขและเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพจาก
ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นคือ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI โดยในบทวิจัยนี้หมายถึง AI ที่มี ระบบที่คิดเหมือน
มนุษย์ (Systems that think like humans) และ ระบบที่กระทาเหมือนมนุษย์ (Systems that act
like humans) โดยอยากให้ เครื่ องเอกซเรย์มีก ารน า AI เข้ามาใช้เพื่ อตรวจสอบสิ น ค้าน าเข้าที่ผิ ด
กฎหมาย เพราะในปัจจุบันมีปริมาณนาการนาเข้าสินค้ากว่า 12 ล้านชิ้นต่อปี และในหลายๆประเทศ
พึ่งเริ่มมีการนา AI เข้ามาใช้ในการตรวจสอบสินค้านาเข้าแล้ว และบางประเทศได้มีการนา AI เข้ามา
ใช้ในการตรวจสอบสินค้านาเข้าในระยะหนึ่งแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่นา AI มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์
เท่ า นั้ น ยกตั ว อย่ า งเช่ น ประเทศเกาหลี ใ ต้ แ ละประเทศจี น ได้ มี ก ารน า AI มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ
เครื่องเอกซเรย์เพื่อตรวจจับสิ่งผิดกฎหมายที่จะมีการลักลอบนาเข้าภายในประเทศเพราะเนื่องจาก
ปั ญ หาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้น ของปริม าณการน าเข้าสิ นค้าออนไลน์ นั้นเป็ นปัญ หาที่เกิดขึ้นใน
หลายๆประเทศทั่วโลก โดยถ้าหากดูตามภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าในการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์นั้นต้องใช้
องค์ความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เนื่องจากด้วยปริมาณสินค้ากว่า 12 ล้านรายการต่อปี
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ประกอบกับเวลาที่มีอย่างจากัดในการทางานของเจ้าหน้าที่ สบศ.3 สสภ. การนา AI มาประยุกต์ใช้จึง
เป็นที่นิยมและได้รับความสนใจจากในหลายๆประเทศทั่วโลก เพราะการนา AI มาประยุกต์ใช้นั้นจะ
ทาให้สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางด้านปริมาณการตรวจจับสินค้าผิด
กฎหมายได้มากขึ้นอย่างในฮ่องกงจากการนา AI ไปประยุกต์ใช้นั้นสามารถตรวจจับสินค้าผิดกฎหมาย
ได้เพิ่มขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากปริมาณการจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ในช่วงเวลาก่อนนา
AI มาประยุกต์ใช้และยังรวมถึงประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพิ่มสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลด
เวลาในการตรวจสอบได้อย่างมาก แต่ประโยชน์ของการนา AI มาประยุกต์ใช้นั้นยังมีอีกมากมายในอีก
หลายกระบวนงานทางศุลกากรโดยมีการนา AI เข้าไปประยุกต์ใช้ในกระบวนงานทางศุลกากรอื่น ๆ
นอกเหนื อจากนา AI มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์ ไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์
เนเธอแลนด์ เยอรมั น บราซิ ล ที่ น า AI มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ระบบบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) และการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งจากฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) อย่ า งมี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ทั้งทางด้านปริม าณการตรวจจับ สิ นค้ าผิ ดกฎหมายได้ม ากขึ้นและยังรวมถึง
ประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพิ่มสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่าง
มาก ทั้งสองเหตุผลนี้เป็นหัวใจสาคัญในการนา AI มาใช้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่าแนวทางดังกล่าวเมื่อ
นามาประยุกต์ใช้กับศุลกากรไทยจะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าขึ้นอีกอย่าง
มาก รวมถึงเป็นแนวทางการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ภำพที่ 1 รูปหน้าจอเอกซเรย์ที่ทาการตรวจสอบสินค้าเร่งด่วน ณ สบศ.3 สสภ.
แหล่งที่มำ: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร
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2. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์เพิ่ม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3
สสภ.ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นคืออยากให้เพิ่มเวลาในการ
ตรวจสอบบัญชีสินค้ าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่ 1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชีสินค้าอยากเพิ่มเป็น 2
ชั่วโมง และอยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการทางาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์ภาพ
เอกซเรย์ หรื อ การตรวจสอบสิ น ค้ า เช่ น การตรวจสอบพิ กั ด อัต ราศุ ล กากร การตรวจสอบราคา
ศุลกากร เป็นต้น ทั้งสองความคิดเห็นนั้นหากสามารถนามาปรับใช้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสินค้าได้เนื่องจากหากเพิ่มเวลาในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้าจากเดิมมีเวลาแค่
1 ชั่วโมงต่อ 1 บัญชีสินค้าอยากเพิ่มเป็น 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะมีเวลาในการคัดเลือกสินค้ า
ที่มีความเสี่ยงสูงได้มากขึ้น เพราะในแต่ละรายการต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรวมถึงองค์ความรู้ใน
หลายๆด้านในการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า พร้อมทั้งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management) เพราะหากเครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพจะสามารถลดระยะเวลา ลดภาระงาน
และสามารถตรวจจั บ สิน ค้าที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆได้เพิ่มขึ้นมากเพราะสินค้าที่นาเข้ามามี
ปริมาณมาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกชิ้น
โดยอีกประเด็นที่เจ้ าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงแนวทางการ
แก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพจากประเด็นปั ญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
นาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นคืออยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในการทางาน ไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์ หรือการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบพิกัดอัตราศุลกากร
การตรวจสอบราคาศุลกากร เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ภาพที่ 2 เป็นรูปภาพเอกซเรย์จากการตรวจสอบ
สินค้าเร่งด่วนแยกรายชิ้น โดยสืบ เนื่องจากการตรวจสอบสินค้าโดยเครื่องเอกซเรย์นั้นเป็นความรู้
เฉพาะทางในการอ่านภาพเอกซเรย์ โดยกรมศุลกากรไทยได้มีการจัดอบรมกับหน่วยงานต่างประเทศ
อยู่ บ้ าง เช่น การจั ดอบรมการวิเ คราะห์ ภ าพเอกซเรย์โดยกรมศุล กากรออสเตรเลี ยและสถานทู ต
ออสเตรเลียซึ่งโครงการดังกล่าวผู้ศึกษาได้เข้าร่วมโครงการและสามารถได้แนวคิดและแนวทางภาค
การปฏิบัติมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์เพื่อหายาเสพติด วัตถุประกอบอาวุธและ
ระเบิด เป็นต้น ซึ่งหากมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องให้แก่เจ้าหน้าในหลายหลักสูตรจะเป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น ทั้งทางด้านปริม าณการตรวจจับ สิ นค้ าผิ ดกฎหมายได้ม ากขึ้นและยังรวมถึง
ประสิทธิภาพทางด้านระยะเวลาที่เพิ่มสูงขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดเวลาในการตรวจสอบได้อย่าง
มาก ผู้ศึกษาจึงเห็นถึงความสาคัญของความเห็นในเรื่องแนวทางการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ประเด็นปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.ดังกล่าว
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ภำพที่ 2 รูปการตรวจสอบสินค้าออนไลน์แยกรายชิ้น
แหล่งที่มำ: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) กรมศุลกากร
3. จากการสัมภาษณ์ในคาถามที่ว่า “จากปัญหาการที่มีปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์เพิ่ม
สูงขึ้นนั้น ในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างไร” เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบศ.3
สสภ.ได้มีความเห็นเพิ่มเติมถึงแนวทางการแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพจากประเด็นปัญหาผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นคืออยากให้มีการเพิ่มจานวน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่ อที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเข้าเวรลงและอาจลดปัญหาที่เกิดจากปัญหา
ทางด้านร่างกายที่เป็นข้อผิดพลาดในการทางาน แต่ผู้ศึกษามีความเห็นว่าในการเพิ่มขึ้นของเจ้าหน้าที่
นั้นไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระยะ
ยาวเนื่องจากหากปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สบศ.3 สสภ. จะไม่ใช่แนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ยั่งยืน

5. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
จากประเด็น ปัญ หาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ นั้นส่ งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในหลายด้าน ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาจาก
การวิจัยศึกษาดังกล่าวได้ ดังนี้
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1. กระบวนงานแรกที่ได้รับผลกระทบจาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์ทา
ให้ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือการตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre –
Manifest Arrival) โดยทางผู้ประกอบการจะต้องส่งบัญชีสินค้าที่จะมีการนาเข้าให้แก่กรมศุลกากร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre- Arrival Manifest) ก่อนอากาศยานถึง ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง โดยบัญชีสินค้าขาเข้าล่วงนี้จะถูกทาการจาแนกประเภทมา
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ว่าเป็ น สิ น ค้ าประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ ประเภทที่ 3 หลั งจากนั้ น เจ้า หน้ า ที่
ตรวจสอบจะมี เวลา 1 ชั่ว โมงในการตรวจสอบสิ น ค้ าต่อ หนึ่ งบั ญ ชี สิ น ค้ า ซึ่ งในแต่ล ะบั ญ ชีสิ น ค้ า
สามารถมีสิ น ค้าให้ ตรวจได้ถึง 1,000 รายการ โดยค่าเฉลี่ ยในการส่ งบั ญ ชีสิ น ค้าเพื่ อนให้ เจ้าหน้ า
ตรวจสอบวันละประมาณ 50 บัญชีสินค้าล่วงหน้า โดยการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีสิ นค้าขาเข้า
ล่วงหน้ าเพื่อเปลี่ยนสถานะสินค้าที่มีความเสี่ยงจากสถานะไม่ต้องเปิดตรวจ (Green Line) มาเป็น
สถานะต้องเปิดตรวจหรือต้องมาพบเจ้าหน้าที่ (Red Line) เองนั้นจะผลกระทบอย่างมากจากการที่มี
การเพิ่ ม ขึ้น ของปริ ม าณการน าเข้ าสิ น ค้ าออนไลน์ เนื่ อ งจากด้ ว ยการที่ มี เวลาที่ จ ากัด คื อสามารถ
ตรวจสอบรายการสิน ค้าจากบั ญชีสิ นค้าขาเข้าล่วงหน้า (Pre – Arrival Manifest) นั้นมีเวลาแค่ 1
ชั่วโมง โดยการตรวจสอบบัญชีสินค้าล่วงหน้าในแต่ละบัญชีจะต้องใช้เวลาและองค์ความรู้รวมถึงความ
รอบคอบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของสินค้าแต่ละรายการ ไม่ว่าจะเป็ น น้าหนักของสินค้า ประเทศ
ต้นทาง ราคาสินค้า พิกัดอัตราศุลกากรของสินค้า และสินค้าประเภทกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น เมื่อปริมาณ
การนาเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นแต่เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเท่าเดิมคือ 1 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ตามมาอย่างมาก
2. กระบวนงานที่สองที่ได้รับผลกระทบจาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการนาเข้าสินค้าออนไลน์
ทาให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลดลงคือกระบวนงานด้านการตรวจสอบสินค้า เนื่องจาก
การที่ปริมาณสินค้านาเข้าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากแต่ระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมีในการตรวจสอบ
นั้นกลับ มีเท่าเดิม ผลกระทบจึงเกิดขึ้นโดยตรงทันที โดยสินค้าเร่งด่วนที่มีปริมาณการนาเข้าที่เพิ่ม
สูงขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบสินค้าคือ
สินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2
สิ น ค้าเร่งด่ว นประเภทที่ 2 จะส่ งผลกระทบต่ อประสิ ท ธิภ าพในการตรวจสอบสิ นค้าของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบมากที่สุดเนื่องจากสินค้าเร่งด่วนประเภทที่ 2 นี้นั้นมีสถานะต้องมาพบเจ้าหน้าที่
(Red Line) ทุกรายการและยังมีปริมาณการนาเข้าที่สูงมากและมีแนวโน้มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก
ด้วย กล่าวคือทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะทาการตรวจสอบสินค้าทุกชิ้นเบื้องต้นด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ซึ่ง
หมายความว่าไม่ ว่าสิ น ค้ าที่ น าเข้าจะมี กี่ ห มื่ น รายการในวัน นั้ น ก็ จ ะต้ อ งถู ก ตรวจสอบผ่ านเครื่อ ง
เอ็กซเรย์ทีละชิ้นนั่นเอง หากสินค้ารายการใดมีเหตุอันควรจะสงสัยก็จะสามารถเลือกสินค้านั้นๆมาทา
การเปิ ดหี บ ห่ อเพื่อตรวจสอบสิ น ค้านั้นๆได้ โดยเวลาที่มีอย่างจากัดกับปริมาณการนาเข้าสิ นค้าที่
เพิ่มขึ้นอย่างมากทาให้ไม่มีเวลามากพอที่จะวิเคราะห์ภาพสินค้าแต่ละรายการผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ได้
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อย่างละเอียดรอบคอบ ประกอบกับช่วงเวลาที่นาเข้าสินค้านั้นแบ่งเป็นรอบกลางวันและกลางคืน หาก
เป็ น ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็น เวลาปกติในการพักผ่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องจ้องที่หน้าจอง
เอ็กซเรย์ในช่วงเวลากลางคืนก็จะยิ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยิ่งขึ้นไป
จากการตรวจสอบสินค้าในช่วงเวลากลางวัน
3. ผลกระทบในด้านของสุ ขภาพ เนื่องจากการท างานเป็ นช่ว งเวลาที่ไม่แน่ น อนสลั บกั น
ระหว่างช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนประกอบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินค้าออนไลน์ที่มีการนาเข้า
สูงขึ้นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ โดยเจ้ าหน้ าที่ 2 นาย ที่รับราชการและท างานเป็นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ.
มากกว่า 7ปี ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ว่ ามี ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพอยู่ เป็ น ประจ า โดยโรคประจ าตั ว คื อ โรค
กระเพาะ โรคกรดไหลย้อน โรคไซนัส และมีการเป็นไข้หวัดอยู่เป็นประจา โดยโรคที่กล่าวมาจะเกิดมา
จากการพักผ่อนไม่เพียงพอ และพักผ่อนไม่เป็นเวลา โดยหลังจากที่มีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
นาเข้าของสินค้าอย่ างมากนั้นส่งผลให้เวลาพักผ่อนน้อยลงอย่างมาก จากเดิมที่ผู้ประกอบการจะมี
เวลาที่ชัดเจนว่าเวลาตรวจสอบสินค้าคือกี่โมงถึงกี่โมงกลายเป็นต้องตรวจสอบสินค้าตลอดเวลา จึงเป็น
อีกผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการ
นาเข้า
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากประเด็ น ปั ญ หาการเพิ่ ม ขึ้ น ของปริม าณการน าเข้ าสิ น ค้ าออนไลน์ แ ละส่ งผล
กระทบต่อการปฏิ บั ติห น้ าที่ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ สบศ.3 สสภ. นั้น ผู้ ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องมือหรือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ ดังนี้
5.2.1 ข้อเสนอแนะระยะสั้น
จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สบ
ศ.3 สสภ. ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นควรมีแนวทางที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระยะสั้นในเบื้องต้น เนื่องจากหากมีแผน
เพียงแต่ในระยะยาวอาจไม่สามารถจัดการกับปัญหาในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยข้อเสนอแนะใน
ระยะสั้นนั้นมีดังนี้
1. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานการตรวจสอบ
บั ญ ชี สิ น ค้ าล่ ว งห น้ า (Pre – Arrival Manifest) คื อ ระ บ บ ก ารบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง (Risk
Management) เพราะการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการตรวจสอบการนาเข้าสินค้าที่
มีความเสี่ยงสูง หรือตรวจสอบผู้นาเข้าที่มีการนาเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การนา
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างเช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หาก
121

มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้ าในระยะสั้นได้
อย่างมากและสามารถพัฒนาต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้ในระยะยาวต่อไปได้อีกด้วย
2. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานการตรวจสอบ
สินค้า คือ การจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพราะเมื่อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบ
สิน ค้าแล้วเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบจะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ ภาพเอกซเรย์ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ อย่ างละเอีย ดเนื่ องจากสิ นค้าที่มีปริมาณการนาเข้าที่ สูงขึ้นอย่างมากจึงไม่ส ามารถเลื อก
ตรวจสอบสินค้าแบบสุ่มโดยไม่มีหลักเกณฑ์ได้ และหากยังคงมีข้อสงสัยบางประการในสินค้ารายการ
นั้นก็จะต้องดาเนินการตรวจสอบสินค้ารายการนั้นด้วยการเปิดตรวจตามลาดับของกระบวนงานต่อไป
การน าเครื่องมือในการเพิ่มประสิท ธิภ าพ อย่างเช่น การจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ให้ แก่เจ้า หน้าที่
ตรวจสอบ หากมีการพัฒ นาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
สิน ค้าในระยะสั้ น ได้อย่ างมากและสามารถพั ฒ นาต่อเนื่องในการประยุกต์ใช้ในระยะยาวต่อไปได้
อีกด้วย
3. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสุขภาพในระยะสั้น คือ ผู้ศึกษาขอเสนอให้
ทางกรมมีการตรวจสุขภาพประจาปีโดยละเอียดให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงอาจมีสิทธิพิเศษใน
ด้านการรักษา เนื่องจากการสัมภาษณ์จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส่วนใหญ่จะมีการโรคประจาตัว
อย่างเช่น โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน เป็นต้น จึงอยากเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านสุขภาพเนื่องจากจะเป็นการเพิ่มขวัญกาลังใจให้แก้เจ้าหน้าที่ทางหนึ่งด้วย
5.2.2 ข้อเสนอแนะระยะยำว
จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สบศ.3 สสภ. ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นควรเป็นแนวทางที่มีการ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยเพราะในปัจจุบันโลกของเราได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราต้อง
พัฒนาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย
ให้แก่ประเทศไทยของเราได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรวมถึงการเก็บภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่ว ยให้ รั ฐบาลไทยมีรายได้เพื่อที่จ ะพั ฒ นาประเทศต่อไปรวมถึงในด้านความรวดเร็ว ก็จะสามารถ
ตรวจจับสินค้าผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีและสาหรับสินค้าที่ไม่ มีความเสี่ยง กรมศุลกากรก็จะเป็น
อีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยผลักดันและอานวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนต่อไป โดยข้อเสนอแนะ
ระยะยาวมีดังนี้
1. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใน
ระยะยาวคือ การรวมมือระหว่างประเทศ(Collaboration) เนื่องจากสิ นค้าที่นาเข้าสู่ประเทศไทย
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หมายความว่าจะต้องเป็นสินค้าส่งออกจากประเทศต้นทางหากประเทศต้นทางมีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบสิ นค้าส่งออกก็จะช่วยลดความเสี่ ยงให้ แก่ประเทศปลายทางได้ จึงเป็ นการร่ว มมือกันที่
สามารถพัฒนาต่อเนื่องและเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปได้อย่างแน่นอน
2. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือ 2 เครื่องมือเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงาน
การตรวจสอบบั ญ ชี สิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า (Pre – Arrival Manifest) คื อ ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence) หรือ AI และ ระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การพัฒนานา AI มา
ประยุ กต์ใช้ในระบบการบริห ารความเสี่ยง เช่น การวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ในการ
ตรวจสอบการนาเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง หรือตรวจสอบผู้นาเข้าที่มีการนาเข้าสินค้าที่มีความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การนาเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 1 เครื่องมือมาประยุกต์ใช้
ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน
3. จากแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ผู้ศึกษาจะขอยกเครื่องมือ 2 เครื่องมือเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงาน
การตรวจสอบสินค้า คือ การจัดอบรมเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) หรือ AI เพราะหากนาปัญ ญาประดิษ ฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI
มาประยุกต์ใช้กับเครื่องเอกซเรย์เมื่อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบพบข้อสงสัยหรือความผิดปกติในสินค้า
รายการนั้นก็จะต้องใช้องค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาพเอกซเรย์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์อีก
รอบ และหากยังคงมีข้อสงสัยบางประการในสินค้ารายการนั้นก็จะต้องดาเนินการตรวจสอบสินค้า
รายการนั้นด้วยการเปิดตรวจตามลาดับของกระบวนงานต่อไปได้อย่างยั่งยืน
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลปำกน้ำปรำณอำเภอ
ปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์*
ทิวัตถ์ แจ่มสว่าง†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ 1) เพื่อศึกษาแผนงานและมาตรการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
ชุมชนของพื้ น ที่ ตาบลปากน้ าปราณ 2) เพื่ อศึกษาการมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่ตาบลปากน้าปราณ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 7 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1) หน่วยงานระดับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้มีการ
กาหนดนโยบายและแผนงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่ตาบลปากน้าปราณเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตามบริบทการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาลและองค์การบริห ารส่ วนตาบลปากน้าปราณ ได้มีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความต้องการและข้อเสนอ เพื่อนาไปกาหนดเป็นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 3) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ประกอบด้วย (1) ให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนตาบลปากน้าปราณ ที่มีตัวแทนมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เพื่อให้มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการร่วมกัน (2)
ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่วมกันจัดทาโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกาหนดเส้นทาง
การท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณอย่างเป็นระบบ และ (3) ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิ จในพื้นที่
ปากน้ าปราณ ควรมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ กั บ ภาคเอกชนที่ ท าบริษั ท กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วและ
ผู้ ป ระกอบการจากต่ า งพื้ น ที่ เพื่ อ เชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ ท างธุร กิ จ ร่ ว มกั น ในลั ก ษณะเชิ ง เครือ ข่ า ยการ
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คำสำคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวชุมชน ตาบลปากน้าปราณ

1. บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้มีการกาหนดให้รัฐบาลจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
จัดทาแผนของหน่วยงานราชการ เพื่อให้มีความสอดคล้องและเกิดการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังกล่าว ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่จะนา “ประเทศไทย
ไปสู่ ค วามมั่ น คง มั่ น คั่ ง ยั่ งยื น และเป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยแนวทางการพั ฒ นาตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตสินค้าและบริการให้มี
ความหลากหลาย และอยู่บนฐานของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม เพื่อทาให้ประเทศหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การมีรายได้สูงและกลายเป็นประเทศพัฒนาในที่สุด ซึ่งจะทาให้คน
ไทยเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความสุข กินดีอยู่ดี และจะส่งผลให้เกิดสังคมที่มีความมั่นคง เสมอภาค และ
เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติได้มีการแนวทางการพัฒนาอยู่ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
(5) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต ร กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ (6)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ (ส านักนายกรัฐมนตรี ,
2560)
การจะบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวไปนั้น รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มี
โครงการระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก (EEC) ภายใต้ น โยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่ งเป็ น
นโยบายหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างฐานการลงทุน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สาคัญที่จะ
สามารถสร้ า งมู ล ค่ าเพิ่ ม ของสิ น ค้ าและบริก ารให้ กั บ ระบบเศรษฐกิ จ รวมทั้ งยั งเป็ น ช่ อ งทางการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพการผลิตอีกด้วย (กรมประชาสัมพันธ์ , 2560) ขณะเดียวกันทาง
รัฐบาลได้มีการกาหนดพื้นที่เป้าหมายนาร่องคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งทั้งสามพื้นที่
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อทาให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
จะมีการเตรียมความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการ
ลงทุน การพัฒ นากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้ นที่ รวมทั้งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีให้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ แผนการพัฒ นาระเบี ย ง-เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC) มีแผนย่อยอยู่ทั้งหมด 8 แผน
ประกอบด้วย แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาย แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย แผนการ
พั ฒ นาบุ ค ลากร การศึ ก ษา การวิจั ย และเทคโนโลยี แผนการพั ฒ นาและส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ย ว
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แผนการพั ฒ นาเมื องใหม่ และชุม ชน แผนการการพั ฒ นาศู น ย์ กลางธุรกิจ และศู น ย์ก ลางการเงิน
แผนการประชาสัมพันธ์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการกับประชาชน และ
แผนการเกษตร ชลประทาน และสิ่งแวดล้อม (สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก, 2561a)
การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนปฏิบัติงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทาให้ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อคนไม่ต่ากว่า 480,000 บาทต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 216,612 บาทต่อปี) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี โดยจากสถิติสถานการณ์ท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2560 พบว่า มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่
เดิ น ทางเข้ ามาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยรวมทั้ ง สิ้ น 35,381,210 คน ขยายตั ว ร้ อ ยละ 8.77 และ
สามารถสร้างรายได้รวมอยู่ที่ 1,824,042.35 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปี 2559
(Mr. 362degree, 2561, 16 มกราคม) แผนการพัฒ นาการท่องเที่ยวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ
ยกระดั บ คุณ ภาพการท่ องเที่ ย วในพื้ น ที่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี และระยอง ให้ เป็ น แหล่ งการ
ท่องเที่ยวระดับโลกรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ขณะที่พื้นที่ พัทยา สัตหีบ และระยอง จะพัฒนา
ให้เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในลักษณะวงแหวนการท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับฉะเชิงเทรา
ซึ่งเป็ น แหล่ งท่ องเที่ย วเชิงวั ฒ นธรรมและแหล่ งท่องเที่ ยวธรรมชาติ รวมทั้ งจะมีการขยายสู่ แหล่ ง
ท่องเที่ ยวอื่น ๆ รอบ ๆ บริเวณอ่าวไทย การดาเนินงานตามแผนจะมีตั้งแต่การพั ฒ นาโครงสร้าง
พื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ การอานวย
ความสะดวกในการเดินทางได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย การพัฒ นาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
และการสร้างความเชื่อมั่น ด้านความปลอดภัยให้ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว การคมนาคมขนส่ ง และความเชื่ อ มั่ น ในเรื่ อ งความปลอดภั ย จากการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่
ประชาชน นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และนั ก ลงทุ น (ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาค
ตะวันออก, 2561b)
ตามเเผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน โดยให้ความสาคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคั ญต่อการ
พั ฒ นาการท่ องเที่ ย วของประเทศ ทั้ งด้ านคุ ณ ภาพแหล่ งท่ องเที่ ยว บุ คลากรการท่ องเที่ ยว และ
โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ
และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ มี
สาระสาคัญคือ (1) การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้เกิด
ความสมดุล และยั่งยืน (2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว (4) การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่าน
การตลาดเฉพาะกลุ่มการส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว (5) การบูรณาการ
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การบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ (คณะกรรมการนโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)
สาหรับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ปีพ.ศ. 2558-2563 (CBT Thailand)
ซึ่งสอดคล้ องกั บ ตามแผนยุ ทธศาสตร์ชาติ สาระส าคั ญ ของแผนยุ ทธศาสตร์ฯ มี เป้ าหมายเพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพของทรั พยากรมนุ ษย์ในชุม ชนให้ มีความรู้ และเพิ่มทักษะความสามารถในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตามแนวคิดของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานของความ
พอเพียง รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวทรัพยากรชุมชน อันจะทา
ให้เกิดการยกระดับความสาคัญของชุมชนในสังคม เพื่อเพิ่มจานวนชุมชนที่มีการจัดการ การท่องเที่ยว
โดยชุมชนที่มีมาตรฐานคุณภาพภายใต้ขีดความสามารถของการรองรับของชุมชน และเพื่อเพิ่มจานวน
เครือข่ายและความเข้มแข็งของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2558-2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ (1) การเสริมสร้างคุณภาพ
ทักษะ และความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยว โดย
ชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนฐานความพอเพียงและความรู้ (2) การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็นสินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่าง ๆ (3) การ
พัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลของความสุขอย่าง
เท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว (4) การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ
และการทางานเชื่อมโยงเชิงเครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่นคงและยั่งยืน และ (5) การพัฒนาดัชนีชี้
วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิ ภาคอาเซียน
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน, 2560)
การมีแผนยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
พหุภาคีที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน
โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวแห่ งชาติ พ.ศ.2558-2560 ของกระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬาใน 5 กลุ่ ม
จังหวัดท่องเที่ยว (คลัสเตอร์) ประกอบด้วย 1. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา) 2. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และ
สตูล) 3. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุ รีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี) 4. เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) และ 5.
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) แผนยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวโดยชุมชนนี้ยังมุ่งสะท้อนการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยในปัจจุบันและมุ่ง
ยกระดับมาตรฐานและการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่
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ชุมชนอย่างแท้จริงและนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2560: คานา)
สาหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2561–2564 ในประเด็นการพัฒนาในการเสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน
เอกลั ก ษณ์ ข องจั งหวั ด สู่ น านาชาติ (ส านั ก งานจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ , 2561: 88) ในด้ า นการ
ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ เป็นหนึ่งในสี่จังหวัด
ภายใต้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
ตะวันตก (Royal Coast) ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ชุมพร และจั งหวัดระนอง โดยแต่ล ะจังหวัดมีทรัพ ยากรทางการท่องเที่ ยวที่โดดเด่นร่ว มกัน ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานมีระบบการคมนาคมที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นได้ ทั้งทางรถยนต์
ทางรถไฟ และทางอากาศ ชี้ให้เห็นว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีศักยภาพในการเป็นเมื องท่องเที่ยวที่
ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยปริมาณของนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้นทุกปี รวมทั้งการมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ศั ก ยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด ประจวบคี รีขั น ธ์ มี ลั ก ษณะทางภู มิ ป ระเทศทาง
ธรรมชาติ ที่มี ความหลากหลายและแตกต่างกัน กล่ าวคื อ มี ภูมิ ประเทศที่ เป็ นเทือกเขาและทะเล
ทางด้านตะวันตกของจังหวัดมีแนวเทือกเขาสูงยาวจากเหนือจรดใต้ และมีเนินเขาไม่สูงนักกระจายอยู่
ส่วนทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นหาดทรายขาวที่มี
ความลาดชัน น้ อย เหมาะแก่การมาท่ องเที่ ยว จากลั ก ษณะทางภู มิป ระเทศท าให้ จังหวัดมี แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ธรรมชาติป่า ภูเขา ถ้า น้าตก ทะเล และเกาะเล็กเกาะน้อย
กระจายอยู่ ใ นทุ ก พื้ น ที่ ทุ ก อ าเภอทั่ ว ทั้ ง จั ง หวั ด ซึ่ งมี ป ระมาณ 23 เกาะ (ส านั ก งานจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์, 2561: 40) นอกจากนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกลุ่มของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหัวหิน (หัวหิน -ปราณบุรี-สามร้อยยอด) ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน
อาเภอหัวหิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สาคัญของพื้นที่ และภาคตะวันตกของประเทศ และ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางของที่ พั กและบริการการท่ องเที่ ยวของพื้ นที่ และภาคตะวัน ตกของประเทศ แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ หาดหัวหิน เขาตะเกียบสวนสนประดิพัทธ์ น้าตกป่าละอู สถานีรถไฟ
หัวหิน สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติในเขตอาเภอสามร้อย
ยอดและปราณบุรี ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด วนอุทยานปราณบุรี และปากน้าปราณ 2.
กลุ่ มเมื องประจวบคี รี ขัน ธ์ ประกอบด้ว ย แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในอ าเภอเมือ ง และอ าเภอกุ ยบุ รีแหล่ ง
ท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีบทบาท ทั้งทางด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
ได้แก่ เขาช่องกระจก อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวมะนาว วัดเขาคั่นกระได อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ ด่านสิงขร เป็นต้น 3. กลุ่มบางสะพาน ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวบางส่วนของ
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อาเภอทับสะแก แหล่งท่องเที่ยวในอาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ หาดบ้านกรูด อ่าวบ่อทองหลาง หาดแม่ราพึง เกาะทะลุ เกาะสิงห์ ถ้าเขาม้าร้อง
เป็นต้น (สานักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2561: 41)
ดังนั้น การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึก ษาแผนงานและมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ของพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่ตาบลปากน้าปราณ และแนวทางที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดในการทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ
ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการการท่องเที่ยว
ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาแผนงานและมาตรการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบล
ปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. คำถำมกำรวิจัย
3.1 หน่วยงานภาครัฐควรจะมีแผนงานและมาตรการในการพัฒ นาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในอนาคตอย่างไร
3.2 มีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของภาคเอกชน และภาค
ประชาชนหรือไม่ อย่างไร
4. ขอบเขตกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนใน
พื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวางผังพื้นที่
เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4.3 ขอบเขตด้านเวลา ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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5. กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่ เกี่ย วข้อ ง ผู้ วิจัย สามารเขียนกรอบแนวคิ ด ใน
การศึกษาได้ดังนี้

6. วิธีกำรวิจัย
วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
6.1 หน่ ว ยในกำรวิ เครำะห์ หน่ ว ยในการวิ เคราะห์ เพื่ อ การศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในตาบลปากน้าปราณ อาเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะมีการศึกษาแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
6.2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผู้ ให้ ข้อมูลที่ สาคัญได้มาจากการใช้วิธีการคัดเลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purpose Sampling) จากผู้ ที่ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยกับการพั ฒนาการเที่ ยวเที่ยวในชุมชน
โดยตรงในต าบลปากน้ าปราณ อ าเภอปราณบุ รี จังหวั ดประจวบคี รีขั นธ์ ทั้ งหมด 7 คน ซึ่งจ าแนก
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ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ตัวแทนจากภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน
(2) ตั ว แทนจากภาคเอกชน ประกอบด้ ว ย ผู้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ 2 คน และ (3) ภาคประชาชน
ประกอบด้วย ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ 2 คน
6.3 กำรเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ การศึ ก ษาครั้ง นี้ อั น ได้ แ ก่ (1)
การศึ ก ษาผ่ า นเอกสาร (Documentary Study) เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จากบทความ หนั ง สื อ
งานวิจัย เอกสาร และรายงานผลการดาเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ และ (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) โดยใช้แบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi – structure interview) ซึ่งจะ
เก็บจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้งหมด 7 คนดังที่กล่าวไปข้างต้น
6.4 พื้ น ที่ ที่ ใ ช้ ใ นกำรศึ ก ษำวิ จั ย พื้ น ที่ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น พื้ น ที่ ที่ จ ะได้ รั บ
อานิสงส์ทางอ้อมจากแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) คือ ตาบลปากน้าปราณ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6.5 กำรตรวจสอบข้อมูล สำหรับกำรตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย (1) การตรวจสอบข้อมูล
สามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นนาข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่มา (เวลา สถานที่ และบุคคล) ที่
แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบหาว่ามีความแปลกแยกหรือหาความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้มา และ (2) การ
ตรวจสอบข้ อมู ลสามเส้ าด้ านวิ ธี การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล (Methodological Triangulation) เป็ นการ
ตรวจสอบวิ ธี การในการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จากทั้ งการสั มภาษณ์ ตั วแสดงและการสั งเกตจากการ
สัมภาษณ์พร้อมกับศึกษาข้อมูลเอกสาร
6.6 กำรวิเครำะห์ ข้ อ มู ล การวิจั ยครั้งนี้ ใช้ การวิเคราะห์ ข้อ มู ล โดยการวิเคราะห์ เนื้ อหา
(Content Analysis) ซึ่ งเป็ น การน าเอกสาร หลั กฐานต่ าง ๆ และบทสั ม ภาษณ์ มาวิเคราะห์ ด้ว ย
วิธีการเชิงพรรณนาและอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น โดยทาการสั งเคราะห์เพื่อนาไปสู่ข้อเสนอสาหรับแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

7. ผลกำรวิจัย
สาหรับผลการศึกษา “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน: กรณีศึกษาปากน้า
ปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผู้วิจัยจะทาการพรรณนาผลการศึกษาที่ได้จากจาก
การสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นคือ 1) บริบทการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบล
ปากน้าปราณ 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้า
ปราณ 3) แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
7.1 บริบทกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลปำกน้ำปรำณ
ด้ำนสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ตาบลปากน้าปราณมีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาตลอดแนวชายฝั่ง
ทะเลอ่าวไทยจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ราบเทลงทะเล ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว (เทศบาลตาบลปากน้าปราณ, 2561: 10-11; องค์การบริหารส่วน
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ตาบลปากน้าปราณ, 2561: 6-7) ได้แก่ (1) หาดเขากะโหลก (2) แม่น้าปราณบุรี (3) วัดเก่าเขาน้อย (4)
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง (5) วนอุทยานปราณบุรี (6) ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี (7)
หมู่บ้านประมงปากน้าปราณ
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก ความพร้อมเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกก็เป็นปัจจัยสาคัญที่
ทาให้นักท่องเที่ยวเลือกที่เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้
จะมีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น รวมทั้งสถานที่พัก และสถานที่จับจ่าย
ใช้สอย เช่น ตลาดชุมชน สินค้าของฝาก เป็นต้น จากรายงานระบบบริการของทั้งเทศบาลและอบต.
ปากน้าปราณระบุว่า ในด้านคมนาคมขนส่งโดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
และมีถนนลูกรังบางส่วน ขณะที่ด้านไฟฟ้าได้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยว
ส าคัญ ๆ ส่ วนการประปาได้มี การให้ บ ริการแก่ส ถานที่ ท่ องเที่ ย วอย่างทั่ วถึ งทั้ งหมดเช่ น เดี ยวกั น
(เทศบาลตาบลปากน้าปราณ, 2561: 6-7; องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ, 2561: 5) สาหรับ
สถานที่พักของนักท่องเที่ยวนั้นตาบลปากน้าปราณ มีทั้งรีสอร์ท โรงแรม และอาคารรวมมากกว่า 100
แห่ง ขณะที่ส ถานที่จับจ่ายใช้สอยอย่างร้านค้า ร้านอาหาร และร้านของฝากมีมากกว่า 60 แห่งทั้ง
ตาบลปากน้ าปราณ (เทศบาลตาบลปากน้าปราณ, 2561: 9-10; องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้า
ปราณ, 2561: 7-9) โดย “ในเขตเทศบาลจะมีที่พักน้อยกว่าเขต อบต. แต่เขตเทศบาลมักจะเป็นที่
จับจ่ายใช้สอย หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้พักจากโรงแรมของเขต อบต...” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศบาลตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ผู้นาภาครัฐบางคนมองว่าสิ่งอานวย
ความสะดวก “ส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละพื้นที่ ซึ่งภาครัฐหรือท้องถิ่นก็มีจุดบริการ
นักท่องเที่ยวและเรื่องถนน” อยู่แล้ว (นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 18
ตุลาคม 2561) ขณะเดียวกันตัวแทนภาครัฐได้มีการประเมินสิ่งอานวยความสะดวกว่า “อยู่ในระดับดี
เพราะมีที่พัก โรงแรม รีสอร์ท มีไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด ” (รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากน้ าปราณ, สั มภาษณ์ , 20 ตุล าคม 2561) ที่ ครอบคลุ ม โดยสอดคล้ องกับผลการประเมิ นของ
ภาคเอกชนอีกสองท่าน โดยท่านแรกกล่าวว่า “ถ้าเต็ม 10 ให้ 9 เพราะไม่ได้มีความลาบากมาก แต่จะ
มีความแออัดนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ถือว่าโอเค สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ” (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท
ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 18 ตุลาคม 2561) ส่วนอีกท่านประเมินว่า “มีความพร้อมในเรื่องเส้นทาง
คมนาคม ที่พัก ร้านอาหาร” (เจ้าของกิจการร้านชาบาร์คอฟฟี่ ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 20 ตุลาคม
2561) ซึ่งสามารถที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งในช่วงวันหยุดยาวและวันธรรมดาทั่วไป
ด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว สาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน ไม่ได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มี
การเชื่อมโยงในแต่ละสถานที่อย่างชัดเจน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มผู้ ศึกษา
ดูงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวจากบริษัทนาเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ ซึ่งเป็นการยากที่จะมีการ
ดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ให้มาทากิจกรรมร่วมกัน เว้นแต่ว่าจะมีการไปตามจุดหมายปลายทางหรือ
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สถานที่สนใจเฉพาะ ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุ มชนสามารถที่จะแนะนา
และน าพาไปยั งสถานที่ต่าง ๆ ได้ (นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบลปากน้าปราณ, สั มภาษณ์ , 18
ตุลาคม 2561; ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม
2561) เช่น ศูนย์สิรินาถราชินี เขากะโหลก วนอุทยาน ศาลเจ้าแม่ เป็นต้น แต่ กระนั้นก็ตามทางอบต.
ปากน้าปราณ ก็ได้มีการจัดเทศกาล “กินหมึกแดดเดียว” และกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) เพื่อเป็นกิจกรรม
หลั ก ในการน าเสนอจุ ด เด่ น ในด้ า นการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนของต าบลปากน้ าปราณทุ ก ปี ขณะที่
ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณว่า “หนึ่ง นักท่องเที่ยวจะพาเด็ก ๆ ไปเล่นทะเล สอง มีการกิน
อาหารทะเลสดที่ มีร าคาถู ก เพราะส าหรับ นั ก ท่ องเที่ ยวการกิ น อิ่ ม นอนหลั บ สบายก็น่ าพอแล้ ว ”
(ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 18 ตุลาคม 2561) นอกจากนี้ภาคเอกชนเจ้าของ
กิจการร้านกาแฟได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่มักจะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เน้นเกี่ยวกับวิถีชีวิต
และความเป็ น ธรรมชาติ ท างทะเลและภู เขา (เจ้ า ของกิ จ การร้ า นชาบาร์ ค อฟฟี่ ปากน้ าปราณ,
สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561)
ด้ ำ นข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร กำรประชำสั ม พั น ธ์ การเสนอข้ อ มู ล และการประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีความพยายามในการสื่อสาร
กั บ ผู้ ค นภายนอกและนั ก ท่ อ งเที่ ย วในหลากหลายวิ ธี โดยเทศบาลต าบลปากน้ าปราณได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลและวารสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ป ากน้ าปราณให้ กั บ องค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศได้ มี ก ารรั บ ทราบ
(ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ขณะที่
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากน้ าปราณก็ ได้ มี ก ารขอความร่ว มมื อ จากหน่ ว ยงานจั งหวั ด ให้ ช่ ว ย
ประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ยว เช่น เทศกาลกินหมึกแดดเดียว และยังมีการจั ดทาปฏิทินของอบต.
ปากน้ าปราณแจกจ่ายให้ กับ ประชาชน ผู้ที่ส นใจ และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในปากน้าปราณ
(นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปากน้ าปราณ , สั ม ภาษณ์ , 18 ตุ ล าคม 2561) อย่ า งไรก็ ต าม
ภาคเอกชนบางส่วนกลับมองว่าการดาเนินงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐ “ยัง
ขาด...ความหลากหลาย” (เจ้าของกิจการร้านชาบาร์คอฟฟี่ ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 20 ตุลาคม
2561) ซึ่งอาจจะทาให้นักท่องเที่ยวหรือบุคคลภายนอกที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงชุมชนจะไม่ได้ข้อมูล
อย่ างทั่ ว ถึง แต่ทั้ งนี้ ภ าคเอกชนที่ ดาเนิน ธุรกิจในพื้ น ที่ก็ได้มี การประชาสั ม พั น ธ์ของแต่ล ะสถานที่
ประกอบการเองเป็ น การเฉพาะอยู่แล้ ว โดยได้มีการโฆษณาผ่ านเว็บไซต์ของบริษั ท ซึ่งมี การเน้ น
เนื้อหาเกี่ยวกับบริการอาหารทะเลสด การมีชายหาดที่ไม่ไกลจากที่พัก และการเดินชมป่าโกงกางใน
วนอุ ท ยานแห่ งชาติ เพื่ อ ศึ ก ษาระบบธรรมชาติ ข องที่ นี่ (ผู้ บ ริ ห าร เดอะภู รี ส อร์ท ปากน้ าปราณ,
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)
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ด้ำนควำมปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการ
สร้างความเชื่อให้กับนักท่องเที่ยวถึงสวัสดิการใช้ชีวิตในการเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่หนึ่ง ๆ ทาง
เทศบาลตาบลปากน้าปราณได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลความ
ปลอดภัยเป็นหลัก โดยมีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยตามจุดสาคัญต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
เช่น หากประสบภัยเรืออับปาง รถติดหล่ม (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตาบลปากน้า
ปราณ, สัมภาษณ์ , 17 ตุลาคม 2561) ก็จะมีการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.
ขณะที่ อบต.ปากน้าปราณเองก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวและได้มีการ
วางลูกระนาดชะลอความเร็วบนท้องถนน (นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์,
18 ตุลาคม 2561) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในการสัญจรไปมา อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่
ตารวจป้อมปราบในบริเวณชายหาดที่สาคัญ เพื่อดูแลความความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย
(รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) แต่ภาคเอกชนบาง
รายมองว่าการรั ก ษาความความปลอดภั ย ให้ แ ก่นั ก ท่ องเที่ ยวยังมี ช่องโหว่อยู่ เนื่ อ งจาก “ยั งไม่ มี
หน่ วยงานที่เข้ามาดูแลบริเวณชายหาด” ที่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างที่ควรจะมี (เจ้าของ
กิจการร้านชาบาร์คอฟฟี่ ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 20 ตุลาคม 2561) โดยเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยว
ใช้เป็นพื้นที่ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดกับนักท่องเที่ยวตามมาก็
ได้ และเมื่อให้ ภ าคเอกชนที่ป ระกอบธุรกิจรีส อร์ทและที่พักประเมินการรักษาความปลอดภัยของ
ภาครัฐ โดยได้ให้ ค ะแนน 7 เต็ม 10 เนื่ องจากเห็ นว่าหน่ว ยงานภาครัฐ ยังไม่มีมาตรการป้ องกัน ที่
ชัดเจน มีแต่เพียงว่าหากเกิดเหตุแล้วจะต้องไปแจ้ง ซึ่งหากมีมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมควรจะมี
การจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยในบริเวณการท่องเที่ยวอีกด้วย (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้าปราณ,
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)
7.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตำบลปำกน้ำ
ปรำณ
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจาเป็นจะต้องมีการผนวกรวมทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามี
ส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
เนื่องจากตัวแสดงเหล่ านี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในตาบลปากน้าปราณเองก็ได้มีการให้ความสาคัญ
กับการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นเดียวกัน สังเกตได้จากบทสัมภาษณ์ นายก อบต. ปากน้า
ปราณ ที่กล่าวว่า
“การจัดทาแผนพัฒนาจะมีประชุมอยู่แล้ว โดยจะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้าน ผู้นาคนไหนหากไม่ฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านไม่ทางที่จะเดินต่อไป
ได้ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจะมีการรับฟังทุกอย่าง เพื่อนาเอามาประกอบและ
ไตร่ ตรองในการจั ดท าแผนยุทธศาสตร์ ขณะเดียวกัน ก็มีโครงการที่ เกิ ดจากการ
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นาเสนอของภาคเอกชนและประชาชน เช่น ถนนเส้นชายทะเลทั้งหมด...ก่อนหน้านี้
...เส้ น ทางชายทะเลเป็ น พื้ นที่ ที่ ถูกบุ กรุก โดยบาร์เบี ยร์ ร้านอาหาร เต็ม ไปหมด
หลังจากที่เข้ามาบริหารก็ได้มีการจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุและได้มีการพูดคุยร่วมกั น
โดยมีการสอบถามว่าถ้าจะเอา พื้นที่ชายทะเลกลับมาเป็นของส่วนรวมเพื่อให้เป็น
ของคนทั้ ง ต าบลจะท าอย่ า งไร ดี ก ว่ า ปล่ อ ยให้ ภ าคเอกชนท ากิ น และกอบโกย
ผลประโยชน์เพียงไม่กี่คน หลังจากนั้น อบต. ก็ได้รับข้อเสนอทางชาวบ้านและได้มี
การร่วมกันรื้อที่นั้นออก พร้อมประสานไปยังกรมการทางเพื่อของบประมาณในการ
จั ด ท าโครงสร้ า งพื้ น ฐานและปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ต่ อ ไป...” (นายก อบต.ปากน้ าปราณ,
สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)
จะเห็ น ได้ว่า การเปิ ดรั บ ความต้องการและข้อเสนอจากประชาชนเพื่ อ นาไปกาหนดเป็ น
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็น หลักการดาเนินงานที่วางอยู่บนประชาธิปไตย
ทางตรงอย่างมากที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาและร่วมกันพัฒ นาพื้นที่ให้ ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง
กระนั้ น ก็ตาม การน าความเห็ นของประชาชนในการนาประเด็น ไปกาหนดเป็นวาระของ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานมิใช่เป็นวิธีการเดียวที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตาบลปากน้า
ปราณได้มีการดาเนินงาน เพราะนอกจากจะ “มีการประชุมกับชุมชนแล้ว เวลามีกิจกรรมจะมีการ
ระดมความคิดเห็น...ยังจะมีการร่วมดาเนินงานกับศูนย์ต่าง ๆ และมีกิจกรรมที่ตั้งคณะกรรมร่วมกับ
ภาคประชาชน เช่น ศูนย์สิรินาถ มูลนิธิ และทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศบาลตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561) ขณะที่อบต. ปากน้าปราณ
เองก็ “เคยมีกิจกรรมที่ทาร่วมกันในบริเวณเฉพาะ บริเวณปากน้า และมีการจัดทริปมาดูกิจกรรมวิถี
ชีวิตชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน ชมธนาคารปู ความเป็นอยู่ และอาหารการกินของท้องถิ่น ” (รองนายก
อบต.ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์ , 20 ตุลาคม 2561) ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทั้ง เทศบาล และอบต.ปากน้า
ปราณได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้เข้ามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่การกาหนดนโยบาย
และการนาไปปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งการเชื่อมโยงกระบวนการทั้งสองจะช่วยทาให้หน่วยงานภาครัฐได้รับ
ข้ อ มู ล ในการจั ด ท าแผนงานที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการของประชาชนและยั ง จะสามารถระดั บ
ความสามารถจากภาคส่วนอื่น ๆ ให้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายของแผนงานให้ประสบความสาเร็จ
ลุล่วงอีกด้วย
การดาเนิ นงานที่สร้างการมีส่วนร่วมของเทศบาลและอบต.ปากน้าปราณ ในการพัฒนาตาบล
ปากน้ าปราณเป็ นที่ รั บทราบกั นภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่ วไป โดยผู้ ประกอบการที่ พั กส าหรับ
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้กล่าวว่า
“พอจะทราบการพั ฒ นาของภาครัฐ ที่ พ ยายามจะสร้างจุ ด แลนด์ ม าร์ค ของการ
ท่องเที่ยว เพื่อให้ เป็น ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยภาครัฐได้มีการทาประชาพิจารณ์
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สารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าคนท้องถิ่นเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งตัวเองอยู่ในฐานะ
คนท้องถิ่น และภาคธุรกิจด้วย ในมุมผู้ ประกอบธุรกิจเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วเพราะ
ภาครัฐกาลังให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนมุมมองคนในท้องถิ่น
ความเจริญ กาลังจะมา แต่ก็ไม่ได้มีการทาลายความเป็นธรรมชาติของที่นี่ก็ถือว่า
โอเค” (ผู้บริหาร เดอะภูรีสอร์ท ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 18 ตุลาคม 2561)
การเข้ามาควบคุมและกากับทิศการพัฒนาการท่องเที่ยวของประชาชนในตาบลปากน้าปราณ
ได้ทาให้ การพัฒ นาทาให้ เกิดความสมดุลระหว่างสั ง คม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่วางอยู่บนฐานของความยั่งยืนที่จะนาไปสู่การสร้างให้เกิดผลประโยชน์กับทุกฝ่ายใน
พื้นที่
อนึ่ง ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถแบ่งได้หลายวิธีและหลายระดับ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์และความละเอียดในการแบ่ง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับการที่รัฐหรือผู้มีอานาจตัดสินใจ
ยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนานั้น ๆ มากน้อยเพียงใด โดยความสัมพันธ์ระหว่างอานาจการตัดสินใจของรัฐจะแปรผกผันกับ
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถ้าประชาชนมีอิทธิพลอานาจต่อรองในกระบวนการมีส่วนร่วม
มากรัฐก็จะมีอานาจในการตัดสินใจที่ลดลง
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กลับถูก
มองว่ าภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ เข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มยั งไม่ มี ความหลากหลายและขาดความ
ครอบคลุมจากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ภาคเอกชนรายหนึ่งได้กล่าวว่า “ยังไม่
เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ” แต่ขณะเดียวกันใน
ฐานะภาคเอกชนก็ได้ “มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว
จัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อประชาสัมพันธ์และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ ” (เจ้าของกิจการร้าน
ชาบาร์คอฟฟี่ ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2561) ในพื้นที่ทางสังคมหนึ่ง ๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะ
ทาให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมทางตรงกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทาแผนงานหรือ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจจะด้วยข้อจากัดทางทรัพยากร บุคลากร เวลา หรืออื่น ๆ ก็ตามที่หน่วยงานมี แต่
สิ่งสาคัญกว่าคือการทาให้เกิดการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันผลักดันให้
บรรลุเป้ าหมายตามที่ต้องการและทาให้การพัฒ นาการท่องเที่ยวเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย รวมทั้ง
สามารถนากลุ่มดังกล่าวไปสร้างอานาจต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐในการกาหนดนโยบายในอนาคต
ต่อไป
ขณะที่การมีส่ว นร่วมของภาคประชาชน มีลักษณะขึ้นอยู่กับบริบทวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพของแต่ละคน ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักภาคประชาชนรายหนึ่ง ได้ ได้บอกเล่าถึง
การมีตัวตนในท้องถิ่นมาอย่างเข็มแข็งที่เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยกันเองว่า
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“กลุ่ มเกษตรกรท าประมงปากน้ าปราณ มี การจั ดตั้ งคณะกรรรมการด าเนิ นงาน
ธนาคารปูของที่นี่คือ สถานที่รับแม่ปูไข่นอกกระดองมาฝากเลี้ยงจนกว่าจะเขี่ยไข่ออก
ทั้งหมดเพื่อนาคืนลงสู่ท้องทะเล รับซื้อปูไข่นอกกระดองคืนเพื่อให้แม่ปูเขี่ยไข่ออกก่อน
จะนาไปจาหน่าย เพื่ออนุรักษ์ลูกปูให้มีทรัพยากรอาหารทะเล อนุบาลลูกปูจนเริ่มดูแล
ตัวเองได้ก่อนปล่อยลงสู่ น้าทะเลให้เติบโตเจริญพันธุ์ต่อไป รับฝากปูเพื่อเขี่ยไข่จาก
ชาวบ้ านก่ อนชาวบ้ านมารับคืนเพื่ อจาหน่ ายต่อไป เมื่อได้รับปูที่ ยังไม่โตเต็มวัยจะ
ปล่อยคืนสู่ท้องทะเลเพื่อให้ขยายพันธุ์” (ประธานกลุ่มธนาคารปูม้าตาบลปากน้าปราณ
, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
การรวม กลุ่ ม ดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น เพื่ อเป้ าห มายใน การแก้ ปั ญ ห า และการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ในชุ มชนให้ ค งอยู่ต ลอดไป สะท้ อ นให้ เห็ น ว่าภาคประชาชนมีพ ลั งในการขั บ
เคลื่อนที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ
ตรงนี้เองหากสามารถทาให้ภาคประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกันตามความสนใจและความถนัด ภาครัฐ
ทาหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนก็จะทาให้การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจระหว่างชุมชนกับองค์กรภาครัฐ อันจะสามารถทากิจกรรม
ต่า ง ๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้ ดี ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ภาคประชาชนอี ก รายหนึ่ งว่ า
ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพ นาสินค้าแปรรูปจากท้องถิ่นมาจาหน่าย มีการบริหารจัดการ
ร่วมกันของคนในชุมชน ถึงแม้ยังพึ่งจะเริ่มต้นแต่ก็มองเห็นอนาคตของกลุ่ม จากรายได้ที่เกิดขึ้นจาก
การที่มีนั กท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้า ในอนาคตหากมีการรวมกลุ่มมากขึ้นหน่วยงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องควรเข้ามาร่วมมือกัน
“หน่วยงานภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐจะต้องเข้ามาร่วมปรึกษาหารือกัน
เปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่ริเริ่มหรือเสนอ ร่วมให้ ข้อมูล แสดง
ความคิดเห็ น การตั ดสิ นใจ มีส่ วนร่วมในการดาเนินงานร่วมติดตามและประเมิ นผล
เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนภาคประชาชน ได้สะท้อนข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมาภาคประชาชนไม่ค่อย
ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาการท่องเที่ยวกับหน่วยงานในพื้นที่ ดังคาสั มภาษณ์ ของ
ตัวแทนภาคประชาชนที่กล่าวว่า “ที่ผ่านมายังไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการทาแผนพัฒนา
การท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ” (ประธานกลุ่มธนาคารปูม้า ตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17
ตุลาคม 2561) นอกจากนี้ภาคประชาชนอีกรายก็ให้สัมภาษณ์ว่า
“ที่ ผ่ า นมาไม่ ค่ อ ยได้ มี โ อกาสเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วกั บ
หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เพราะมี ค่ อ นข้ า งน้ อ ย ส่ ว นมากก็ จ ะเสนอโครงการกั บ การ
ท่องเที่ยวจังหวัด ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี ถ้าหากมีโอกาส มี
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หน่วยงานเชิญไปให้ข้อมูลก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ เพราะจะทาให้การขับเคลื่อน
สามารถทาได้ดี มีป ระสิ ทธิภ าพ” (ประธานกลุ่ มวิส าหกิจชุมชนท่องเที่ ยวชุม ชน
ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
สังเกตได้ว่าหากพิจารณาจากระดับการมีส่วนร่วมนั้น ย่อมมีนัยของการกระจายอานาจของ
ภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ ภาคประชาชน บทบาทของประชาชนจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามระดั บ การมี ส่ ว นร่ว มที่ สู งขึ้ น
นอกจากนี้การที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นได้นั้น จะต้องมีการมีส่วนร่วมในระดับ
ล่างอย่างเหมาะสมก่อน หากประชาชนไม่ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วประชาชน
ย่อมไม่สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครอบคลุมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมปรึกษาหารือ
การร่วมตัดสินใจติดตามและตรวจสอบ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย หรือดาเนินโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพได้
ปัจจุบันกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ โดยเฉพาะของภาครัฐ
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการนั้น ๆ ในระดับต่า หรือแทบไม่
มีส่ ว นร่ว มเลย ส่ ว นใหญ่ เป็ น ในลั กษณะที่ รั ฐ เป็น ผู้ ริเริ่ม และตัดสิ น ใจให้ มี กิจกรรม หรือโครงการ
พัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งการมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้เป็นลักษณะการสั่ง
การจากภาครั ฐ สู่ ป ระชาชน (Top-down approach) ซึ่ ง เป็ น การมี ส่ ว นร่ ว มที่ มิ ได้ เกิ ด จากความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
เมื่อภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่ วนร่วมต่าสิ่ งที่เกิดขึ้นตามมาคือชุมชนได้รับประโยชน์การ
จัดการท่องเที่ยวในพื้นที่น้อย อีกทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่กลับละเลย
ความสาคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติตามไปด้วย ซึ่งบทสัมภาษณ์ของตัวแทน
ภาคประชาชนท่านหนึ่งได้กล่าวว่า
“ชุ ม ชนได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการท่ อ งเที่ ย วค่ อ นข้ างน้ อ ย ผู้ ที่ ได้ รับ ประโยชน์ คื อ
ภาคเอกชน เช่น โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น ซึ่งถ้าหากดูตัวเลขจานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพื้นที่เฉลี่ยสัปดาห์ละ 800-1000 คน และจานวนจะมากกว่านี้ถ้าหาก
เป็นฤดูท่องเที่ยว วันหยุดยาว ช่วงเทศกาล แต่นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบรรยากาศ ชม
ธรรมชาติ ส่วนมากก็จะไปพักที่อื่น ไปกินที่อื่น เพราะชุมชนยังขาดเอกลักษณ์ สิ่ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐยังขาดการประสาน
การร่วมมือกัน เป้าหมายร่วมกันที่ยังไม่ค่อยชัดเจน ตรงนี้ทาให้เสียโอกาสไป โดย
ส่วนตัวคิดว่า การท่องเที่ยวไม่ควรจะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่จนมากเกินไป เพราะจะ
ทาให้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ภาคประชาชน
จะต้องตระหนักและสานึกรักบ้านเกิดเพื่อให้สิ่งที่มีอยู่ ไม่สูญหาย” (ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนปากน้าปราณ, สัมภาษณ์, 17 ตุลาคม 2561)
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อาจกล่ า วได้ ว่ า การผนวกรวมทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ เพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวร่วมกันจะทาให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง (inclusive) และทาให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว
อีกด้วย
7.3 แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ตำบลปำกน้ำปรำณ
แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจังหวัด ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เชื่อมโยงรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒ นาตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
กรอบทิศทางการพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คานึงถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ทิศทางการพัฒ นาประเทศ สู่ประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ ของจั งหวัด เพื่ อให้ เกิด การแปลงแผนยุท ธศาสตร์ช าติสู่ แผนพั ฒ นาจังหวัดที่ ส ามารถ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลผลิ ต ที่ ส ร้ า งผลลั พ ธ์ สุ ด ท้ า ยหรือ ผลกระทบที่ ต อบเป้ า ประสงค์ ในระดั บ ชาติ ได้ ด้ ว ย
นอกจากนี้ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดยังคานึงถึงความต้องการประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีการ
พิจารณาแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา อปท./แผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดด้วย
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561–2564 โดยเน้นการมีส่วน
ร่ว มของประชาชน แต่ ด้ว ยงบประมาณที่ มี จากัด จึงท าให้ ก ารดาเนิ น โครงการต้อ งเลื อกจั ดล าดั บ
ความสาคัญและเลือกโครงการที่จะส่งผลต่อภาพรวมในการพัฒนาของจังหวัดมากที่สุด และกระจาย
การพั ฒ นาในทุ กประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ดั งนั้ น จึ งต้ องอาศั ยความร่ว มมื อจากผู้ ป ระกอบ เกษตรกร
เครือข่ายเอกชน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนพัฒ นา
จังหวัด ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ให้ความสาคัญกับการประสานกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากเห็ น ว่ าการประสานความร่ว มมื อ ดั งกล่ าว เป็ น ปั จ จัย ส าคั ญ ที่ จ ะส่ งผลให้ ก าร
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดประสบความสาเร็จ
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ “เป็นเมืองท่องเที่ยวทรงคุณค่าระดับ
นานาชาติ เกษตรปลอดภั ย ได้ ม าตรฐานด่ านสิ งขรระเบี ย งเศรษฐกิ จ แห่ งอนาคต สั งคมผาสุ ก ”
(ส านั ก งานจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ , 2561: 83) กล่ า วคื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาไว้อ ย่ า งชั ด เจน มี ก ารวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมจังหวัด ซึ่งทาให้สามารถกาหนดสถานภาพของจังหวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในอนาคตในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีการดาเนินการทั้งใน
ระดั บ โลก (G : Global) ระดั บ ภู มิ ภ าค (R : Regional) และระดั บ ท้ อ งถิ่ น (L : Local) และการ
ดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ อันได้แก่
1) เสริมสร้างความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวบนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัดสู่นานาชาติ 2) เพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่ งขัน ในด้ านการผลิ ต และแปรรูป สั บ ปะรด มะพร้า ว และสิ น ค้ า เกษตรสู่
ตลาดโลก 3) ส่ งเสริ มและพั ฒ นาด้านการค้า การลงทุน การท่ องเที่ยวด้านสิ งขรและอาเซี ยน 4)
เสริมสร้างความมั่น คงและสังคมคุณ ภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 5) สร้างเสริมประสิทธิภ าพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล
อนึ่ ง ในปีที่ดาเนินงานตามแผนพัฒ นาจังหวัด พ.ศ. 2561- 2564 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประสบปัญหาอุทกภัยร้ายแรงในหลายพื้นที่ ในช่วงต้นปีงบประมาณ 2560 จึงทาให้เกิดผลกระทบกับ
การดาเนินโครงการในเกือบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และ
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากพิจารณาจากการดาเนินงานในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ในปี 2560
การดาเนินงานอาจไม่สามารถทาให้การพัฒ นาในทุกด้ านประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากมี
ปัจจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินงานในทุกโครงการก็
สามารถเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดโดยเฉพาะในการฟื้นฟู สร้างความมั่นใจทั้งใน
ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ดั ง นั้ น จึ งเห็ น ควรปรั บ ปรุ งโครงการให้ เหมาะสมกั บ
สภาพการณ์ในปัจจุบันและดาเนินโครงการต่อไป
แผนกำรพัฒ นำกำรท่องเที่ยวเทศบำล ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตาบลปากน้าปราณ
ตระหนักและให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวชุมชน จึงได้มีการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลปากน้าปราณ พ.ศ. 2560-2563 คือ “เป็นตาบลแหล่งการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้านที่มีมาตรฐาน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลปากน้าปราณ
ประกอบด้ว ย 6 ยุ ทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ ยว โดยระบุ ว่า
“ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน”(เทศบาลตาบลปากน้าปราณ, 2560) ซึ่งเป็นหลักรับรองว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ก็จ ะคงมีการขับ เคลื่อนด้านการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ที่ กาหนดไว้ และ
สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้ กับ ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องว่า เทศบาลฯมีความตั้งใจจริงที่จะพัฒ นา
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดังกล่าว
สาหรับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตาบลปากน้าปราณ 3 ลักษณะ คือ 1) แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติในเขตเทศบาลตาบลปากน้าปราณ จานวน 3 แห่ง คือ ชายหาดปากน้าปราณ และสวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ทะเล มีทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม อากาศ
เย็นสบายสาหรับเป็นที่พักผ่อนตากอากาศ และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศที่สวยงาม ซึ่งจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
เขตเทศบาลตาบลปากน้าปราณมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี 2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเครื่ องยึดเหนี่ยว
จิตใจ จานวน 4 แห่ง คือ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศาลเจ้าพ่อปึงเถ้ากงม่า ศาลเจ้าแม่ทับทิม
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ทอง และศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ซึ่งเป็นสถานที่สาคัญที่ชาวตาบลปากน้าปราณให้ความเคารพและ
สักการะ ซึ่งมีการจัดงานประจาปีทุกปี เพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ตนเองและครอบครัว และ 3) แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางพระพุ ท ธศาสนา จ านวน 1 แห่ ง คื อ วั ด ปากคลองปราณ เป็ น สถานที่ ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา ที่พุทธสาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือ ขอพรบูชากราบ
ไหว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกช่วงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนจะให้ความสาคัญและเข้าร่วมทา
กิจกรรมบาเพ็ญบุญกุศลกับทางวัดปากคลองปราณอย่างเนื่องแน่น ” (เทศบาลตาบลปากน้าปราณ,
2560)
แผนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต.ปากน้า
ปราณ ตระหนักและให้ความสาคัญกับการท่องเที่ยวชุมชุม จึงได้มีการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลปากน้าปราณ คือ “เป็นตาบลน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวสวยงาม
ชาวปากน้าปราณมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปากน้าปราณ ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ และมียุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว โดยระบุว่า “การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสุขภาพ” ทั้งนี้ได้กาหนดเป้าประสงค์ในภาพรวม อาทิเช่น เพื่ออนุรักษ์
และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่ งยืน โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับรายได้
และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
บริห ารจัดการองค์กรตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (องค์การบริห ารส่วนตาบลปากน้า
ปราณ, 2561)
สาหรับ การท่องเที่ยวในเขตองค์การบริห ารส่วนตาบลปากน้าปราณมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม และเงียบสงบ เช่น วนอุทยานปราณบุรี วนอุทยานท้าวโกษา (เขากะโหลก), ศาล
เจ้าแม่ทับทิมทอง, หาดเขากะโหลก และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี มีอาหาร
ทะเลสด ๆ และอาหารทะเลแปรรูป เช่ น หมึ กแดดเดี ยว, กุ้ งแห้ ง มี ที่ พั ก (โรงแรม-รีส อร์ท ) ที่ มี
เอกลั กษณ์ เฉพาะตัว โดดเด่นและสวยงาม ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณ ค่าทางเศรษฐกิจที่สาคัญ
ได้แก่ มะม่วง สั บปะรด มะพร้าว และสั ตว์น้าทางทะเล เป็นตาบลที่ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุ ข
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ค่อนข้างสูง เป็นผลดีต่อการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
จะเห็นได้ว่า พื้นที่การท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของ
ทั้ ง เทศบาล และ อบต. ซึ่ ง หากมองในภาพรวมก็ จ ะพบว่ า มี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสบาย มีความพร้อมในเรื่องการรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนมีก ารรักษาวิถี
ชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การแปรรูปปลาหมึก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น แต่หากมองในแง่ของ
การพัฒ นาภายใต้หน่ วยงานภาครัฐในพื้นที่ กล่ าวคือ ทั้งเทศบาล และ อบต. ยังไม่ค่อยมีกิจกรรม
ความร่วมมือกันในลักษณะที่เป็นทางการ หรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะที่มีการร่ วมโครงการระหว่างกันที่
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มีความหลากหลาย ทาให้การขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่มีลักษณะต่างคนต่างทา จึงทาให้
การท่องเที่ยวไม่เกิดประสิทธิภาพ
การที่เทศบาลและอบต. ปากน้าปราณต่างมีแผนที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตของตนเอง
อย่างอิสระโดยปราศจากการปรึกษาหารือและประสานงานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าในร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน จึงทาให้อีกหน่วยงานหนึ่งไม่ทราบแนวทางการพัฒนาว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกับ
หน่วยงานของตนหรือไม่ ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารอบต. ปากน้าปราณที่กล่าวว่า
“วันนี้ปากน้าปราณมีท่าเรือเฟอร์รี่ที่รับนั กท่องเที่ยวจากพัทยา บรรทุกรถได้ 40 คัน
บรรทุกคนได้ 80 คน ทางท้องถิ่นจะกาลังจะจัดทาผังจราจร บังเอิญว่าท่าเรืออยู่ฝั่งเขต
เทศบาล เส้ นทางการล าเลี ยงนั กท่องเที่ ยว จะเริ่มจากตรงนั้ นแล้ วอ้อมมาออกทาง
อบต. ทางอบต.ได้นาเสนอกับหน่วยงานราชพัสดุจังหวัดไปว่าจะมีการจัดศูนย์โอท๊อปที่
ติดการเชอราตันโฮเทลส์แอนด์รีสอตส์ ซึ่งท้องถิ่นมีแผนที่จะทาจุดบริการนักท่องเที่ยว
จุดพักรถ แต่ติดที่ไม่ได้รับอนุญาติให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวจากจังหวัด เพราะพื้นที่ดังกล่าวมี
การทับซ้อนกันของผลประโยชน์กับกลุ่มอื่น...” (นายก อบต.ปากน้าปราณ, สัมภาษณ์,
18 ตุลาคม 2561)
ขณะเดียวกันทัศนคติของผู้บริหารเทศบาลปากน้าปราณ กลับมองอบต.ปากน้าปราณว่าเป็น
คู่แข่งมากกว่าเป็นภาคส่วนที่จะช่วยกันพัฒนาพื้นที่ โดยเขากล่าวว่า
“เขตเทศบาลเป็นแหล่งกาหนดของปลาหมึกแดดเดียวไม่ใช่อบต. เทศบาลมีชาวบ้านที่
การทาหมึกแดดเดียว โดยทางเราจะมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของคนใน
พื้นที่ จะทาโอท๊อปของเทศบาลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาซื้อ อบต.มีการแย่งซีนโครงการ
หมึกแดดเดียวของเทศบาลเพราะวัตถุดิบจากเทศบาล แต่พออบต. พัฒนาจุดท่องเที่ยว
กลับมีการนาเอาจุดขายของเทศบาลไปจัดกิจกรรม ในอนาคตจะมีท่าเรือเฟอร์รี่ทาง
เทศบาลจะมีการพัฒนาถนนคนเดิน อาหารสด โดยได้มีการอนุมัติโครงการแล้วจะสร้าง
ไม่เกินปี 63” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศบาลตาบลปากน้าปราณ, สัมภาษณ์,
17 ตุลาคม 2561)
ลักษณะการทางานแบบขาดการเชื่อมประสานที่เกิดขึ้นนั้น ทาให้ไม่ต้องเป็นที่สงสัยเลยว่า
ทาไมทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตาบลปากน้าปราณขององค์กรปกปครองส่วนท้องถิ่นจะไร้ซึ่ง
ความสามารถในการขับ เคลื่อนให้บรรลุ เป้าหมายในภาพรวมตามที่ตั้งไว้ เพื่อทาให้เกิดการพัฒ นา
เศรษฐกิจของพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทั้งเทศบาลและ อบต. ปากน้าปราณจะไม่เคยทางานร่วมกันเลย โดยทาง
เทศบาลเคยมีการทาโครงการ “ในการพัฒนาหาดชายร่วมกับ อบต. แต่ทั้งนี้ผู้บริหารเทศบาลและ
อบต. ต่างก็ทางานบนศักดิ์ศรีของตนเองโดยไม่ได้ยึดประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นที่ตั้ง เพราะมี
อานาจในการตัดสินใจอิสระ แต่โดยส่วนใหญ่มีการร่วมมือกัน ” (ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายก
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เทศบาลตาบลปากน้ าปราณ, สัมภาษณ์ , 17 ตุลาคม 2561) ในอนาคตหากจะทาให้ ตาบลปากน้า
ปราณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่รู้จักของนักเที่ยวเที่ยวและคนทั่ วไป จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทางเทศบาล
และอบต. ปากน้าปราณจะต้องมีการทางานบนฐานความร่วมมือที่คานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน
ในพื้นที่เป็นหลักมากกว่าอานาจหน้าที่และเขตแดนที่ถูกกาหนดตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ในส่ วนนี้ เป็ นการสรุ ปและวิเคราะห์ จากประสบการณ์ ของเทศบาลต าบลปากน้ าปราณ และ
องค์การบริหารส่วนตาบลปากน้าปราณ ซึ่งสิ่งที่ได้นั้นเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับความคิดเริ่มสร้างสรรค์ใน
การให้บริหารงานท้องถิ่น และการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังจะเห็นได้ว่าวิธีการ
ทางานร่วมกันกับภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการ
พัฒนาและเชื่อมโยงภาคธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานท้องถิ่น อันจะนาไปสู่กาหนดแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป
8.1 สรุป
1. บริบทและแผนงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้ำนสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว พบว่า ตาบลปากน้าปราณมีลักษณะเป็นแนวยาวลงมาตลอดแนว
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ เป็นพื้นที่ภูเขาลอนราบสลับกับพื้นที่ราบเทลงทะเล ซึ่งมี
สถานที่ท่องเที่ยวในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก พบว่า มีความพร้อมเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกก็เป็นปั จจัย
สาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเลือกที่เข้ามาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ สิ่งอานวยความสะดวก
เหล่านี้จะมีตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น รวมทั้งสถานที่พัก และสถานที่
จับจ่ายใช้สอย เช่น ตลาดชุมชน สินค้าของฝาก เป็นต้น
ด้ำนกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว พบว่า สาหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณ
ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน ไม่ได้มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ให้มีการเชื่อมโยงในแต่ละสถานที่อย่างชัดเจน เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่ มผู้
ศึกษาดูงาน กลุ่มนักท่องเที่ยวจากบริษัทนาเที่ยว และกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระ
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ พบว่า การเสนอข้อมูลและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณนั้น ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีความพยายามในการสื่อสาร
กั บ ผู้ ค นภายนอกและนั ก ท่ อ งเที่ ย วในหลากหลายวิ ธี โดยเทศบาลต าบลปากน้ าปราณได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของเทศบาลและวารสารการท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตาบลปากน้าปราณก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เช่นกัน
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ด้ำนควำมปลอดภัย พบว่า การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน เมื่อมีการเข้ามาท่องเที่ยวใน
สถานที่หนึ่ ง ๆ ทางเทศบาล และ อบต.ปากน้าปราณ ต่างก็ได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมี การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยตามจุดสาคัญ
ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และหากเป็นช่วงวันหยุดยาว หรือฤดูกาลท่องเที่ยว ก็จะมีการ
ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ปกครองมาร่วมกันอานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้ำนกำรริเริ่มหรือเสนอ พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับพื้นฐานมีบทบาทไม่มากนักใน
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยตรง เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
โดดเด่น “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ”ได้รับการดูแลโดยหน่วยงานซึ่งเป็น
ของภาคเอกชน แต่ในส่ว นของภาคประชาชนในชุมชนมี “กลุ่ มเกษตรกรทาประมงปากน้าปราณ
(ธนาคารปูม้า)” มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ทะเลปากน้าปราณ กลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ชาวประมงพื้นบ้าน “วางซั้งกอสร้างบ้านปลา เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า” ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่
บางส่ วนประกอบอาชีพเป็ น ผู้ ป ระกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทในการสนับสนับสนุนให้
นักท่องเที่ยวเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการแนะนาหรือชี้แจงเบื้องต้นแก่
นักท่องเที่ยว
ด้ำนกำรร่วมให้ข้อมูล/แสดงควำมคิดเห็น พบว่า ในชุมชนบางส่วนมีโอกาสให้ความร่วมมือใน
การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาน้อย เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มหรือชมรมด้านการท่องเที่ยวโดยตรง แต่มี
ผู้น าชุมชนเป็ นผู้ นากิจกรรมมาให้คนในชุมชนทาร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ภายในชุมชนปัญหาส่วนใหญ่มาจากบางครัวเรือนไม่สามารถรับทราบการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ท าให้ ข่ าวสารไม่ ทั่ วถึ ง รวมถึ งยั งพบปั ญ หายาเสพติ ดภายในชุ มชน การจั ดการท่ องเที่ ย วและดู แล
ทรัพยากรในชุมชนได้รับการจัดการและวางแผนจากหน่วยงานท้องถิ่น และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทน
ของหมู่บ้าน อีกทั้งประชาชนบางส่วนยังขาดความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน และแนวทางการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการ
ท่องเที่ยว
ด้ำนกำรตัดสินใจและพิจำรณำเห็นชอบ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการลงมติในที่ประชุม
เพราะเมื่อเวลามีปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะ ก็จะมีการเรียกประชุมของหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในข้อคิดเห็นและสามารถเสนอแนะปัญหาหรือข้อคิดเห็นได้ นอกจากนี้ยั งมีการมีการแต่งตั้งบุคคล
ขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ในส่ ว นต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น ตั ว แทนชาวบ้ า นชุ ม ชนในต าบลส่ ว นใหญ่ จ ะให้
คณะกรรมการของหมู่บ้ านเป็น คนแสดงความคิดเห็น และร่วมในการลงมติในที่ประชุมเมื่อเวลามี
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ปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะจะมีการเรียกประชุมของหมู่บ้านเพื่อขอความคิดเห็น หรือลงประชามติจาก
ชาวบ้าน ด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นและสามารถเสนอแนะปัญหาหรือแนว
ทางแก้ไขได้การแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นการพูดถึงภาพรวมของชุมชนเมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
หน่วยงานภาครัฐในท้องที่จะรับหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเป็นหลัก
ด้ ำ นกำรร่ ว มในกำรด ำเนิ น งำน พบว่า การบริห ารการจัด การต่ าง ๆ หน่ว ยงานภาครัฐ
ท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย รวมทั้งมีการวางแผนการจัดการท่องเที่ยว
อยู่แล้ว ชาวบ้านจึงมีบทบาทหน้าที่และส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมพัฒนาไม่มากนัก เพียงแต่จะให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็นหรือร่วมตัดสินใจ ในบางเรื่องชาวบ้านคิดว่าการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน
อนึ่ง ปัจจุบันการท่องเที่ยวชุมชน เกิดผลดีต่อชุมชนคือทาให้ชุมชนมีรายได้จากนักท่องเที่ยวที่
เดิน ทางมาท่องเที่ยว สร้างรายได้ภ ายในชุมชนสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชนและสร้างอาชีพ ให้ กับ
ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะ มีการแบ่งปันประโยชน์และกระจายรายได้ให้กับร้านค้าทั่วไปในพื้นที่
แม้ว่าคนในชุมชนที่แท้จริงจะไม่ได้มีงบประมาณในการลงทุน แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ คนในชุมชน
ส่วนหนึ่งรับจ้างขายสินค้าหรือรับจ้างผลิตสินค้าจาหน่าย
ด้ำนร่วมติดตำมและประเมินผล ในการติดตามประเมินผลด้านการท่องเที่ยวโดยตรง พบว่า
ยังไม่มีส่วนร่วมในการประเมิน และติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เนื่องจากยังเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นหลักจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเพื่อจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอยู่ชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนในตาบลปากน้าปราณ มีลักษณะที่หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนเป็นภาคส่วนหลักที่แสดงบทบาทในการพัฒ นาการท่องเที่ยว โดยที่ภาคประชาชนเป็น
เพียงภาคส่วนที่รองรับผลที่จะเกิดขึ้นโดยไม่มีความกระตือรือร้นในการนาเสนอจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
เฉพาะสาหรับดึ งดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่แต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้การท่องเที่ยวใน
ตาบลปากน้าปราณยังไม่ได้รับการพัฒ นาให้ กลายเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างแท้จริง เพราะ
ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการเข้ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตนเองเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งไม่มีการสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมที่
ปฏิบัติร่วมกันอีกด้วย พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ (2556) เสนอว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชนมีอยู่ 4 ด้าน คือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม องค์กรชุมชน การจัดการ และการเรียนรู้
ในขณะที่การจัดการท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณมีแต่เพียงต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลน ชายหาด วิถีชีวิตชาวประมงดั่งเดิม แต่ปราศจากการจัดตั้งองค์กร
ชุมชนที่ดาเนิ น การผลั กดัน การท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งไม่มีแนวทางและวิธีการในการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อนาต้นทุนที่มีอยู่ไปสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน จึงเป็นผล
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ให้ไม่สามารถที่สร้างการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะนาองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการท่องเที่ยวไปปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยวในต่อไปในอนาคต
กระนั้นก็ตาม พื้นที่ตาบลปากน้าปราณ ก็สามารถสร้างแนวทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้
โดย ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ (2560) ได้เสนอวิธีการสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน 12 ขั้นตอน ซึ่งมีตั้งแต่
1) การศึกษาความเป็ น ไปได้เบื้องต้น 2) การสร้างเครือข่ายการมีส่ วนร่วมการจัดการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 3) การศึกษาศักยภาพของชุมชนและความเป็นไปได้ในการจัดการท่องเที่ยว 4) วิเคราะห์ และ
สรุปผลการศึกษาศักยภาพร่วมกัน 5) พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 6) กาหนดนโยบาย
และกฎกติกาในการท่องเที่ยว 7) กาหนดรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 8) จัดทาโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน 9) ทดลองและประเมินผลโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 10) พัฒ นาการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้งระบบ 11) จัดโปรแกรมส่งเสริมการตลาดและการสื่อ
ความหมายการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน และ 12) การติ ด ตามและประเมิ น ผล ขั้ น ตอนเหล่ า นั้ น จึ ง
เปรียบเสมือนแนวทางการปฏิบัติกว้าง ๆ ที่ชุมชนปากน้าปราณจะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการรวมกลุ่มและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มที่จะช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมในตาบลปากน้าปราณเองอีกด้วย
การมีส่วนร่วมในประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะของภาครั ฐ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรม หรื อ
โครงการนั้น ๆ ในระดับต่า หรือแทบไม่มีส่วนร่วมเลย ส่วนใหญ่เป็นในลักษณะที่รัฐเป็นผู้ ริเริ่ม และ
ตัดสินใจให้มีกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาขึ้น แล้วจึงแจ้งให้ประชาชนทราบในภายหลัง ซึ่งการมีส่วน
ร่วมในรูป แบบนี้ เป็ น ลักษณะ การสั่งการจากภาครัฐสู่ ประชาชน (Top-down approach) (วันชัย
วัฒ นศั พ ท์ , 2545) ซึ่ งเป็ น การมีส่ ว นร่ว มที่มิ ได้เกิ ดจากความต้ องการของประชาชนอย่างแท้ จริง
ประเด็นสาคัญที่ควรพิจารณาในการดาเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ “ใครเป็นผู้ตัดสินใจ
ขั้นสุดท้าย” ในการดาเนินนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยปัจจุบันคือ รัฐ
หรือผู้มีอานาจตัดสินใจอนุมัติกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาใด ๆ จะเปิดโอกาสให้ประชาชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสียเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในระดับใดได้บ้างและประชาชนพึงพอใจในระดับการ
มีส่วนร่วมที่ได้รับโอกาสมากน้อยเพียงใด
ขณะที่การมีส่วนร่วมของประชาชน (รวมถึงภาคเอกชน) ในการเข้าไปนาเสนอความต้องการและ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ทั้งเทศบาลและอบต. ปากน้าปราณนั้น จากผลการสั มภาษณ์
พบว่าโครงการของหน่วยงานภาครัฐได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการให้
ข้อมูล เปิดรับความคิดเห็น ปรึกษาหารือ ร่วมกันวางแผน และร่วมการปฏิบัติ (ถวิลวดี บุรีกุล , 2552:
13-17) เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดที่มีการปรึกษาหารือและมีวางแผนการประชาชนของอบต.
ปากน้าปราณ โครงการรักษาความสะอาดบริเวณแม่น้าปากน้าปราณของเทศบาลปากน้าปราณก็ได้ร่วม
ดาเนินการกับมูลนิธิและกลุ่มประชาชนในพื้นที่ แต่ยังขาดการให้ประชาชนเข้าไปติดตามและประเมินผล
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การนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ประชาชน
มีความสนใจน้อยต่อการประเมินการทางานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประชาชนในพื้นที่
ปากน้าปราณได้เข้าร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมทางนโยบายทั่วไปเป็นหลักถึงแม้อาจจะไปครบทุก
ขั้นตอนก็ตาม นอกจากนี้การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมยังขาดความหลากหลายของผู้มีส่วน
ได้ ส่ ว นเสี ย สั งเกตได้ จากการสั ม ภาษณ์ ภ าคเอกชนรายหนึ่ งที่ ระบุ ว่ าตนไม่ เคยเข้ าร่ ว มการต่ อ
กระบวนการจัดทานโยบาย แผนหรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด
การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เป็นความท้าทายในการขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่ที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และภาคประชาชน ควรเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน และกาหนดตัวชี้วัดไปใช้ติดตามการดาเนินการในแต่ละพื้นที่ โดยหน่วยงาน
ของรั ฐ และประชาชนต้ อ งมี เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจกั น ในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ท้ อ งถิ่ น จนถึ ง
ระดับประเทศ ให้ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่นมากขึ้น และกาหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามการดาเนินการในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น
การร่วมกันการพบปะหารือกาหนดแนวทางดาเนินการขับเคลื่อน “เป็นเรื่องของคนทุกคน”ที่จะต้อง
เข้ามาส่วนร่วมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ในกิจกรรม แผนงาน โครงการต่าง ๆ
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วชุ มชนพื้ น ที่ ต าบลปากน้ าปราณ ดั งกล่ าว ถือ ว่ามี ส อดคล้ องกั บ
นโยบายรั ฐ บาลใน “ข้ อ ที่ 6 การเพิ่ ม ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ” (ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี, 2557) โดยจะพัฒนาสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอานวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศ
การท่องเที่ย วส่ งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุ มแหล่ งท่องเที่ยวอันมีลั กษณะโดดเด่นร่วมกันหรือ
จัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศ าสตร์ ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ
ตลอดจนสอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2560–2564 แผนปฏิ บั ติ ก าร
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565 แผนพัฒนา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561–2564 ขณะเดียวกันแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564
ขององค์การบริห ารส่ วนตาบลปากน้าปราณ และ แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561–2564 ของ
เทศบาลตาบลปากน้าปราณ ได้มีการกาหนดการพัฒนาการท่องเที่ยว เอาไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่ง
ได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายที่ จ ะให้ ต าบลปากน้ าปราณเป็ น ที่ รู้ จั ก ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วและมี จ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สาหรับการพั ฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ด้านการมีส่ วนร่วมสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชน
บริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี ของ นิตยา งามยิ่งยง (2560)
โดยได้ผลสรุปว่าชุมชนมีความคิดเห็ นในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุม
ประชาสมาคมเพื่อหาแนวทางการพัฒนา การปรึกษาหารือและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 2) ภาครัฐ
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มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว สร้างจิตสานึก
สาธารณะกับคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว มีการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้วยการประชุม
ร่วมกันของภาครัฐและชุมชน ร่วมกันรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน ให้ตระหนักรักษา
คุณภาพของคลองดาเนินสะดวก รักษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วยการบริการอย่างยุติธรรม และ
มีการจัดการผลประโยชน์ ที่เกิดจากการท่องเที่ยวร่วมกัน 3) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ต้ อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนตั้งแต่ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติการไปจนถึงร่วมประเมินผล และคานึงถึง
ระเบียบและข้อกฎหมายจากภาครัฐทั้งในด้าน การวางแผน การจัดการ การอนุรักษ์ และยังคงอัตลักษณ์
รูปแบบวิถีชีวิตริมน้ าไว้ รวมถึงการรักษาความพอใจของนักท่องเที่ยวไว้ได้และการกระจายรายได้ให้
ทั่วถึงทุกภาคส่ วนของชุ มชน และได้รับการสนั บสนุ นด้ านงบประมาณจากองค์กรบริหารในท้ องถิ่ น
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาบลปากน้าปราณ ยังสอดคล้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อาเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ของจันทร์จิรา
สุขบรรจง (2560) ที่ว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง ควรมีกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ตลาดนัดย้อนยุค เกษตรแนวใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ล่องแก่ง
ที่เป็นกิจกรรมหลักในพื้นที่ ถึงแม้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของหนานมด
แดงอย่างเต็มที่ แต่บุคลากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนควรจัดสรรบุคลากรเข้ามาให้ความรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน สร้างจิตสานึกใน
การหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
8.3 ข้อเสนอสำหรับแนวทำงกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
1) จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนตาบลปากน้าปราณ ที่มีตัวแทนมาจากภาครัฐ
(ตัวแทนเทศบาลและ อบต. ปากน้าปราณ) ภาคเอกชน (ตัวแทนผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหาร ร้าน
ขายของฝากฯ) และภาคประชาชน (ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน ธนาคารปู ฯ) ซึ่งอาจทารูปแบบของบันทึก
ข้อตกลงร่วม (MOU) เพื่อให้ มีการจัดทาแผนและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนแบบบูรณาการ
ร่วมกัน จัดระเบียบผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ ร่วมดาเนินการจัดกิจกรรม แผนงาน โครงการร่วมกัน
อีกทั้งร่วมติดตามและประเมินผลการดาเนินการร่วมกัน ในการจั ดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องมี
การเชื่อ มโยงของสถานที่ ท่อ งเที่ ย ว วิถีชี วิต ของชุมชน และทิ ศทางการพั ฒ นาของภาครัฐมี ความ
สอดคล้องกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนและนาเสนอการท่องเที่ยวชุมชนในตาบลปากน้าปราณให้เป็นที่
อยู่จักแก่คนทั่วไป
2) ภาคเอกชนและภาคประชาชนควรร่ว มกันจั ดทาโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
กาหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในตาบลปากน้าปราณอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความครอบคลุมสถานที่
สาคัญทั้งในเขตเทศบาลและ อบต. ปากน้าปราณ เช่น หมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน เขากะโหลก วน
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อุ ท ยาน เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เป็ น แนวทางรองรั บ การเข้ า มาเยี่ ย มเยื อ นของกลุ่ ม ผู้ ศึ ก ษาดู ง าน กลุ่ ม
นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาท่องเที่ยวโดยอิสระให้มีจุดมุ่งหมายและความสนใจสาหรับการเที่ยวเที่ยวใน
พื้นที่ปากน้าปราณ
3) ภาคเอกชนในพื้นที่ปากน้าปราณที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร
ควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนที่ทาบริษัทกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจากต่าง
พื้นที่ เช่น พัทยา หัวหิน ให้มีการเชื่อมโยงห่วงโซ่ทางธุรกิจร่วมกันในลักษณะเชิงเครือข่ายการเที่ยว
เพื่อที่จะสามารถนาพาทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ เข้ามาท่องเที่ยวเข้ามา พักผ่อน
และจับจ่ายใช้สอยในตาบลปากน้าปราณมากขึ้น
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ปัญหำกำรจัดทำและบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธัญญรัศม์ แก้วศรีนวม*

บทคัดย่อ
การศึ กษาค้ น คว้ าอิ สระเรื่ อง ปั ญ หาการจั ดท าและบริ ห ารงบประมาณ ของมหาวิ ทยาลั ย
ศรีนคริ นทรวิโรฒนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) เพื่ อ ศึก ษาปั ญ หาในการจัด ท าและบริห ารงบประมาณ
แผ่น ดิน ของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ 2) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทาและ
บริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
study) โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็ นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดิน
แบ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 179 คน และ
ผู้บริหารที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการศึกษา พบว่า
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากการตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ สั งกั ด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี และมี
ประสบการณ์ในการทางานมากว่า 10 ปีขึ้นไป
2. ระดับปัญหาการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับความ
คิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เรี ย งล าดั บ จากค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ด้ า นการควบคุ ม
งบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.37) ด้านการจัดทางบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.31) และด้านการ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.28)
3. ข้อเสนอแนะต่อแนวทางพัฒนาการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒในแต่ละด้าน มีดังนี้
3.1 ด้ า นการจั ด ท างบประมาณแผ่ น ดิ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรด าเนิ น การปรั บ แผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และควรกาหนดเป้าหมายการขอ
งบประมาณที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดทางบประมาณ เพื่อให้การทางานมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
3.2 ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ควรให้ทุกส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการวางแผนการบริห ารงบประมาณแผ่นดิน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้ มีส่วนร่วม และจัด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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สัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้กับส่วนงาน พร้อมจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ
และติดตามการบริหารงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานเป็นประจาทุกเดือน
3.3 ด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยต้องชี้แจงและทาความเข้าใจ
ให้กับส่วนงานในสังกัด ถึงการควบคุมงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลกาหนด เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
ควบคุมงบประมาณแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ
คำสำคัญ: การจัดทางบประมาณ การบริหารงบประมาณ

1. บทนำ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในแต่ ล ะปี รั ฐ บาลได้ จั ด สรรงบประมาณเป็ น จ านวนมากในการสนั บ สนุ น นโยบายด้ านการศึ กษา
งบประมาณมีความสาคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากเป็นทรัพยากรใน
การบริหารงานแล้ว ยังใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุม กากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการตัดสินใจและวินิจฉัยสั่งการให้เป็นไปตามแผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
สาหรับ ประเทศไทยส านั กงบประมาณได้จัดทางบประมาณโดยใช้ระบบงบประมาณแบบ
แสดงรายการ (Line–item Budgeting System) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502-2524 ซึ่งเป็นแบบที่เก่าแก่ที่สุด
ลักษณะจะมุ่งเน้นอยู่ที่การบริหารงบประมาณของส่วนราชการ มีการวิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะควบคุมรายจ่ายมิให้เกิดความทุจริตหรือการใช้จ่ายที่ผิดพลาด
และมีหน่วยงานอื่น ตรวจสอบ ควบคุม และบริหารงบประมาณอย่างเข้มงวด ซึ่งจะไม่ได้เน้นถึงผลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ หรือผลที่จะได้รับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 สานักงบประมาณได้ปรับปรุง
ระบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบแผนงาน หรือ PPBS (Plan Programme Budgeting
System) ซึ่งเป็นระบบที่ เน้นการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และต่ อ มาในปี พ.ศ. 2544 ส านั ก งบประมาณจึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบงบประมาณให้ เป็ น ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting: SPBB)
โดยคานึงถึงความสาเร็จของงานตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีการกระจายอานาจและ
ความรับผิดชอบในการวางแผนการจัดการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งระบุ
โครงสร้างความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน โดยกาหนดให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ระดับ ชาติ รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง และหั วหน้าส่ วน
ราชการรับผิดชอบต่อเป้าหมาย/ผลผลิตของหน่วยงาน ภายใต้หลักการและกรอบแนวคิดที่จะให้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เน้นการใช้ยุทธศาสตร์ชาติสอดรับกับนโยบายรัฐบาล
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และแผนบริห ารราชการแผ่ น ดิน เป็น หลั กในการจัดการทรัพ ยากรให้ เกิดประสิ ทธิผ ล คุ้มค่า และ
สอดคล้องกันตามความต้องการของประชาชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น กฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น ซึ่งกระบวนการงบประมาณ มีขั้นตอนการ
ดาเนินงานเริ่มตั้งแต่ การจัดทางบประมาณ (Budget Preparation) การอนุมัติงบประมาณ (Budget
Adoption) การบริ ห ารงบประมาณ (Budget Execution) และการควบคุม งบประมาณ (Budget
Control) ซึ่ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการงบประมาณ โดยปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2511 (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2517 (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2534 (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2543 ภายใต้ ก ารจั ด
การศึกษาให้เป็นไปตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น กระบวนการงบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางส่วนราชการ การดาเนินงานภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายย่อมทาให้เกิดการปฏิบัติงานไม่คล่องตัว
เป็นอุปสรรคต่อการบริหารของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะปัญหาด้านการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการบริหารด้านงบประมาณ ปัญหาจากการขาดการ
วางแผนงบประมาณที่ ดี ขาดข้อมูล สนับ สนุน การบริห ารงบประมาณ การจัดท างบประมาณของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขาดรายละเอียดข้อมูลสนับสนุนและขาดเหตุผลที่ดี
พอ จึ งทาให้ ไม่ได้รับ การพิจารณางบประมาณจากสานักงบประมาณ อีกทั้งหน่วยงานยังส่ งคาขอ
งบประมาณล่าช้ามาก และความพร้อมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทาให้เกิด ปัญหากับส่วน
แผนและยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์และจัดทางบประมาณ
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้เห็นว่าการจัดทาและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ยังไม่มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อกระบวนการงบประมาณ ผู้ศึกษาจึงได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการจัดทาและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเล็งเห็น
ว่าเป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่ ค วรศึ ก ษา อัน จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปรับ ปรุงการบริห ารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดทาและบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนาผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
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2.2 เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาในการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
3.1 การศึกษาเป็ นการวิจั ยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ รูปแบบการวิจัยแบบผสม
(Mixed Method) ซึ่งบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน มีวิธีการดาเนินการดังนี้
1) วิธีวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ย
แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทาและบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
2) วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
(Indepth Interview) เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 189 คน โดยแบ่งเป็น
1) ผู้บริหาร จานวน 10 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจาเพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลื อกจากผู้บริหารที่กากับ ดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดทาและบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
2) ผู้ ป ฏิ บั ติงาน จ านวน 179 คน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและ
บริหารงบประมาณแผ่นดิน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
3.3 การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ก รอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ จ ากการศึ ก ษา
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2503 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2511 (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2517 (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2534 (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ. 2543 จ าแนกตาม
กระบวนการงบประมาณ ออกเป็ น 3 กระบวนการ ได้ แ ก่ การจั ด ท างบประมาณ (Budget
Preparation) การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) และการควบคุมงบประมาณ (Budget
Control)

4. ผลกำรศึกษำ
ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา โดยแบ่งเป็นการน าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3
หัวข้อ ดังนี้
4.1 สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมและผู้รับกำรสัมภำษณ์ สรุปผลได้ดังนี้
4.1.1 ผลจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ สั งกั ด
ส านั ก งานอธิก ารบดี (ร้ อ ยละ 43.53) ด ารงต าแหน่ งเจ้ าหน้ า ที่ ก ารเงิน และงบประมาณหรือ ผู้ ที่
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เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ (ร้อยละ 92.35) และมีประสบการณ์ในการทางาน มากกว่า 10
ปีขึ้นไป (ร้อยละ 44.11)
4.1.2 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารจานวน 10 คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์รองอธิการบดี 4
คน (ร้อยละ 40) คณบดี 2 คน (ร้ อยละ 20) ผู้ อ านวยการส่ วนงาน 3 คน (ร้อยละ 30) ผู้ อานวยการ
สานักงานคณบดี 1 คน (ร้อยละ 10)
4.2 สรุประดับปัญหำกำรจัดทำและบริหำรงบประมำณแผ่นดินของมหำวิทยำลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการควบคุมงบประมาณ
แผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.37) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดทางบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.31) และด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน (ค่าเฉลี่ย 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านสรุปผลได้ดังนี้
4.2.1 ด้ านการจั ดท างบประมาณแผ่ นดิ น โดยรวมมีค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดั บปานกลาง
(ค่าเฉลี่ ย 3.31) เมื่อ พิ จ ารณารายข้ อพบว่า ส่ ว นใหญ่ มีค่ าเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ ปานกลาง โดยข้อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่ การจัดทางบประมาณสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (ค่าเฉลี่ ย 4.23) รองลงมา ได้ แก่ การกาหนดหลั ก เกณฑ์ /นโยบายในการจัดท า
งบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.92) และการประชุมชี้แจงให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดทางบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 3.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่าสุด ได้แก่ การกาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ทางการปฏิบัติงานในการจัดทาคาของบประมาณ (ค่าเฉลี่ย 2.83)
4.2.2 ด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การจั ดประชุม ฝึ กอบรมบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้แก่ผู้ ปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ ย
4.28) รองลงมา ได้แก่ การแจ้ งส่ วนงานเพื่ อให้ ท ราบระเบี ยบ ข้อบั งคับ คาสั่ งเกี่ ยวกับ การบริห าร
งบประมาณจากส่วนงานกลางอย่างรวดเร็วสม่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 4.21) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่
การเสนอเอกสารข้อมูลประกอบการขออนุมัติเงินประจางวด (ค่าเฉลี่ย 2.90)
4.2.3 ด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.27) รองลงมา ได้แก่ นโยบายและ
มาตรการในการติดตาม การใช้จ่ ายงบประมาณ และแผนปฏิ บัติ งานและการใช้ จ่ายงบประมาณ
(ค่าเฉลี่ย 4.22) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ความถี่ในการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
(ค่าเฉลี่ย 2.89)
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4.3 ข้ อ เสนอแนะต่ อ แนวทำงพั ฒ นำกำรจั ด ท ำและบริ ห ำรงบประมำณแผ่ น ดิ น ของ
มหำวิท ยำลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ ศึกษาได้รวบรวมความคิดเห็ นของผู้ ให้ สั มภาษณ์ ต่อแนวทางการ
ดาเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้
4.3.1 แนวทางการดาเนินการด้านการจัดทางบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้
4.3.1.1 ต้องดาเนินการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณให้ เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งควรจัดทาแผนล่วงหน้า เนื่องจากเมื่อไม่มีการวางแผนที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณไว้
การจัดทาอาจไม่ละเอียดรอบคอบ ไม่มีความเหมาะสม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4.3.1.2 สานักงบประมาณควรมีการจัดประชุมกับมหาวิทยาลั ยรายแห่ ง
เพื่อเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงเหตุผล ที่มาของการขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายที่
สาคัญ จุดเน้นของโครงการของมหาวิทยาลัย เพื่องบประมาณที่จะเป็นงบประมาณที่นามาพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุด
4.3.1.3 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดทาคาของบประมาณควรมีทิศทางใน
การจั ดทาคาขอตั้งงบประมาณที่มีเป้าหมายเดียวกัน เกิดผลลั พธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลั ย
ไม่กระจายเป้าหมายอย่างไร้ทิศทาง ทาให้เกิดภาพลักษณะในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน
4.3.1.4 ส านักงบประมาณควรมีการชี้แจงขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
ล่วงหน้า หรือจัดทาปฏิทินกาหนดขั้นตอนและช่วงเวลาในการจัดทางบประมาณ เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถเตรียมการทาแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าได้ทันตามระยะเวลาที่สานักงบประมาณกาหนด
4.3.1.5 กระบวนการจัดทางบประมาณระดับประเทศมีความกระชั้นชิดใน
การจัดทางบประมาณ ในทางปฏิบัติแล้วมหาวิทยาลัยควรใช้งบประมาณไปประมาณ 1 ไตรมาส (3
เดือน) จึงจะทราบถึงความต้องการที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณของปีถัดไป และสามารถจัดทา
คาขอตั้งงบประมาณที่เกิดจากการวิเคราะห์อย่างละเอียด และส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เกิดความคุ้มค่า และตรงตามนโยบายของประเทศและของมหาวิทยาลัย
4.3.1.6 ควรมีระบบการจัดทาคาของบประมาณของมหาวิทยาลั ยเพื่อให้
การทางานมีความรวดเร็ว ป้องกันการทางานที่ผิดพลาด และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
4.3.1.7 ควรมี ก ารก าหนดเและจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของเป้ า หมาย
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนในแต่ละปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้รับใน
แต่ละปีไม่กระจายไร้ทิศทาง ผลลัพธ์ที่เกิดเห็นผลอย่างชัดเจน ทาให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง
4.3.1.8 ควรดาเนินการปรับแก้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติให้ ชัดเจน เพื่อให้ มหาวิทยาลัยจะได้มีโอกาสขอรับการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ งบประมาณจังหวัด และงบประมาณระดับภาคมากขึ้น
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4.3.1.9 ควรมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทางบประมาณแผ่นดินทุก
ปี งบประมาณ เพื่ อชี้แจงแนวทางการจัดท างบประมาณ เป้าหมาย นโยบายและยุท ธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับรู้รับทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัด ทา
งบประมาณแต่ละปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.3.2 แนวทางการดาเนินการด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้
4.3.2.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต้องดาเนินการวางแผนกลยุทธ์ในการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีงบประมาณเพียงพอต่อเป้าหมาย และทิศทางให้
เป็นไปตามแผนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
4.3.2.2 การบริ ห ารงบประมาณบนพื้ น ฐานที่ ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ
น้อยลง หากงบประมาณส่วนใดที่มีความจาเป็นเร่งด่วน และจาเป็นต้องดาเนินการ มหาวิทยาลัยควร
นางบประมาณเงินรายได้เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัย
ได้ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ นอกจากนี้ ค วรด าเนิ น การปรั บ แผนการจั ด ท างบประมาณเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยได้เห็นภาพรวมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน
4.3.2.3 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี น โยบายที่ เป็ น มาตรการในการ
ประหยัดค่าสาธารณูปโภคที่ชัดเจนให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ รวมถึงการ
รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าให้มากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ
4.3.2.4 ปัญหาขั้นตอนในการบริหารงบประมาณที่มีความล่าช้าส่วนใหญ่
เป็นปัญหาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมากระทบการบริหารงบประมาณ ควรปรับ
การวางแผนให้ทุกหน่วยงานเริ่มต้นการดาเนินงานให้เร็วมากขึ้น เพื่อให้มีเวลาในการทางานมากขึ้น
4.3.2.5 ควรมีคณะกรรมการคอยกากับติดตามในรูปแบบการประชุม เพื่อ
หารืออย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ เพื่อนาปัญหาต่าง ๆ มาหารือกัน หาทางออกของการแก้ไข
ปั ญ หาร่ว มกัน โดยเฉพาะปั ญ หาการดาเนิน งานของสิ่ งก่อสร้างผู กพัน ใหม่ หรือมีการประชุมเพื่ อ
วางแผนล่วงหน้ าก่อนจะถึงปี งบประมาณ เพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาการบริหารงบประมาณล่าช้าตามที่
รัฐบาลกาหนด
4.3.3 แนวทางการดาเนินการด้านการควบคุมงบประมาณแผ่นดิน มีดังนี้
4.3.3.1 การควบคุมงบประมาณแผ่นดินภายในมหาวิทยาลัยไม่ควรควบคุม
หรือกาหนดเป็นร้อยละของแต่ละไตรมาส ควรเป็นการควบคุมตามลาดับของวงเงินงบประมาณ เช่น
รายการ/กิจกรรม/โครงการใดที่มีวงเงินงบประมาณสูงก็จะติดตามการใช้เป็นลาดับแรก โดยมีเกณฑ์
ระยะเวลากาหนดที่ชัดเจน
4.3.3.2 ควรดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk management)
ในการบริหารงบประมาณ มีการเรียนรู้ ประมวลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการมองปัญหาร่วมกัน
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และร่วมกันวางแผน การแก้ไขปัญหา มีแบบอย่างการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ตลอดจนมีการถ่ายทอดให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4.3.3.3 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณควรมีการศึกษาผลกระทบว่า
เมื่อ ดาเนิ น การไปแล้ ว มีผ ลดี อย่ างไรต่อ มหาวิทยาลั ย ชุม ชน ประชาชน ประเทศชาติ แล้ ว นามา
ประเมิ น ผลกระทบทั้ ง 3 ด้ านคื อ สั งคม เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้ อม และในการติ ดตามก็ ต้อ งยึ ด
หลักการของการประหยัดงบประมาณ การใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4.3.3.4 ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามงบประมาณนอกเหนือจาก
คณะกรรมการชุด ที่ ตั้งขึ้น ไว้แล้ ว จากสภามหาวิท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น ผู้ ก ากับ ดู แลการท างานให้ รัด กุ ม
เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
4.3.3.5 ควรนาผลของการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาลัยมาวาง
แผนการบริหารงบประมาณในปีถัดไป เพื่อป้องกันไม่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยในปีถัดไป

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจซึ่งนามาสรุปอภิปราย และเสนอแนวทางใน
การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
5.1 ด้ำนกำรจัดทำงบประมำณแผ่นดิน
5.1.1 ปัญหำด้ำนกำรจัดทำงบประมำณ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
การจัดทางบประมาณสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดทาคาของบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลั ย และยุ ทธศาสตร์ช าติ ซึ่งส่ งผลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ล ะปีงบประมาณมี
แนวโน้มลดลง อันอาจสืบเนื่องมาจากการจัดทางบประมาณไม่ตรงตามเป้าหมาย และทิศทางตาม
นโยบายของรัฐบาล จึงส่งผลให้ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
5.1.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดทำงบประมำณ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดทางบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรดาเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และควรกาหนดเป้าหมายการของบประมาณที่ชัดเจนตามแผนยุทธศาสตร์ของ
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มหาวิทยาลัย พร้อมนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดทางบประมาณ เพื่อให้การทางานมีความ
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหาร
5.2 ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน
5.2.1 ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
การจัดประชุม ฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และการแจ้ง
ส่วนงานเพื่อให้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณจากส่วนงานกลางอย่าง
รวดเร็วสม่าเสมอ แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังมีจัดประชุม หรือฝึกอบรมให้กับ
เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงบประมาณไม่ เพี ย งพอ หรือ อาจเนื่ อ งมาจาก
เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือมีการลาออกเป็นประจา ทาให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจ ขาดความ
เชี่ยวชาญในการทางาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
5.2.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรงบประมำณแผ่นดิน
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรให้ทุกส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการบริหารงบประมาณแผ่นดิน มีการวางแผนการทางาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้มีส่วน
ร่วม ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และมีการรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติเพื่อนามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาลักษณะเดียวกันในอนาคต และจัดสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้กับส่วนงาน สื่อสารทาความ
เข้าใจให้เป็นทิศทางเดียวกัน พร้อมจัดทาคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณ และติดตาม
การบริหารงบประมาณแผ่นดินของหน่วยงานเป็นประจาทุกเดือน
5.3 ด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน
5.3.1 ปัญหำด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน
จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั ญ หาการจั ด ท าและบริ ห ารงบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระดับปัญหาโดยรวมในระดับปานกลาง แต่มีประเด็นที่น่าสนใจ คือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และควรมี
นโยบายและมาตรการในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากในปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และยังไม่มีความชัดเจนใน
นโยบายและมาตรการในการติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ท าให้ ผ ลการติ ด ตามการใช้ จ่ า ย
งบประมาณไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ทาให้ไม่สามารถนามาช่วยในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร และสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อใช้วางแผนในการจัดทางบประมาณในปีถัดไปได้
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5.3.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรควบคุมงบประมำณแผ่นดิน
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาการควบคุ ม งบประมาณแผ่ น ดิ น ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ามหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดทานโยบาย มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติในการติดตามและประเมินการใช้จ่ายงบประมาณ และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางและวิธีการในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
และกากับ ติดตามอย่างใกล้ชิด และควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการควบคุม
งบประมาณเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนด และควรมี
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตาม และควบคุมการใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการกาหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน
เพื่ อน าผลของการติดตามการใช้จ่ ายงบประมาณมาใช้ในการวางแผน และบริห ารงบประมาณใน
ปีงบประมาณถัดไป
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
5.4.1 การศึ ก ษาประสิ ท ธิภ าพของการใช้ ง บประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ข องทุ ก
หน่วยงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
5.4.2 ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หากระบวนการงบประมาณด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง กั บ
มหาวิทยาลัยอื่น เพื่อทราบถึงปัญหา และความแตกต่างเพื่อให้ได้วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
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ปัญหำที่พบระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่รัฐกับประชำชน:
กรณีศึกษำพิธีกำรศุลกำกรตรวจของผู้โดยสำร ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
ธาดา ชัยประเสริฐสกุล*

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจในกฎหมาย
ศุลกากรที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรตรวจของผุ้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 2) ศึกษาถึงปัญหาที่พบใน
ระหว่างพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสารในมุมมองของผู้โดยสารแล้วเจ้าหน้าที่ 3) เพื่อนาปัญหาที่
พบและข้อเสนอแนะของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่มาหาแนวทางแก้ไขปัญหาและนาเสนอกรมศุลกากร
เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ร ะบุ เฉพาะทั้ งผู้ โดยสารและเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จากการสั ม ภาษณ์ ดั งกล่ าวมาท าการ
วิเคราะห์ผ่านแนวคิด ทฤษฎีหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ มตัวอย่างผู้ โดยสารส่ วนมากรับรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
ศุล กากร โดยส่ วนมากแล้ ว จะรับ รู้ ได้ จากข่าวเรื่องประกาศกรมศุ ล กากรที่ 60/2561 เรื่องการรับ
สาแดงสิ่งของติดตัวก่อนออกนอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึง
กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวไม่ทราบถึง
รายละเอียดที่ถูกต้องของกฎหมายดังกล่าว จึงทาให้สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารนั้นรับรู้ถึง
หน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรแต่ยังไม่ถูกต้องทั้งหมดตามที่กฎหมายได้
กาหนดไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการมีปากเสียงระหว่าง
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ โ ดยสาร ปั ญ หาในเรื่ อ งของภาษาที่ ใช้ ใ นกฎหมาย ปั ญ หาในเรื่ อ งของการ
ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร รวมถึงปัญหาในความร่วมมือของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยแนวทางแก้ไขปั ญ หาที่ได้รับ จากกลุ่ มตัว อย่างคื อการปรับเปลี่ ยนกฎหมายให้ มีความ
เหมาะสมกับปัจจุบันและควรเป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร เพื่อให้มี
ความยื ดหยุ่น และลดปั ญหาการโต้เถียงระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปให้ถึงผู้โดยสารอย่างถูกต้องและชัดเจนผ่านช่องทางต่าง
ๆ รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีขอบเขตการปฏิบั ติงานเกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
เพื่อให้ผู้โดยสารเห็นว่าทุกส่วนมีการร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวและอานวยความสะดวกกับผู้โดยสารทุก
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นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ท่านทีเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจและปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายที่ได้กาหนดไว้
คำสำคัญ: ศุลกากร ผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

1. บทนำ
ในปัจจุบันพบว่าประชาชนไทยมีการเดินทางเข้าและออกประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเป็นจานวนมากขึ้น จึงพบว่ามีผู้โดยสารเป็นจานวนมากยังมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการ
ทาพิธีการศุลกากรน้ อยมาก โดยจะเห็นจะจากสถิติการจับกุมการลักลอบนาเข้าสินค้าแบรนด์เนม
ประเภทนาฬิกา กระเป๋า และรองเท้าของสานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2561) ในปี งบประมาณ 2559 (ต.ค. 58 – ก.ย. 59) สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้ น
203 คดี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ประมาณ 136 ล้ า นบาท และปี ง บประมาณ 2560 (ต.ค. 59 – เม.ย. 60)
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 136 คดี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 97.2 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเหล่านี้มักจะเป็น
สินค้าที่ก่อให้ปัญหาระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอยู่ตลอดเวลาดังตัวอย่าง
เช่ น จากกรณี ผู้ ใช้ เฟสบุ๊ ค NongNang Korat โพสต์ ข้ อ ความว่ า (ไทยรั ฐ ออนไลน์ , 2561) “ไหน
ประกาศออกข่าวทุกสื่อว่าของใช้ส่วนตัวไม่คิดภาษีไงคะ คุณศุลกากร” พร้อมภาพบทสนทนาที่แค
ปจากผู้ ใช้เฟสบุ๊ ค Teetibnipa Areriyaawat ที่ได้สอบถามในกลุ่ม US THAI LIVING กรณี ถูกเรียก
เก็บภาษีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากถือกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นจานวนเงิน
20,000 บาท จนเกิดกระแสวิพ ากษ์วิจารณ์ เรื่องของกฎระเบี ยบนั้น จะเห็ น ได้ ว่าปั ญ หาต่ าง ๆ ที่
เกิดขึ้น เกิดจากความไม่รู้กฎหมายและพิธีการทางศุลกากรของประเทศไทย จึงทาให้เกิดข้อพิพาท
ระหว่างเจ้าหน้ าที่ศุลกากรและผู้โดยสาร เช่น ผู้โดยสารมักจะเกิดคาถามในเรื่องของการสุ่มตรวจ
ผู้โดยสารว่าใช้ห ลั กเกณฑ์ อย่ างไรในการสุ่ม ตรวจหรือข้อยกเว้น ภาษีว่าต้องซื้ออย่างไรจึงจะไม่ถูก
จัดเก็บภาษีหรือกลายเป็นผู้ต้องหาลักลอบนาสินค้าเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเวลาและมักจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้โดยสารว่าทาไมจึงต้องเสียภาษี
นาเข้านาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายในโซเชียลมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นไปทางลบสร้าง
ความเชื่อความเข้าใจที่ผิดต่อกรมศุลกากรและไม่ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปอธิบายทาความเข้าใจ
ในสิ่งที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจ ทาให้เกิดปัญหาในเรื่องเดิมๆตามมาเมื่อผู้โดยสารชาวไทยถูกเรียก
ตรวจก็มักจะโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่อย่างรุนแรงถึงเรื่องหลักเกณฑ์ในการสุ่มตรวจว่าทาไมบางคนจึงไม่
โดนตรวจสัมภาระจนลุกลามการไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจสัมภาระ เช่น หน้าที่ใน
การยกสัมภาระลงเพื่อทาการตรวจสอบผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ว่าควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในกฎหมายและระเบียบพิธีการทางศุลกากรที่
ยังห่างไกลกับสังคมไทยอยู่มาก เพราะส่วนใหญ่แล้วผู้ที่รับรู้ถึงกฎหมายศุลกากรมักจะเป็นผู้นาเข้า
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สินค้า แต่หากย้อนมองกลับไปแล้วจะเห็นได้ว่าปัญหาเหล่านี้ที่เกิด ขึ้นเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
เช่น กรมศุลกากรไม่สามารถสื่อสารและทาความเข้าใจในตัวกฎระเบียบพิธีการทางศุลกากรให้กับ
ผู้ โดยสารได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึงหรื อ เข้ าใจได้ ง่าย โดยตั ว อย่ างที่ ชั ด เจนที่ สุ ด ในกรณี ค วามไม่ เข้ าใจในตั ว
กฎหมายต่าง ๆ คือ ในกรณีประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 เรื่องการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของติด
ตัวผู้โดยสารที่นาติดตัวเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางอากาศยาน จนเป็น
ที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมีเดียเมื่องานนี้ กรมศุลกากรออกประกาศใหม่ 2 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศใช้ไปแล้ว
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ โดยใจความที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันก็ (ไทยรัฐออนไลน์ , 2561) คือ กรณีเดิน
ทางออกนอกประเทศหากจะนาของมีค่าออกไป เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์สาหรับพกพา
ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ พนั ก งานศุ ล กากร ณ ห้ อ งที่ ท าการศุ ล กากรบริ เวณห้ อ งผู้ โ ดยสารขาออกระหว่ า ง
ประเทศ ส่วนสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) จะต้องนาออกไปนอกประเทศเท่านั้น หากนากลับเข้ามา
ให้ผ่ านการตรวจที่ช่องแดง (Goods to Declare) และชาระอากร ซึ่งแม้ว่าทางกรมศุล กากรจะได้
อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของตัวประกาศนี้ไปแล้วก็ตาม ก็ไม่ได้ทาให้สังคมเข้าใจและพร้อมที่จะปฏิบัติ
ตามจนทาให้กรมศุลกากรต้องแก้ไขยกเลิกข้อความในประกาศกรมศุลกากรที่ 60/2561 ในเรื่องการ
รับแจ้งของมีค่าที่ผู้โดยสารนาติดตัวออกไปนอกราชอาณาจักร ในส่วนของปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ปัญหาเหล่านี้ เช่น การที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด หรือสาย
การบินพาณิชย์ต่าง ๆ ไม่ได้มีการประสานงานและช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กฎระเบียบ
ต่าง ๆ ของทางศุลกากรอย่างดีเท่าที่ควร เช่น การแจ้งถึงสิทธิในการนาเข้าสินค้าที่จะได้รับการยกเว้น
ภาษีซึ่งมักจะมีประกาศให้ผู้โดยสารรับรู้ตอนกาลังเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ซึ่งไม่ได้สร้าง
ประโยชน์เท่าใดเพราะผู้โดยสารได้นาสิ่งของเข้ามาสู่ราชอาณาจักรไทยสาเร็จเรียบร้อยแล้วเมื่ออากาศ
ยานลงจอด ณ สนามบินศุลกากร เป็นต้น
จึงเป็นที่มาของคาถามในงานวิจัยนี้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัว
ผู้โดยสารและปัญหาที่เกิดขึ้นในมุมของเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะนาไปปรับใช้กับการทางานของเจ้าหน้าที่ให้
ตรงกับความคาดหวังของผู้โดยสารและนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากรเพื่อที่ทาการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ทันกับยุคสมัยในปัจจุบันและสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้โดยสารเท่าที่สามารถเป็นไปได้

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการรับรู้และความเข้าใจของผู้โดยสารเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่นา
ของติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมกับตนทางท่าอากาศยาน
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ระหว่างพิธีการศุลกากรขาเข้าผ่าน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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2.3 เพื่อนาปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ จากผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่มาทา
การปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและนาเสนอผู้บริการเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่พบ
เพื่อเป็นข้อมูลในการออกนโยบายและกฎระเบียบในอนาคต

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด ที่เกี่ยวข้อง
กับ การจั ดเก็ บ ภาษีข องภาครัฐ แนวคิด การลั กลอบนาเข้าสิ นค้ า และกฎหมายหรือกฎระเบี ยบที่
เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน มาเพื่อสร้างกรอบแนวคิดของ
งานวิจัยในเรื่องนี้
กล่าวคือ รัฐมีเครื่องมือในการสร้างรายหลักคือการจัดเก็บภาษี โดยกฎหมายในทุก ๆ รัฐจะ
กาหนดไว้ว่าประชาชนภายในรัฐมีหน้าที่ในการจ่ายภาษีให้กับรัฐ แต่อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วไม่มี
ประชาชนคนใดเต็มใจที่จะจ่ายภาษีให้กับรัฐ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายรายได้น้อยหรือประชาชนผู้ที่
ไม่เห็นว่าการจ่ายภาษีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ กับตน จึงทาให้ประชาชนบางส่วนมีแนวโน้มที่จะทา
การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การปกปิดรายได้ของตนเอง หรือการลักลอบนา
สินค้าโดยไม่เสียภาษีศุลกาการ เป็นต้น จึงทาให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต้องพบกับผู้ที่
กระทาผิดกฎหมายทั้งอย่างจงใจและไม่จงใจ ก่อให้เกิดปัญหาและความยากลาบากในการปฏิบัติงาน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้โ ดยสารที่เดิน
ทางเข้ าสู่ ป ระเทศไทยผ่ านท่ าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ ในช่ ว งปี 2560-2561 จ านวน 10 คน และ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนบริการผู้โดยสาร สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่า
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อากาศยานสุวรรณภูมิช่วงปี 2560-2561 จานวน 5 คน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก (In-depth interview) กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเฉพาะเจาะจง โดยมี เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามปลายเปิด ปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์โดย
กาหนดคาถามไว้ล่วงหน้าและจัดเรียงลาดับ การสัมภาษณ์มีคาถามและข้อกาหนดที่แน่ นอนตายตัว
ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็จะใช้คาถามแบบเดียวกัน (Standardized Questionnaire) ซึ่งแบ่งคาถาม
เป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สาหรับผู้โดยสารและ ชุดที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร จากนั้นนาข้อมูลที่ได้
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างผู้ โดยสารมาวิเคราะห์ ถึงการรับ รู้แ ละความเข้ าใจในตั ว กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรตรวจของผู้โดยสารและนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบระหว่างพิธีการศุลกากรมาเปรียบเทียบระหว่ างข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้โดยสารและจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ในประเด็นปัญหาดังนี้ 1) ปัญหาในเรื่องกฎหมาย 2) ปัญหา
ในเรื่องตัวบุคคล 3) ปัญหาในเรื่องสถานที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4) ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์
5) ปัญหาอื่น ๆ โดยนาข้อมูลที่ได้จากประเด็นดังกล่าวรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนามา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นตรงกันและไม่ตรงกันตามความถูกต้องและความเหมาะสม
กับสังคมไทยต่อไป

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถแบ่งข้อสรุปออกเป็น 3 ประเด็นดังนี้
4.1 กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจในกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพิธีกำรศุลกำกรตรวจ
ของผู้โดยสำร ณ ท่ำอำกำศยำน ของผู้โดยสำร
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ถึงกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ของผู้โดยสาร โดยส่วนใหญ่รับทราบจากข่าวที่สื่อได้นาเสนอจากการที่กรมศุ ลกากรได้ประกาศกรม
ศุลกากรที่ 60/2561 ซึ่งมีสาระสาคัญคือระเบียบการปฏิบัติของผู้โดยสารที่มีสัมภาระติดตัวทั้งขาออก
และเข้าสู่ราชอาณาจักร ในส่วนของการรับรู้ผ่านการประชาสัมพันธ์ของสายการบินนั้นยังถือว่าต่าและ
ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น บางสายการบินไม่มีการประกาศถึงสิทธิ ที่ได้รับการยกเว้นของผู้โดยสาร เป็นต้น
ในส่วนของการรับรู้ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ในสนามบินนั้นยังพบว่าไม่เป็นที่รับรู้ของ
ผู้ โดยสารเพราะสั งเกตได้ย ากและไม่ เป็ น ที่ น่ าสนใจ และกลุ่ ม ตั ว อย่ างบางคนไม่ รับ รู้ในเรื่อ งของ
กฎหมายศุลกากรเนื่องจากไม่ได้ซื้อของจากต่างประเทศในจานวนที่มากและมีราคาสูงมากอยู่แล้ว
ผู้โดยสารส่วนมากรับรู้ถึงวิธีการสุ่มตรวจของเจ้าหน้าทีศุลกากรและเห็นด้วยกับหน้าที่การยกสัมภาระ
เป็นหน้าที่ของตัวผู้โดยสารเอง แต่อย่างไรก็ตามผู้โดยสารไม่สามารถอธิบายคาว่าสินค้าต้องกากัดและ
สินค้าต้องห้ามได้อย่างถูกต้อง ในประเด็นของบทลงโทษผู้โดยสารส่วนใหญ่รับรู้ถึงบทลงโทษในการ
ปรับ ยึดสินค้าและจ่ายภาษี และหากผู้โดยสารต้องเดินทางในอนาคตแล้วนาสิ่งของติดตัวที่ไม่ได้รับ
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การยกเว้น ภาษี มาด้ว ยกลุ่ มตั วอย่ างเลื อกเดิน เข้าช่องเขียว เนื่องจากมีสิ ทธิที่ จะไม่โดนตรวจจาก
เจ้าหน้าที่
4.2 ปัญหำที่พบระหว่ำงพิธีกำรศุลกำกร
ตำรำงที่ 1 ปัญหาที่พบระหว่างพิธีการศุลกากรจากผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ศุลกากร
ปัญหำที่พบ
ประเด็นปัญหำ
1. ปัญหำในประเด็นเรื่องกฎหมำย

ผู้โดยสำร
เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร
- ผู้โดยสารส่วนมากไม่รู้และไม่เข้าใจกฎหมายศุลกากร

- ภาษาที่ใช้ในกฎหมายยังไม่มีความ - ก า ร บั งตั บ ใช้ ก ฎ ห ม า ย ยั งไม่
ชัดเจน
สามารถปฏิ บั ติ ต ามได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
เช่ น เมื่ อ ผู้ โ ดยสารปฏิ บั ติ ผิ ด ฐาน
ลั ก ลอบทางศุ ล กากร หลายกรณี
เจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วไม่เห็นถึงเจต
จาในทางการค้ า หรื อ มี มู ล ค่ า ไม่ สู ง
มาก เจ้าหน้าที่ก็จะผลักให้ไปชาระ
ภาษีแทนการดาเนินคดี
-กฎหมายล้าสมัย เช่น มูลค่าของใช้
ติดตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
-ปั ญ หาเรื่ อ งวิ ธี ก ารสุ่ ม ตรวจของ
เจ้าหน้าที่
2. ปั ญ หำในประเด็ น เรื่ อ งบุ ค คล -เจ้ า หน้ าที่ ใช้ น้ าเสี ย งที่ ไม่ เป็ น มิ ต ร -ผู้ โ ดยสารแสดงพฤติ ก รรมที่ ไ ม่
(เจ้ำหน้ำที่และผู้โดยสำร)
ใช้การสั่งมากกว่าพูดคุยกับผู้โดยสาร เหมาะสม เช่ น โยนสั ม ภาระเข้ า
เค รื่ อ ง X-ray, พู ด ไม่ สุ ภ า พ กั บ
เจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ นั่ง -ผู้ โดยสารไม่ ย อมจ่ า ยค่ า ภาษี แ ละ
จับกลุ่มคุยกัน
พยายามขอต่อรองค่าภาษี
-เจ้ า หน้ า ที่ ตี ค วามกฎหมายไม่ มี -ผู้โดยสารไม่ ให้ ค วามสาคั ญ ในการ
มาตรฐาน เช่น เจ้าหน้าที่แ ต่ละคน ตรวจของศุ ล กากร เช่ น การเล่ น
ตี ค วามสิ ท ธิ ก ารยกเว้ น ภาษี ข อง โทรศัพท์มือถือระหว่างการตรวจของ
ผู้โดยสารไม่เหมือนกัน
ศุลกากร
3. ปั ญ หำในประเด็ น เรื่ อ งสถำนที่ - พื้นที่คับแคบ ทาให้ผู้โดยสารติดขัดเวลาไฟท์ลงเยอะ ๆ
และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สายการบินไม่ปรับเปลี่ยนข้อมูลพิธี -การท่ า อากาศยานไม่ ป รั บ เปลี่ ย น
การศุ ล กากรให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น ข้อมูลพิธีการศุลกากรให้เป็นปัจจุบัน
บางสายการบินไม่แจ้งเรื่องสิทธิของ ป้ายยังเป็นข้อมูลเก่า
ใช้ ติ ด ตั ว ของผู้ โดยสารที่ ไ ด้ รั บ การ -พื้นที่ติดป้ายของข้อมูลศุลกากรไม่
ยกเว้น, จานวนเงินที่ต้องสาแดงแก่ โดดเด่น โดนป้ายโฆษณาของเอกชน
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ปัญหำที่พบ
ประเด็นปัญหำ

ผู้โดยสำร
เจ้าหน้าที่ศุลกากร

เจ้ำหน้ำที่ศุลกำกร

บัง
-หน่ ว ยงานอื่ น มั ก เข้ า มาแทรกแซง
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โดยเฉพาะเรื่ อ ง
การอานวยความสะดวกบุคคล
-การประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป เช่น
การต่ อ เครื่ อ งของผู้ โ ดยสาร การ
เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
4. ปั ญ หำเรื่องกำรประชำสัม พั น ธ์ -การประชาสัมพันธ์ยังเข้าไม่ถึงประชาชนโดยทั่วไป
ของกรมศุลกำกร
5. ปัญหำเรื่องอื่น ๆ
-ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหน่ ว ยงานรั ฐ เช่ น ผู้ โดยสารไม่ เกรงกลั ว เจ้ า หน้ า ที่
ศุลกากรหรือมักเกิดคาถามเมื่อจ่ายภาษีว่าเงินเข้าไปถึงรัฐจริง ๆ ไหม

4.3 ข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ไขปัญหำ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจากทั้งผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ศุลกากรนั้นพบว่าส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นข้อเสนอที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาที่พบ เช่น ในด้านกฎหมายกลุ่มผู้โดยสาร
เสนอว่าควรแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิยกเว้นภาษีของใช้ติดตัวของผู้โดยสารให้มากกว่ าจานวน
20,000 บาทและเจ้าหน้าที่เสนอว่าควรมีปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นกฎหมายที่ใช้เฉพาะกับของติด
ตัวผู้โดยสารเช่นเดียวกัน ในด้านของตัวบุคคลเจ้าหน้าที่เสนอว่าควรให้ความรู้กฎหมายศุลกากรให้กับ
ผู้โดยสารและผู้โดยสารเสนอว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนควรจะมีมาตรฐานเดียวกัน ในด้านของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ องเจ้ าหน้ าที่ เสนอว่าสายการบิ น ควรให้ ความร่ว มมื อที่ จะเสนอข้ อมู ล ที่ เป็ น ปั จจุ บั น ให้ กั บ
ผู้โดยสารควรจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อทาการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ในด้าน
ประชาสัมพันธ์มีข้อเสนอว่ากรมศุลกากรควรทาการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเข้าหาประชาชนไม่ต้องรอ
ให้เปิดปัญหาก่อนจึงจะทาการแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือหน่วยงานรัฐควรจะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ แ ก่ ป ระชาชน ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ างซื่ อ สั ต ย์ โปร่งใส และปฏิ บั ติ ห น้ าที่ เท่ าเที ย มกั น แก่
ประชาชนทุก ๆ คน

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 กลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารไม่มีปัญหาในเรื่องการรับรู้ของกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการ
ตรวจของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน แต่มีปัญหาในเรื่องของรายละเอียดของข้อกฎหมายต่าง ๆ ยัง
พบว่ายังเข้าใจแค่บางส่วน ไม่เคยรับทราบมาก่อนเลยและเข้าใจผิด เป็นต้น
5.2 ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเกิดจากผู้โดยสารไม่รับทราบในข้อกฎหมายที่ถูกต้อง เข้าใจเพียง
บางส่วนส่งผลให้เกิดข้อโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่หากโดนเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและพบว่าเป็นการลักลอบ
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นาเข้าสินค้าโดยไม่ผ่านศุลกากร ซึ่งต้นเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ข้อมูลหรือสื่อประชาสัมพัน ธ์จาก
กรมศุลกากรนั้นไม่สามารถส่งไปถึงตัวผู้โดยสารที่เดินทาง มีแต่เพียงสื่อบนโลกโซเชียลที่จะส่งสารไป
ถึงประชาชนในวงกว้างได้และมักจะเป็นในเชิงลบของกรมศุลกากรส่งผลให้เกิดอคติกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่
เสมอ
5.3 ข้อเสนอแนะ ว่ากรมศุลกากรควรตระหนักในข้อเสนอแนะของผู้ โดยสารส่ วนใหญ่ใน
ประเด็ น การเพิ่ ม มู ล ค่ า ของใช้ ติ ด ตั ว ที่ มี มู ล ค่ าไม่ เกิ น 20,000 บาท เนื่ อ งจากว่ า ประชาชนไทยมี
วัฒ นธรรมการซื้อของฝากญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ ซึ่งหลายกรณี ได้สร้างความลาบากใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เช่น ของที่มีมูลค่าเกิน 20,000 บาทแต่ไม่ได้มีลักษณะทางการค้าหรือเป็น
ของที่เป็ น ของฝากจริง ๆ ซึ่งกลายเป็น สาเหตุห นึ่งในปั ญ หาที่ ได้จากการศึกษาคื อ มาตรฐานของ
เจ้าหน้าที่ไม่เท่ากัน แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวเป็นดาบสองคม คือให้ประโยชน์ผู้โดยสารบน
พื้ น ฐานของวัฒ นธรรมไทยแต่ เกิด ช่ อ งโหว่ท างกฎหมายให้ ผู้ จงใจกระท าผิ ด กฎหมายลั กลอบน า
สินค้าเข้ามาโดยไม่ต้องเสียภาษี ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของเอกชนที่ทาถูกต้องตามกฎหมาย
5.4 ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีการศุลกากร ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีสาเหตุ
หลัก คือ เนื่องจากภารกิจของหน่วยงานศุลกากรนั้นเป็นไปในลักษณะให้คุ ณและให้โทษแก่ผู้โดยสาร
ได้ กล่าวคือ หากเจ้าหน้าที่ป ฏิบัติหน้าที่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เปิดช่องโหว่ให้ กับ
ผู้ โดยสาร ซึ่งอาจจะต้องเสี ย ภาษี ห รือ ถูกด าเนิน คดีจึงทาให้ ผู้ โดยสารที่ ถูกบังคับ ใช้กฎหมายนั้น มี
ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่ไม่ดีเพราะกลัวว่าจะต้องจ่ายภาษีหรือถูกดาเนินคดี เนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าตนทา
ถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือบางรายก็จงใจกระทาผิดกฎหมาย ประกอบกับประเด็นเรื่องอคติของคน
ไทยต่อหน่วยงานรัฐแทบทุกหน่วยงานเป็นไปในทางลบ เพราะส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานรัฐของไทยมัก
ถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริต ปฏิบัติงานล่าช้า เป็นต้น จึงทาให้ทัศนคติในทางลบและอคติก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วกฎหมายศุลกากรกับผู้โดยสาร
ทั่วไปนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก เนื่องจากว่ากฎหมายศุลกากรนั้นมักจะบังคับใช้กับผู้นาเข้าสินค้า
เป็นหลัก เห็นได้จากแม้แต่ในการศึกษาพื้นฐานยังไม่ปรากฎเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรที่ใกล้กับ
ประชาชนที่สุดอย่างกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการตรวจของติดตัวผู้โดยสาร เนื่องจากในปัจจุบันการ
เดินทางไปยังต่างประเทศทาได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายถูกลงจึงทาให้การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของประชาชนทั่วไปเป็นเรื่องปกติของทุกเพศทุกวัย จึงไม่แปลกว่าทาไมผู้โดยสารจึงแทบจะไม่รู้จัก
กรมศุลกากรด้วยซ้าและตัวผู้วิจัยสังเกตจากผู้โดยสารที่ขณะเดินผ่านการตรวจของศุลกากรก็มักจะพูด
ว่าเป็นการตรวจของ ต.ม. (ตารวจตรวจคนเข้าเมือง) ผู้วิจัยจึงสามารถเข้าใจได้ว่ าทาไมคาถามบาง
คาถามผู้โดยสารจึงไม่ทราบมาก่อน เช่น สินค้าต้องกากัดหมายถึงอะไร เป็นต้น
5.5 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
1. กรมศุลกากรควรปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายเฉพาะสาหรับพิธีการตรวจของผู้ โดยสารให้ มี
ความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งปัญหาหลาย ๆ อย่างไม่ได้เกิดจากตัวผู้โดยสารเพียงอย่างเดียว
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ฉะนั้นกรมศุลกากรควรปรับปรุงแก้ไขปัญหาในประเด็นกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับการเดินทาง
ของผู้โดยสาร
5.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. การรับรู้กฎหมายศุลกากรเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรของผู้โดยสารนั้นเป็นไปทางที่ดี กรม
ศุ ล กากรควรน าเสนอผ่ า นสื่ อ กระแสหลั ก เช่ น Facebook Instagram Twitter โดยน าเสนอ
รายละเอียดของกฎหมายเป็นภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจ เพิ่มการอธิบายและยกตัวอย่างอย่างละเอียด
เมื่อมีประเด็นปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกรมศุลกากรควรรีบอธิบายข้อเท็จจริงที่ทุกต้องเพื่อไม่ให้เกิดภาพลบ
แก่กรมศุลกากรและเกิดอคติกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป
2. กรมศุลกากรควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในเพื่อให้มีการปฏิบัติงานให้มี
มาตรฐานเดียวกัน เพราะหลาย ๆ ครั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ให้คาแนะนากับผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติอยู่หน้างานมีความเห็นในการตีความกฎหมายไม่เหมือนกันและเจ้าหน้าที่ตีค วามกฎหมายไม่ไป
ในทางเดียวกัน ส่งผลให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และยากต่อการทางานต่อเจ้าหน้าที่เพราะจะโดนข้อ
ครหาว่ามีการเลือกปฏิบัติและทาให้ผู้โดยสารเกิดความไม่พอใจหากโดนเรียกตรวจสัมภาระ
3. สานักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ควรมีการจัดสถานที่ให้ มี
ความเป็นระเบียบและจัดทาป้ายแนะนาขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรตั้งแต่พื้นที่โถงผู้โดยสารขา
เข้า สายพานรับกระเป๋า บริเวณช่องไฟสีเขียวไม่มีของต้องสาแดงและช่องไฟสีแดงมีของต้องสาแดง
เพื่อให้ผุ้โดยสารที่ไม่ทราบถึงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างถู กต้อง ในเรื่องวิธีการ
ตรวจหรือสิทธิที่ได้รับการยกเว้นของผู้โดยสารเพื่อลดการโต้เถียงระหว่างผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่
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กำรศึกษำส่วนทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำง
ทะเลบนเรือฝึกสำครวิสัย ศูนย์ฝึกพำณิชย์นำวี
ธีรุตม์ ฉิมพลี*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่มีต่อการ
ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย 2) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย นักเรียนพาณิชย์นาวี ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้นจานวน
300 คน ข้ อมู ลที่ เก็ บ รวบรวมได้ น ามาประมวลและวิ เคราะห์ ด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป
ประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน
ได้แก่ Independent Samples t-Test One Way ANOVA การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี ประกอบด้วย ระดับชั้นการศึกษาชั้นปี 2
ชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 แต่ละชั้นปีที่ร้อยละ 33.33 มีหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรนายประจาฝ่ายเดินเรือ
และหลักสูตรนายประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ คิดเป็นหลักสูตรร้อยละ 50 มีหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่ าสุดและจานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก ร้อยละ
33.33 เท่ากัน ผลกำรวิเครำะห์ระดับทัศนคติของนักเรียนพำณิชย์นำวีที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำงทะเล
พบว่า ทั ศนคติ ของนั กเรี ยนเดิ นเรื อพำณิ ชย์ที่ มี ต่ อกำรฝึ กภำคทำงทะเลบนเรื อฝึ กสำครวิสั ย โดย
ภำพรวม มีความสาคัญมาก รายด้านพบว่า ด้าน “เทคนิคการสอน” กับด้าน “ความรู้สึกและความคิด”
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ด้าน “การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน” และด้าน “ด้านพฤติกรรม” มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.002 2) นักเรียน
พาณิ ชย์นาวีที่มีระดับชั้นการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิ สั ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 3) นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เรียนหลักสูตรการศึกษา
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.207 4) นั กเรี ยนพาณิ ชย์ นาวีที่ เข้ารับการฝึกในหลั กสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกัน มี
ทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.000 และ
5) จานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึก
ภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.001
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากวิจัย ได้แก่ ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียน
พาณิ ชย์ นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสั ย มีการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึ กภาคทางทะเลบนเรือฝึ กสาครวิสั ย ในหลาย ๆ มิติ จะต้องมีการศึกษาแนว
ทางแก้ไขการฝึกภาคทางทะเลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้เพื่อให้ความสาคัญต่อทัศนคตินักเรียนพาณิชย์นาวีของการฝึกภาคทางทะเล ส่งผลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาวงการพาณิชย์นาวีไทยและเศรษฐกิจของประเทศ
คำสำคัญ: ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวี การฝึกภาคทางทะเล ปัจจัยส่วนบุคคล

1. บทนำ
ปั จจุ บั นปั จจั ยภายในและภายนอกประเทศส่ งผลให้ การจัดการการศึ กษามี การเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งปั จจัยภายในเกิดจากความต้องการพัฒนาสังคมให้ มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจั ย
ภายนอกเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก ทั้ งด้ านเศรษฐกิจ สั งคม และการเมือง ตลอดจนการ
ติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาเพื่อปรับตัวให้ทันสมัยทัดเทียมนานาประเทศ ดังนั้น
การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
สาหรับประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทยแลนด์ 4.0
พัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพมีความได้เปรียบทางการแข่งขันกับ
นานาประเทศ เพื่อให้นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ จึงนับว่าการจัดการศึกษาด้านพาณิชย์นาวีมีบทบาท
สาคัญในการผลักดันนโยบายให้เป็นไปตามทิศทางดังกล่าว
ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จึงมีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึก
พาณิชนาวี ดังนั้น ปัจจัยในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมีอยู่ 5 ปัจจัย คือ ด้านหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ปัจจัยเกื้อหนุน แต่จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา ของผู้วิจัยพบว่าปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน และวิธีการสอนยังคงเป็นประเด็นที่สาคัญและ
สมควรนามาศึกษา เพราะอาจารย์ผู้สอนนอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานบนเรือมีหน้าที่ในการ
นาเรือแล้ว ยังต้องจัดการเรียนการสอนอีกด้วย รวมทั้งงานบริการด้านต่าง ๆ จึงนับว่ามีภาระงานมาก
ตลอดจนเทคนิควิธีการสอนของแต่ละคน ยังมีความแตกต่างกันตามความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้หากมี
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บผู้ เรียนนั้ น จะท าให้ ผู้ เรียนสามารถรู้จักคิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร ตลอดจนเนื้อหารายวิชา
อย่างเหมาะสม โดยลดเนื้ อหาการบรรยาย และเปิดโอกาส ให้ นักศึกษาได้เข้ามามีส่ วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อการฝึก รวมทั้งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนฝึกคิด
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อย่างเป็ นระบบสามารถ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ และมีเหตุผลพิจารณาทุก
แง่มุมของปัญหา

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่มีต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาคร
วิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

3. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- ระดับชั้นการศึกษา
- หลักสูตรการศึกษา
- หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือที่เข้ารับการฝึก
กำรฝึกภำคทำงทะเล
- จานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทาง
ทะเล

ทัศนคติของนักเรียนเดินเรือพำณิชย์ที่มีผลต่อ
กำรฝึกภำคทำงทะเลบนเรือฝึกสำครวิสัย
- ด้านเนื้อหาของหลักสูตร
- ด้านพฤติกรรม
- ด้านเทคนิคการสอน
- ด้านความรู้และความคิดของนักเรียน
- ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
- ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

4. สมมติฐำนของกำรวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น สามารถนาไปตั้งสมมุติฐานดังต่อไปนี้
สมมติฐานที่ 1 นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
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5. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
5.1 รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงของกำรวิจัย
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนพาณิชย์นาวีชั้นปีการศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 ของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบการวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ลโดยมี ขั้ นตอนในการสร้างเครื่องมื อ ซึ่ งแบบสอบถามนี้ จะถู กสร้างขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลั กษณะทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ ประกอบด้ วย อายุ ระดั บชั้ น
การศึกษาหลั กสูตรการศึกษา หลักสูตรการฝึ กภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปี ล่ าสุ ด
จานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
ส่วนที่ 2 แบบประเมินทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 24 ข้อ โดยข้อคาถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ (Likert scale) 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะ ปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์
นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
5.4 วิธีกำรดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดาเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
1) ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยทาความเข้าใจข้อมูลในแบบสอบถาม มีการ
ชี้แจงอธิบายรายละเอียดและสามารถตอบข้อสงสัยแก่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ โดยนาแบบสอบถามที่เสร็จ
สมบูรณ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 300 คน ที่เป็นนักเรียนของ
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
2) นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
6.1 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และ
ใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
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1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ
(1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ อายุ ระดับชั้นการศึกษาหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด จานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
(2) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัว
แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบน
เรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยกาหนด
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้
(1) สถิติ t- test และ One-way ANOVA
(2) สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)

7. ผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
7.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.3 น้อยที่สุดมีอายุ
19 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.3
ระดั บ ชั้ น การศึ ก ษา พบว่ า พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ างอยู่ ร ะดั บ ชั้ น ศึ ก ษา ปี 2 – ปี 4 จ านวน
ระดับชั้นละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
หลักสูตรการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเรียนหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรนายประจาฝ่าย
เดินเรือ และหลักสูตรนายประจาเรือฝ่ายช่างกลเรือ หลักสูตรละ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 50
หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
หลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลบนเรือที่ผ่านการเข้ารับการฝึกในปีล่าสุด อยู่ในชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3
หลักสูตรละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
จานวนครั้งที่ผ่านการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก พบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างผ่านการฝึกภาค
ทะเลมาแล้ว 1 ครั้ง 2 ครั้ง และ 3 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างละ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
7.2 ผลกำรวิเครำะห์ทัศนคติของนักเรียนพำณิชย์นำวีที่มีผลต่อกำรฝึกภำคทำงทะเล
ผลการวิเคราะห์ ร ะดั บ ทั ศ นคติ ของนั ก เรี ย นพาณิ ช ย์ น าวีที่ มี ผ ลต่ อ การฝึ ก ภาคทางทะเล
นาเสนอผลด้วยความถี่และร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 1-2
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ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านเนื้อหาของหลักสูตร
ด้ำนเนื้อหำของหลักสูตร
1. เนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนที่
เข้ารับการฝึก
2. เนื้อหาสาระที่ครูฝึกสอน เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย
3. เนื้อหาสาระที่ครูฝึกสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน
4. เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร มี ห ลั ก การ ทฤษฎี ประสบการณ์ แ ละความ
น่าสนใจ
ภำพรวม

̅
𝒙

S.D.

4.23

.642

4.03
3.90

.641
.808

4.06

.731

4.06

.514

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สำคัญมำก

จากตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ทั ศ นคติ ต่ อ การฝึ ก ภาคทางทะเล ด้ านเนื้ อ หาของ
หลักสูตรโดยรวมระดับความสาคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และค่า S.D. เท่ากับ 0.514 เมื่อ
พิ จ ารณารายด้ านพบว่ า ด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ “เนื้ อ หาสาระที่ เรีย นมี ค วามเหมาะสมกั บ
ระดับชั้นของนักเรียนที่เข้ารับการฝึก” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึก
ภาคทางทะเล ด้านพฤติกรรม
ด้ำนพฤติกรรม
1. นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฝึก
2. นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอระหว่างการฝึก
3. เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน นักเรียนสอบถามครูฝึกอยู่เสมอ
4. นักเรียนทางานตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ภำพรวม

̅
𝒙
3.88
3.92
3.98
4.03
3.95

S.D.
.873
.765
.765
.760
.614

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สำคัญมำก

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านพฤติกรรมโดยรวม
ระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และค่า S.D. เท่ากับ 0.614 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “นักเรียนทางานตามที่ได้รับมอบหมาย” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
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ตำรำงที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านเทคนิคการสอน
ด้ำนเทคนิคกำรสอน
1. ครูฝึกมีการนาเข้าสู่บทเรียนให้น่าสนใจเสมอ
2. ครูฝึกมีการยกตัวอย่างประกอบการเรียนทาให้เข้าใจง่ายขึ้น
3. ครูฝึกมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การปฏิบัติ
ในสถานการณ์จริง การเข้ายาม การฝึกสถานีฉุกเฉิน เป็นต้น
4. การสอนบนเรือฝึกมีการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ภำพรวม

̅
𝒙
3.97
4.05

S.D.
.779
.793

4.29

.702

4.20
4.13

.702

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมากที่สุด
สำคัญมำก

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านเทคนิคการสอน
โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่า S.D. เท่ากับ 0.702 เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือ “ครูฝึ กมีการเลื อกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านความรู้สึกและความคิด
ด้ำนควำมรู้สึกและควำมคิด
1. นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคทางทะเล
2. นั ก เรี ย นคิ ด ว่ า การฝึ ก ภาคทางทะเลมี ผ ลต่ อ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบนเรือที่สามารถนาไปใช้ในการสอบตั๋วนายประจาเรือ
3. นักเรียนคิดว่าหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลเหมาะสมกับช่วงชั้นที่
นักเรียนกาลังศึกษา
4. นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์ต่อการประกอบวิชา
อาชีพในอนาคต
ภำพรวม

̅
𝒙
4.12
4.10

S.D.
.728
.727

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก

4.07

.821

สาคัญมาก

4.22

.824

สาคัญมากที่สุด

4.13

.576

สำคัญมำก

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านความรู้สึกและ
ความคิดโดยรวมระดั บ ความส าคัญ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.13 และค่ า S.D. เท่ากับ 0.576 เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์
ต่อการประกอบวิชาอาชีพในอนาคต” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
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ตำรำงที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน
ด้ำนกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักเรียน
1. แบบทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีตรงตามเนื้อหาที่สอน
2. ข้อสอบเน้นความคิดความเข้าใจอย่างมีเหตุผล
3. นักเรียนสามารถนาความรู้ภาคปฏิบัติและทฤษฎีมาวิเคราะห์
แล้วนาไปใช้ได้จริง
4. มีการทดสอบความรู้ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
ภำพรวม

̅
𝒙
4.05
4.04

S.D.
.737
.746

4.09

.792

3.97
4.04

.788
.591

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สำคัญมำก

จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่า S.D. เท่ากับ 0.591
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “นักเรียนสามารถนาความรู้ภาคปฏิบัติและ
ทฤษฎีมาวิเคราะห์แล้วนาไปใช้ได้จริง” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09
ตำรำงที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนะคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการฝึกภาค
ทางทะเล ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
1. การฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพหลักสูตรของศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวีได้
2. การฝึ ก ภาคทางทะเล สะท้ อ นจุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย ของหลั ก สู ต ร
การศึกษา ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้
3. การฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนศูนย์
ฝึกพาณิชย์นาวีในแต่ระดับช่วงชั้นปีได้
4. การฝึกภาคทางทะเลสามารถนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้
ภำพรวม

̅
𝒙

S.D.

4.54

.783

3.90

.704

3.78

.704

4.14

.803

4.10

.613

แปลผล
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สาคัญมาก
สำคัญมำก

จากตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล ด้านการประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียนโดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่า S.D. เท่ากับ 0.613
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ “การฝึกภาคทางทะเลสามารถนามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14
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ส่วนที่ 3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ในตอนนี้เป็นการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อายุ ระดับชั้นการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึก ปัจจัยการฝึกภาคทางทะเลกับตัวแปรตาม คือ ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
สมมติฐำนที่ 1 นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน จาแนกตามข้อ มูล ส่ ว นบุ คคล ได้ แก่ อายุ ระดั บชั้ น การศึกษา
หลักสูตรการศึกษา และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกปรากฏ ผลดังแสดงในตาราง
ที่ 7 - 10 ดังนี้
1. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีอำยุแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาคร
วิสัยแตกต่างกัน
ตำรำงที่ 7 การทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

SS
3.124
61.941
65.064

df
3
296
299

MS
1.041
.209

F
4.976

p-value
.002*

จากตารางที่ 7 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับทัศนคติต่อการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.002 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวี ที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของการฝึกภาค
ทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีระดับชั้นกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน
ตำรำงที่ 8 การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับชั้นการศึกษามีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเล
บนเรือฝึกสาครวิสัย
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
4.719
60.345
65.064

df
2
297
299
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MS
2.359
.203

F
11.612

p-value
.000*

จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างระดับชั้นการศึกษามีทัศนคติต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่ า 0.05 หมายความว่า นั ก เรีย นพาณิ ช ย์ น าวี ที่ มีระดับ ชั้ น การศึ ก ษาแตกต่างกั นมี
ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
3. นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เรียนหลักสูตรกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน
ตำรำงที่ 9 การทดสอบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติ
ต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
ตัวแปรที่ศึกษำ
หลักสูตรการศึกษา

นำยประจำเรือ
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายช่างกลเรือ

̅
𝒙
4.03
4.10

S.D.
t
0.438 .1.265
0.493

df
298

p-value
.207

จากตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน
พาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่ า มี ค่ า p-value เท่ ากั บ 0.207 ซึ่ งมากกว่ า 0.05 หมายความว่ า นั ก เรี ย นพาณิ ช ย์ น าวี ที่ เรี ย น
หลักสูตรการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
4. นักเรียนพาณิชย์นาวี ที่ผ่านเข้ารับการฝึกในหลักสูตรกำรฝึกภำคทำงทะเลแตกต่ำงกันมี
ทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกัน
ตำรำงที่ 10 การทดสอบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนพาณิชย์
นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
4.719
60.345
65.064

df
2
297
299

MS
2.359
.203

F
11.612

p-value
.000

จากตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล
ของนักเรียนพาณิชย์นาวีกับทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่
เข้ารับการฝึกในหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัยแตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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สมมติฐำนที่ 2 การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อ
การฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องการฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติของนักเรียน
พาณิ ชย์ ที่มีผ ลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสั ย ได้ใช้การวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการทดสอบดังแสดงในตารางที่ 11
ตำรำงที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุเกี่ยวกับ การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
ตัวแปร

Unstandardized
Standardized
t
Coefficients
Coefficient
B
Std. Error
Beta
ค่าคงที่
3.841
.070
54.904
จานวนครั้งที่ผ่านการฝึก
.113
.032
.581
3.500
2
2
R=0.199 R =0.39 Adjusted R = 0.36 Standard Error of Estimated=0.458

p-value

.000
.001*

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 11 พบว่า ค่า p-value เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การฝึกภาค
ทางทะเลมีความสัมพัน ธ์กับ ทัศนคติของนักเรียนพาณิ ชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึ ก
สาครวิสัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
7.3 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการวิจัยเรื่องทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ได้ข้อสรุปที่มีประเด็นที่สาคัญและน่าสนใจสมควรนามาอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึก
สาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวี มีทัศนคติอยู่ในระดับมากทุกข้อ
แต่ที่ นั กเรี ย นพาณิ ช ย์ น าวีมี ทัศนคติต่ อต่อการฝึ กภาคทางทะเลในด้านเนื้ อหาของหลั กสู ตรมากที่
เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อเนื้อหาสาระที่เรียนมีความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนที่เข้ารับ
การฝึก ข้อเนื้อหาหลักสูตร มีหลักการ ทฤษฏี ประสบการณ์และความน่าสนใจ และในข้อเนื้อหาสาระ
ที่ครูฝึกสอน เข้าใจและปฏิบัติได้ง่าย ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่าที่สุดคือ ข้อเนื้อหา
สาระที่ครูฝึกสอนเหมาะสมกับเวลาเรียน และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมี
ทัศนคติในระดับ มาก ซึ่งผลวิจั ย ดังกล่ าวสอดคล้ องกับ งานวิจัยของสมหวัง พิธิยานุวัฒ น์ รายงาน
บทสรุปสาหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา พบว่า
การจัดรูปแบบ และวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาและระดับของผู้เรียน ลด
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การบรรยาย เน้นกิจกรรมที่ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน จัดกระบวนการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอน
ของอาจารย์ให้สามารถดาเนินการสอนตามหลักการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้มีการ
ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น
2. ด้านพฤติ กรรม ผลพบว่า นั กเรียนพาณิ ช ย์ น าวีมี ทัศ นคติ อยู่ในระดับ มากทุ ก ข้ อ แต่ ที่
นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านพฤติกรรมมากที่เด่นชัดใน 3 อันดับ
ได้แก่ ในข้อนักเรียนทางานตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน นักเรียนสอบถาม
ครูฝึกอยู่เสมอ และในข้อนักเรียนได้ทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอระหว่างการฝึก ข้อที่นักเรียน
พาณิ ช ย์น าวีมีทัศนคติในระดับ ต่าที่สุ ดคือ ข้อนั กเรียนมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับ การฝึ ก และเมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ศึกษาเรื่องรายงานการวิ จัยเอกสาร เรื่องการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ในระดับปริญญาตรี พบว่าว่า มหาวิทยาลัยควรจัดหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนไปจนถึงขีดสุด
3. ด้านเทคนิคการสอน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุดและ
ระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านเทคนิคการ
สอนมากที่เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อครูฝึกมีการเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ ข้อการ
สอนบนเรือฝึกมีการสอนที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และในข้อครูฝึกมีการยกตัวอย่างประกอบการ
เรียนทาให้เข้าใจง่ายขึ้น ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับต่าที่สุดคือข้อครูฝึกมีการนาเข้าสู่
บทเรียนให้น่าสนใจเสมอ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์น าวีมีทัศนคติในระดับ
มาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยวินัย วีระวัฒนานนท์ ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความจาเป็นที่
ต้องปรับ ตัว ของการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 พบว่า การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควร
จะต้องจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาวะปัจจุบันดังนี้ 1) เนื้อหาในการ
เรี ย นการสอนต้ อ งเป็ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง ชุ ม ชนและภู มิ ภ าค เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) การจัดเนื้อหาการเรียนหรือองค์ความรู้ในหลักสูตรแต่ละสาขา
จะต้องบูรณการ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสัมพั นธ์กับชีวิตมากยิ่งขึ้น 3) การเรียนการสอน
ต้องมุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยสอดแทรกอยู่ในทุกสาขาวิชาให้มากขึ้น 4) กระบวนการเรียน
การสอนจะต้ อ งสร้ างให้ ค นมี ปั ญ ญา รู้จัก คิ ด รู้จั ก ใช้ เหตุ ผ ล ปรั บ พฤติ กรรมการสอน และมี การ
ตรวจสอบติดตามการทางานของอาจารย์ซึ่งสอดคล้องกับ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย กล่าวว่าการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีลักษณะอันพึงประสงค์นอกจากจะอาศัยกระบวนการ/กลวิธีที่จะช่วยให้เกิด
การพัฒนา โดยการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนด้วยการใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ร่วมกันด้วยการ บูรณการคุณธรรมเข้า
กับศาสตร์ของวิชาที่สอน
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4. ด้านความรู้สึกและความคิด ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ในระดับมากที่สุด
และระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านความรู้สึก
และความคิดที่เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อนักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีประโยชน์ต่อการ
ประกอบวิช าอาชีพในอนาคต ข้อนักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคทางทะเล และในข้อ
นักเรียนคิดว่าการฝึกภาคทางทะเลมีผลต่อระยะเวลาการปฏิบัติงานบนเรือที่สามารถนาไปใช้ในการ
สอบตั๋ วนายประจ าเรื อ ข้ อที่ นั กเรี ยนพาณิ ช ย์ น าวีมี ทัศ นคติ ในระดับ ต่ าที่ สุ ดคือ ข้อนั ก เรียนคิด ว่า
หลั กสู ต รการฝึ กภาคทางทะเลเหมาะสมกั บ ช่ ว งชั้ น ที่ นั กเรีย นก าลั งศึ ก ษา และเมื่ อ พิ จ ารณาโดย
ภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพงศ์สัณ ห์ ศรี ส มทรัพ ย์ และปิ ยะนุช เงินคล้าย ได้ทาการวิจัยเรื่ององค์การและการจัดการให้
ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติเป็นความคิดที่มีความรู้สึกแฝงอยู่ ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการกระทา
ต่อ สิ่ งหนึ่ งในสถานการณ์ ท างสั งคมนั้ น โดยทั ศนคติ มี 3 องค์ ป ระกอบ คือ ความรู้ห รือความคิ ด
(Congnitive) ความรู้สึ ก (Affective) ซึ่งหมายถึงสิ่ งจูงใจให้ เกิดพฤติกรรม และความพร้อมที่ จะ
กระทา (predisposition to act)
5. ด้านการประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับ มากทุกข้ อ แต่ที่ นั กเรี ย นพาณิ ช ย์ นาวีมี ทัศนคติ ต่อต่อการฝึ กภาคทางทะเลในด้ านด้านการ
ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ที่ เด่ น ชั ด ใน 3 อั น ดั บ ได้ แ ก่ ในข้ อ นั ก เรีย นสามารถน าความรู้
ภาคปฏิบัติและทฤษฎีมาวิเคราะห์แล้วนาไปใช้ได้จริง ข้อแบบทดสอบทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎีตรง
ตามเนื้อหาที่สอน และในข้อข้อสอบเน้นความคิดความเข้าใจอย่างมีเหตุ ผล ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวี
มีทัศนคติในระดับต่าที่สุดคือข้อมีการทดสอบความรู้ของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม ได้ทาการวิจัยเรื่อ ง “การศึกษารูปแบบและแนวทางการ
พัฒนา การเรียนการสอนธรรมศึกษาในสังคมไทย” : ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังของ
ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษาสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น 2) ศึกษาเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงและความ
คาดหวังของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับช่วงชั้น 3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาและข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้เรียนธรรมศึกษาชั้นตรี -โท-เอก
จากสานักเรียนในกรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) และต่างจัง หวัด (ส่วนภูมิภาค) ที่มีผลการสอบธรรม
ศึกษาในอันดับ 1-5 ของประเทศ รวมจานวนทั้งสิ้น 2,670 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาความ
คิดเห็นของผู้เรียนธรรมศึกษา ทุกระดับช่วงชั้น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในภาพรวม
ทุกด้านมีความเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนธรรมศึก ษาอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านแล้ว พบว่า การเรียนการสอนธรรมศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน อยู่ในระดับปาน
กลางเป็น อันดับ แรก รองลงมาคือ ด้านวิธีการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน และ
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อันดับสุดท้ายคือ ด้านการวัดผลและการประเมินผล 2) การทดสอบ สมมติฐานโดยการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็ น ของผู้เรียนธรรมศึกษาทุกระดับ ช่วงชั้น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวัง
พบว่า ความคิดเห็น ตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังในภาพรวมมีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .001 3) ศึกษาปัญ หา อุปสรรคและข้อเสนอแนะความคิดเห็ นของการ
จัดการเรียนธรรมศึกษาด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผล
พบว่า ผู้เรียนธรรมศึกษาทุกช่วงชั้น ได้ให้ความคิดเห็นภาพรวมของปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการเรียน
การสอนธรรมศึกษา พบปัญหามีความคล้ายคลึงกัน คือ 1) งบประมาณไม่เพีย งพอ 2) ขาดบุคลากรที่
มีความรู้เฉพาะด้าน 3) ขาดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) ขาดการประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในภาพรวม ดังนี้1) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นประโยชน์ ของการเรียนธรรมศึกษา 2) ขอความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เป็น
รูปธรรมและเน้นประสิทธิภาพของการจัดการ 3) ควรจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควร
เน้นคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ธรรมศึกษาและควรจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับการนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจาวันและงานวิจัยของ พิทักษ์ ลีนาลาด ได้ทาวิจัยพบว่าปัญหาการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่มีทัศนคติหรือความรู้สึกที่ไม่ดี เพราะครูสอน
ถ่ายทอดไม่ดี จึงท าให้ รู้สึ กเบื่ อและไม่อยากที่จะเรียน ดังนั้ น จึงสามารถสรุปประเด็นปั ญ หาและ
อุปสรรคได้ ดังนี้ 1) ครูสอนขาดเทคนิคและวิธีการในการสอน และสอนแบบบรรยายมากเกินไป จึง
ทาให้นักเรียนรู้สึกเบื่อและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาพระพุทธศาสนา 2) ครูสอนใช้สื่อในการสอนน้อย
เกินไปหรือแทบไม่ได้ใช้สื่อในการสอนเลย
6. ด้านการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ผลพบว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ แต่ที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติต่อต่อการฝึกภาคทางทะเลในด้านเนื้อหาของ
หลักสูตรมากที่เด่นชัดใน 3 อันดับ ได้แก่ ในข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพหลักสูตร
ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ได้ ข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถนามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาแก่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ และในข้อการฝึกภาคทางทะเล สะท้อนจุดเด่น
จุดด้อย ของหลักสูตรการศึกษา ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีได้ ข้อที่นักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติใน
ระดับต่าที่สุดคือ ข้อการฝึกภาคทางทะเลสามารถประเมินคุณภาพของนักเรียนศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีใน
แต่ระดับช่วงชั้นปีได้ และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่านักเรียนพาณิชย์นาวีมีทัศนคติในระดับมาก
ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของไชยยศ เรืองสุวรรณ ได้ทาการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีการ
สอน การออกแบบและพัฒนา ได้ให้แนวคิดถึงหลักการออกแบบการสอนไว้ว่า ต้องเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมที่จะเรียน สร้างความสนใจให้เกิดกับผู้เรียนด้วยการชี้แนะ ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเอง และต้ อง
ให้ผู้เรียนได้กระทาซ้า ๆ หรือฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญการ
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จาแนกตามอายุ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ
0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่มอี ายุแตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติของการ
ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จาแนกตามระดับชั้นการศึกษา ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า pvalue เท่ ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า นั ก เรียนพาณิ ช ย์น าวี ที่ มี ระดับ ชั้น การศึก ษา
แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จาแนกตามหลักสูตรการศึกษาระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่า pvalue เท่ากับ 0.207 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่ เข้ารับการฝึกในหลัก สูตร
การศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัยไม่แตกกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า ทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่อการฝึกภาคทาง
ทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย จาแนกตามหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเล ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า มีค่า p-value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า นักเรียนพาณิชย์นาวีที่เข้ารับการ
ฝึกในหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลแตกต่างกันมีทัศนคติของที่ฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย
แตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระวัฒน์ ศิริบัติ ได้ทา
การวิจัยเรื่อง บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามความคิดเห็น
ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามหาสารคาม เขต 1 พบว่ า
บทบาทของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู จาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่ า เฉลี่ ย มากไปหาน้ อ ย 3 อั น ดั บ แรก คื อ การปฏิ บั ติ ต ามแผนการตรวจสอบ และการวางแผน
เปรียบเทียบบทบาทของครูจาแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่า การฝึกภาคทางทะเลมีความสัมพันธ์กับ ทัศนคติของ
นักเรียนพาณิชย์ที่มีผลต่อการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ค่า p-value เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงจากผลการวิจัยและจากทัศนคติของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
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1. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ควรจัดทาหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลของนักเรียนพาณิชย์นาวีให้มี
เนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัยตาม IMO Model Course ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานขององค์การทางทะเล
โลก โดยหลักสูตรการฝึกภาคทางทะเลมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนของศูนย์ฝึกพาณิชย์
นาวีเอง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันของเนื้อหาที่เรียนและเนื้อหาที่นาไปใช้ในการฝึกภาคาง
ทะเล พร้อมทั้งการจัดประชุมให้แก่ครูฝึกที่ทาการสอนบนเรือกับอาจารย์ประจาภาควิชา ก่อนจะออก
ฝึกภาคทางทะเลในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้การฝึกภาคทางทะเลนั้นเป็นไปในแนวทางเดี ยวกันและ
การสอนของครูฝึกบนเรือจะได้มีรูปแบบที่หลากหลาย น่าสนใจ ช่วยให้การฝึกภาคทางทะเลเกิดผลที่
น่าพึงพอใจหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ติดตาม ประสานงาน และคอยช่วยเหลือสนับสนุนในการฝึกภาคทาง
ทะเลของนักเรียนพาณิชย์นาวี โดยเฉพาะการจัดทาข้อ มูล Big Data เก็บข้อมูลสถิติสาคัญต่าง ๆ เพื่อ
นามาใช้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงการฝึกภาคทางทะเลต่อไป
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีงบประมาณสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน มีการ
สนับสนุนให้ครูฝึก อาจารย์ประจาภาควิชาและนักเรียนพาณิชย์นาวีผลิตสื่อการเรียน การสอนขึ้ นใช้
เอง พร้อมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสอนเป็นประจา เพื่อให้การฝึกภาคทางทะเลมีความ
น่าสนใจและทันสมัยตามการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
4. ควรมี ก ารประสานงานระหว่ า งกลุ่ ม ฝ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ งในศู น ย์ ฝึ ก พาณิ ช ย์ น าวี เข้ า ไป
ปฏิบัติงานในเรื่องของการวัดผล/ประเมินผลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยในอนำคต
1. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาทัศนคติของนักเรียนพาณิชย์นาวีที่มีผลต่ อการฝึก
ภาคทางทะเลบนเรือฝึกสาครวิสัย ศูนย์ฝึกพาณิชนาวี
2. ควรศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกภาคทางทะเลบนเรือฝึ ก
สาครวิสัย ในหลายๆมิติ
3. ควรศึ ก ษาแนวทางแก้ ไขการฝึ ก ภาคทางทะเลโดยใช้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนสำยงำนปฏิบัติกำร
บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
นิธิภัทร บุญหนา*

บทคัดย่อ
เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว่ า ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ อ งค์ ก รต่ า ง ๆ
สามารถบรรลุ วัตถุป ระสงค์ตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ดีการที่องค์กรจะสามารถรักษา
ทรั พยากรที่ มีความรู้ความสามารถไว้กั บองค์ การได้นั้ นต้ องอาศั ยแรงจูง ใจด้านต่าง ๆ มาจูงใจให้
พนักงานอยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ จนทาให้องค์กรเติบโตได้ อย่าง
ยั่งยืนต่อไป โดยการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยใช้แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างคือพนักงานสังกัดสาย
งานปฏิบิการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จานวน 400 คน
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จบปริญญา
ตรี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส อายุงาน 1-10 ปี โดยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงสุด
ได้ แ ก่ ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในการท างาน ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน และด้ า น
ความสาเร็จในงาน ตามลาดับ
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ บริห ารควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานให้
สอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเกิดแรงจูงใจที่มีศักยภาพ ซึ่งจะเกิ ดผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานสูงสุด
คำสำคัญ: แรงจูงใจ ผลสัมฤทธิ์ ทรัพยากรบุคคล สายปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1. บทนำ
ปัจจุบันการบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับทุกองค์การ ที่ทาให้องค์กรเติบโต และ
เจริญก้าวหน้า โดยสิ่งที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนองค์การประกอบไปด้วยหลายปัจจัยอาทิเช่น เงิน
ลงทุน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการขับเคลือนองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรตั้งไว้ ทรัพยากรที่สาคัญที่จะขาด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: nitipat.bunna@gmail.com
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ไม่ได้นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ การที่องค์กรจะประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น
ผู้บริหารต้องแน่ใจว่าทรัพยากรมนุษย์หรือพนักงาน ที่องค์กรมีนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัฒน์ ในปัจจุบันได้กล่าวว่า ทรัพยากร
มนุ ษย์ เป็ น ทรัพยากรที่สาคัญอย่ างยิ่งในการจะทาให้ องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์นั้น นอกจากการที่
องค์การจะหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาในองค์การแล้ว โดยการที่จะจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
งามตามแผนกลยุทธ์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การจะต้องสร้ างแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ที่
จะทาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งจะสร้างเสริมพนักงานให้มีความมุ่งมั่นในการทางาน
อย่างเต็มที่
ปั จ จั ย การจู ง ใจ (Motivation) ที่ จ ะสามารถจู ง ใจพนั ก งานให้ ท างานได้ อ ย่ า งเต็ ม
ความสามารถ มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การสร้างความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ
โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความรู้สึกเป็นเกียรติในสังคม ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรม
เพื่อนร่ว มงานที่ดี หรือแม่แต่บ รรยากาศในการทางาน จึงกล่ าวได้ว่าแรงจูงใจต่าง ๆ มีผ ลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร
สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ถือเป็นสายงานที่มีจานวนพนักงานมาก ซึ่งถือได้
ว่าเป็นกาลังสาคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรที่สาคัญ ดังนั้นหากพนักงานสายงานปฏิบัติการ มีการปฏิบัติงาน
ที่เต็มกาลังความสามารถ ก็จะทาให้ธนาคารในภาพรวมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีด้วย ดังนั้นหากทราบ
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ ก็จะสามารถนาไปพัฒนา
แรงจูงใจให้พนักงานได้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

3. วิธีกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยทฤษฎีที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาอาทิ
เช่นทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Hiererchy of Needs) ทฤษฎีการจูงใจ
ของเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก (Herzberg) ท ฤษ ฎี Acquired–need ของ McClelland ทฤษ ฎี ERG ของ
Alderfer ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity theory) ของ J. Stacy Adams เป็นต้น โดยผู้ศึกษาได้นา
ทฤษฎีที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาทาการวิจัย โดยได้กาหนดตัวแปรใน
การศึกษา ในครั้งนี้ซึ่งตัวแปรอิสระ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน อายุ และอายุงาน 2) ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความสาเร็จใน
การทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
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ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ค่าตอบแทน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และ
ความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จากตัวแปร
อิสระ ตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม
ปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็จในการทางาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ความรับผิดชอบ
4. ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปัจจัยค้ำจุน
6. ค่าตอบแทน
7. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
8. สภาพแวดล้อมในการทางาน
9. ความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. ระดับการศึกษา
3. ตาแหน่งงาน
4. อายุ
5. อายุงาน

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพนักงานสังกัดสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จานวนทั้งสิ้น 400 รายและใช้
วิธีการสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทา
การประมวลผลและแปรผลต่อ ไป งานวิจัย นี้ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษาระดั บ ของแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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5. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตำรำงที่ 5.1 แสดงค่าความถี่ ร้อยละ จาแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม

จำนวน

ร้อยละ

รวม

168
232
400

42.0
58.0
100.0

รวม

11
245
142
2
400

2.8
61.2
35.5
.5
100.0

82
151
93
13
27
11
15
4
2
2
400

20.5
37.8
23.3
3.3
6.8
2.8
3.8
1.0
0.5
0.5
100.0
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17.5

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
3. ตำแหน่งงำน
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่อาวุโส
หัวหน้าส่วน
หัวหน้าส่วน ผู้บริหารทีมย่อย
รองผู้อานวยการฝ่าย
รองผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารงาน
รองผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย
ผู้อานวยการฝ่าย
ผู้อานวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ ริหารฝ่าย
รวม
4. อำยุ
20-30 ปี
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61-70 ปี
รวม
5. อำยุงำน
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
รวม

จำนวน
111
70
147
2
400

ร้อยละ
27.8
17.5
36.8
0.5
100.0

156
44
140
60
400

39.0
11.0
35.0
15.0
100.0

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ตำรำงที่ 5.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ด้านความสาเร็จในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านค่าตอบแทน
ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในการทางาน

̅
𝐗
4.12
3.99
4.00
3.94
3.76
3.69
3.73
4.15
4.23

S.D.
0.73
0.76
0.81
0.81
0.83
0.89
0.85
0.74
0.74

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

6. สรุป อภิปรำยผล และข้อแสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีการสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึกษา ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานสังกัดสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี จ านวน 232 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 58.0 มี ระดั บ
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การศึกษาปริญ ญาตรี จ านวน 245 คน คิดเป็น ร้อยละ 61.2 มีตาแหน่ งงานเป็ นเจ้าหน้ าที่อาวุโส
จานวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีอายุระหว่าง 51-60 ปี จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
และมีอายุงานระหว่าง 1-10 ปี จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จในงาน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้เป็นผลสาเร็จเสมอ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า รู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มี
เกียรติ และได้รับการยอมรับ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับ บัญชา/เพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และได้รับ
ความไว้ว างใจจากผู้ บั งคับ บั ญ ชา และได้รับ มอบหมายงานที่ มีความส าคัญ เสมอ อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93
3) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีความรู้สึกรักงานที่รับผิดชอบอยู่ อยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.08 รองลงมา ได้รับผิ ดชอบงานที่มีความส าคัญ สร้างคุณ ค่า สร้าง
ประโยชน์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และพันธกิจขององค์กร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.99 และได้รับผิดชอบงานที่มีความน่าสนใจ และท้าทายความสามารถ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94
4) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า งานที่ทาเป็นงานที่มีความถนัด
หรือสามารถทาได้ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 รองลงมา มีความเป็นอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น ระหว่างการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 และงานที่รับผิดชอบ
เป็นงานที่ทาให้มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86
5) ปั จจั ย ที่มีผ ลต่อแรงจู งใจในการปฏิบั ติงาน ด้านค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.76 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สวัสดิการที่องค์กรจัดให้ สามารถทาให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 รองลงมา เงินเดือนที่ได้รับจากการทางาน
เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.65 และเงินเดือนที่ ได้รับ
เหมาะสมกับความเหนื่อยยากของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62
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6) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พอใจในตาแหน่งงาน เมื่อเทียบกับ
เพื่อนร่วมงานที่มีอายุใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 รองลงมา มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และงานที่ปฏิบัติอยู่ทาให้มีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
7) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า สภาพแวดล้อมภายในที่ทางาน
เหมาะสมและท าให้ มี ค วามสุ ขในการท างาน อยู่ในระดั บ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.76 รองลงมา
สถานที่ทางานมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73
และเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.70
8) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือและ
ร่วมมื อกัน ในการท างานให้ ส าเร็จ ตามเป้ าหมายเดียวกัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.20
รองลงมา ที่ทางานมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยให้คาปรึ กษา แนะนาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07
9) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทางานอยู่ใน
องค์กรที่มีความมั่นคง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา องค์กรให้ความมั่ นคงใน
อาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และสภาพแวดล้อมในองค์กรทาให้รู้สึกปลอดภัย
ในการทางาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05
การทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ได้ดังนี้
สมมติ ฐ ำนที่ 1 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ แรงจูงใจในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน
1.1 พนักงาน ที่มีเพศที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไม่แตกต่างกัน
1.2 พนักงาน ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านความสาเร็จในงาน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 พนักงาน ที่มีตาแหน่งงานที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านความสาเร็จในงาน ด้านการได้รับการ
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ยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ด้ า นค่ า ตอบแทน และด้ า น
ความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4 พนักงาน ที่มีอายุที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แตกต่างกัน ในด้านค่าตอบแทน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
1.5 พนักงาน ที่มีอายุงานที่แตกต่าง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงาน
ปฏิ บั ติการ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย แตกต่างกัน ในด้านความส าเร็จในงาน ด้านความรับ ผิ ดชอบ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านค่าตอบแทน และด้านความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
6.2 กำรอภิปรำยผล
จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สามารถแยกเป็นรายด้าน ได้ดังนี้
1) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสาเร็จในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า พนักงานมีการใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ ง ของความส าเร็ จ ในงาน และมี ก ารตั ด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาของตนเองได้ เป็ น ผลส าเร็ จ เสมอ
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า
แล้วทาให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนาไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่
เป็นพลังและเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอก
เพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พา
ลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า การนาเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพื่น
ฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว
2) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า พนักงานรู้สึกว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับ อีกทั้งยัง ได้รับ
การยอมรั บ จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา/เพื่ อ นร่ ว มงาน/ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา และได้ รั บ ความไว้ ว างใจจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ได้รับมอบหมายงานที่มีความสาคัญเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พชรพร ครอง
ยุ ทธ (2549) พบว่า ปั จ จั ย ที่ เป็ น ตัว กระตุ้น หรือผลั ก ดัน ให้ บุ คคลทุ่ มเทแรงกายแรงใจแล ะแสดง
ความสามารถอย่ างเต็มที่ ในการปฏิบั ติงานให้ บรรลุ เป้าหมายขององค์การ อีกทั้งยังสอดคล้ องกับ
แนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพื่อสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จได้
3) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า พนักงานมีความรู้สึกรักงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้รับผิดชอบงานที่มีความสาคัญ สร้างคุณค่า สร้าง
ประโยชน์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และพันธกิจขององค์กร อีกทั้งได้รับผิดชอบงานที่มีความ
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น่าสนใจ และท้าทายความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า
การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทาให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนาไปสู่
จุ ด ประสงค์ ข องตนเองหรื อ ปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ เป็ น พลั งและเป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ่ ง
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ บุ ศรา เตียรบรรจง (2546: 12) พบว่า หมายถึง สิ่งจูงใจหรือสิ่ งที่
กระตุ้น พฤติกรรมในการปฏิบั ติงานของแต่ละบุคคล ทาให้ ผู้ นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็ม ใจ
พร้อมใจ และพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง พบว่า พนักงานได้ทางานที่มีความถนัด ซึ่งสามารถทาได้ดี อีกทั้งยังมีความเป็นอิ สระในการ
แสดงความคิดเห็น ระหว่างการปฏิบัติงาน และงานที่รับผิดชอบเป็นงานที่ทาให้มีโอกาสใช้ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เจียมจิตร ศรีฟ้า (2545: 12) พบว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพื่อสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จได้
5) ปั จจั ย ที่มีผ ลต่อแรงจู งใจในการปฏิบั ติงาน ด้านค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
พบว่า พนักงานได้รับสวัสดิการที่องค์กรจัดให้ สามารถทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น อีกทั้งเงินเดือนที่ได้รับ
จากการทางานเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความเหนื่อยยากของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า การนาเอา
ปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพื่นฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจ
ในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า
การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าแล้วทาให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนาไปสู่
จุ ด ประสงค์ ข องตนเองหรื อ ปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ เป็ น พลั งและเป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ ก รรมของบุ ค คล ซึ่ ง
แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเล้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้
6) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า พนักงานพอใจในตาแหน่งงาน เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่มีอายุใกล้เคียงกัน อีกทั้งยัง มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และงานที่ปฏิบัติอยู่ทาให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ตรีพร ชุมศรี (2545: 9) พบว่า กระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะ
พยายาม เพื่อสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของ พชรพร ครองยุทธ (2549) พบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น หรือผลักดันให้บุคคล ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจและแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

201

7) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก พบว่า พนักงานมีสภาพแวดล้อมภายในที่ทางานเหมาะสมซึ่งทาให้มีความสุขในการทางาน
อีกทั้งยังเอื้ออานวยต่อการทางาน และเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอและใช้การได้
ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฐนิตา ปัตตานี (2546: 12) พบว่า การที่บุคคลไดรับการกระตุ้นจากสิ่ง
เร้าแล้วทาให้เกิดพลังที่แสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะนาไปสู่จุดประสงค์ของตนเองหรือปัจจัยต่าง ๆ
ที่ เป็ น พลั งและเป็ น ตั ว ก าหนดพฤติ กรรมของบุ คคล ซึ่ งแรงจูงใจนี้ อ าจเกิ ด จากสิ่ งเล้ าภายในหรือ
ภายนอกเพียงอย่างเดียวหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พาน
ทอง พาลุ สุ ข และสุ ร เสกข์ พงษ์ ห าญยุ ท ธ (2545: 115) พบว่า การน าเอาปั จ จั ย ต่ าง ๆ มาเป็ น
แรงผลักดันให้ บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่า
บุคคลต่างก็มีพื่นฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่าง
อยู่ก่อนแล้ว
8) ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก มี พบว่า เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือและร่วมมือกันในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
เดียวกัน อีกทั้งที่ทางานมีเพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยให้คาปรึกษา แนะนาได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่ วนตัว
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ทาให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอีกด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บุศรา เตียรบรรจง (2546: 12) พบว่า สิ่งจูงใจหรือสิ่งที่กระตุ้นพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล ทาให้ผู้นั้นปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ เต็มใจ พร้อมใจ และพึงพอใจ
ที่จ ะปฏิบั ติงานนั้ น ให้ บ รรลุ เป้ าหมายขององค์ การได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ อีกทั้ งยั งสอดคล้ องกั บ
แนวคิดของ เจียมจิตร ศรีฟ้า (2545: 12) พบว่า ปัจจัยที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใด
อย่างหนึ่งออกมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
9) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งาน ด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ในการท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า พนักงานทางานอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคง ซึ่งองค์กรให้ความ
มั่นคงในอาชีพ และสภาพแวดล้อมทาให้รู้สึกปลอดภัยในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ขวัญ จิ รา ทองนา (2547: 13) พบว่า ปั จจัยหรือสิ่ ง ต่าง ๆ ที่ มากระตุ้นหรือชักนาให้ บุ คคลแสดง
พฤติกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนเองต้องการ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2545: 115) พบว่า
การนาเอาปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมา โดยเน้นว่าบุคคลต่างก็มีพื่นฐานของประสบการณ์ ความต้องการตลอดจนความรู้
ความเข้าใจในบางสิ่งบางอย่างอยู่ก่อนแล้ว
6.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
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1) ผู้บริหารควรใช้กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในตัวของบุคลากรโดย
จะต้องศึกษาและพิจารณาถึงความต้องการแรงจูงใจ และความคาดหวังของบุคลากรอย่างถึงต้องและ
ชัดเจน เพื่อจะได้สร้างแรงจูงใจด้วยการสร้างสิ่งจูงใจให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบุคลากรของ บมจ.
ธนาคารกรุ งไทย เพื่ อ ท าให้ บุ ค ลากรเกิ ด แรงจูงใจที่ มีศั ก ยภาพ ซึ่ งจะก่ อให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานสูงสุดของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2) ควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
พั ฒ นาทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ หน้ าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ประโยชน์ ในการท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
3) ควรจั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะตลอดจนให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มใน
การปรึกษาหารือเรื่องสิทธิและสวัสดิการของบุคลากรตามความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมีการทาวิจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย
งานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนาผลที่ได้มาปรับปรุง
วางแผนและมีการพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
2) ควรท าการศึกษาเพิ่ มเติม เกี่ยวกับ ตัว แปรอื่น ๆ ในการวิจัย ที่ อาจส่ งผลต่อการวิจัย ที่
ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนามาพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

เอกสำรอ้ำงอิง
ขวัญจิรา ทองนา. (2547). ปัจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของขำรำชกำรครูวิทยำลัย
นำฎศิ ล ป์ กรมศิ ล ปำกร. (ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาการอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร).
เจียมจิตร ศรีฟ้า. (2545). ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนบริหำรโรงเรียนของผู้ช่วย
ผู้บริหำรโรงเรียนประถมศึกษำที่เข้ำสู่ตำแหน่งใหม่ สังกัดกรุงเทพมหำนคร. (ปริญ ญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร).
ฐนิตา ปั ตตานี. (2546). แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่ง
ประเทศไทยในภำคตะวัน ออกเฉียงเหนือ . (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขานโยบายสาธารณะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).
ดารณี พานทอง พาลุ สุข และสุ รเสกข์ พงษ์ห าญยุทธ. (2545). ทฤษฎีกำรจูงใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 5).
มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
203

ตรีพร ชุมศรี. (2545). กำรศึกษำแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองของพยำบำลในจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี.
(ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจิ ต วิ ท ยาแนะแนว บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร).
บุ ศรา เตีย รณบรรจง. (2546). แรงจูงใจที่มี ผลตอขวัญ กำลังใจในกำรปฏิ บัติ งำนของพยำบำล
โรงพยำบำลสิ งหบุ รี . (วิ ท ยานิ พ นธบริ ห ารธุ รกิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาการจั ด การ บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร).
พชรพร ครองยุทธ. (2549). แรงจูงใจและกำรสนับสนุนจำกองคกรที่มีผลต่อกำรปฏิบัติ งำนของ
คณะกรรมกำรประสำนงำนสำธำรณสุ ข ระดั บ อ ำเภอจั งหวั ด ขอนแก่ น . (วิ ท ยานิ พ นธ์
สาธารณ สุ ขศ าสต รม ห าบั ณ ฑิ ต สาขาก ารบ ริ ห ารส าธารสุ ข บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
อุดม ทุมโฆษิต. (2544). กำรจัดกำร. สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์.

204

กำรศึกษำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดสมุทรสำคร*
นิรันดร์ แสงสุขเอี่ยม†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ ว นมากเป็ น เพศชาย คิดเป็ น ร้ อยละ 64 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิ ดเป็ น ร้อยละ 42 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 53 ระดั บ เงิน เดื อ นระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 38.8 หลั งจากหั ก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45 รายได้
อื่น ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็นร้อยละ 26.5 เงินออมต่อเดือนไม่มี คิดเป็นร้อยละ 51.50
1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้า ราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้ าราชการครู จั งหวั ด สมุ ท รสาคร ค่ า นิ ย มทางวิ ช าการโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.11)
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.55) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.76)
2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ข้าราชการครู ส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 87.8 อันดับสูงสุด ได้แก่
รถยนต์ และจักรยานยนต์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 59.2 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 58.5
3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สินรวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระ
หนี้ สิ น มาก ระหว่าง 50,001-100,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 24.3 และภาวะหนี้ สิ น น้ อ ย ระหว่าง
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 (2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็น
ร้อยละ 78.56 แหล่งหนี้สิน ที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการครูจงั หวัด
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118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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18 น้อยที่สุด คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สิน มากกว่า
สองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การ
นาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ลาดับที่ 3 การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.5 น้อยที่สุด คือ
การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมี สาเหตุของ
การเกิด หนี้ มากกว่าสองเหตุผ ล คิด เป็ นร้อยละ 11.3 (4) การผ่ อนช าระหนี้ พบว่า ข้าราชการครู
ส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 และน้อยที่สุด
ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อน
ชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8
และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8 (6) สภาพรายรับกับ
รายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5
4) ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของ
ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้ สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.95) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.86)
ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.69) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง (𝑥̅ = 3.11)
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัด สมุทรสาคร
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดย
มีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควร
จัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่
ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเช่นเดียวกับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

1. บทนำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกี ยรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
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การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี และต าแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น
797,507คน โดยแบ่ ง เป็ น ข้ า ราชการครูในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน
144,875 คน ข้าราชการครู ในสั งกัดส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน
ข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จานวน 478,028 คน
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน
ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จานวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในกากับ
จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ กประเภทที่ ทาหน้าที่ส อนและสนับ สนุน การสอน) (สานั กงาน
ปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560: 19) นอกจากนี้ ยังมี ส ถานศึ กษาที่ สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
(Ministry of Education) ทั้ งสิ้ น 38,020 แห่ ง โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และ
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สั งกัดโรงเรี ย นมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ ง (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 24)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สูงขึ้น เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิป ตัว แทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ
4) เพื่อซื้อหุ้ นหรือลงทุน ทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จาเป็นอื่น ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการช่วยเพื่อนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
กาไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพื่อนครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”
ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
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ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั ง คม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
จาเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทา
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์, 2554)
อี ก ทั้ ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น สรุ ป ต้ น ตอของภาวะหนี้ สิ น ออกไปอย่ า งหลากหลาย งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้าราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา” โดยนายปรีช า
วิยาภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์
ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ ผ่อน
ชาระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอานวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนทาอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่องานสังคมสังสรรค์ , สร้าง
ฐานะ รักษาหน้ าตาทางสั งคม และจัดหาเทคโนโลยีห รือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า , กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่น้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้ นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่ องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นต้องใช้รถก็
จะทาให้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินได้ง่าย ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ผู้ที่ไม่ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเกิน
ความสามารถในการหารายได้ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ รายได้
ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่ น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่ องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ก็มีครูบ างคนที่ ใช้จ่ายเกินตัว ท าให้ เกิดหนี้ ได้เช่นกัน 4)
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ค่านิยมของครูเองที่ ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่ องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรั พย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริห ารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนทีจ่ ะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัด เรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555
โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้ โครงการเงิน กู้ ช.พ.ค. 1-5 ครู ที่ มี ห นี้ สิ น เกิ น ศั ก ยภาพการช าระหนี้ ป ระมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิต ของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
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แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิ ดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครู ภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผู้วิจัยได้
กาหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ ำ นพื้ น ที่ การเลื อ กพื้ น ที่ ในการวิ จั ย ครั้ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กพื้ น ที่ จั งหวั ด
สมุทรสาคร
ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดสมุทรสาคร โดยในปี การศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู
เอกชน ลู กจ้ างประจา/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้ น 4,343 คน (ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร,
2560) โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะนามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน
- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ ง “การศึ กษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้าราชการครู จังหวัดสมุ ท รสาคร” ครั้งนี้ ใช้
ระเบี ย บวิธีการวิจั ย เชิงปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อศึก ษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญ หาหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ (1) ขั้นตอน
การดาเนินการวิจัย (2) ระเบียบวิธีการวิจัย
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และทางไปรษณีย์
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ ค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
2. วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิจั ยที่ ตั้ งไว้ ผู้ วิจัยได้ กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตั วอย่ าง โดยครอบคลุ มข้ าราชการครู ในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ได้ แก่ ข้ าราชการครู จั งหวั ด
สมุทรสาคร จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้น ฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ
(Check List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ
(ที่ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึง คณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร
และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการ
ในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สิน ของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณี ย์ พร้อ มกั บ นั ด หมายวั น ที่ เก็ บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุดให้ค่าน้ าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ ค่าน้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่า
น้าหนัก 3 ระดับน้อยให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากที่สุด
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/ Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดสมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้นา
ข้อมู ล ที่ร วบรวมได้ทั้ งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ใน
รูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง
4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
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จำนวนคน

ร้อยละ

256
144

64.0
36.0

96
168
102
34

24.0
42.0
25.5
8.5

212
146
28
14

53.0
36.5
7.0
3.5

43
242
86
29

10.8
60.5
21.5
7.2

60
155
69
37
79

15.0
38.8
17.3
9.3
19.8

85
161
71
39
44

21.3
40.3
17.8
9.8
11.0

สถำนภำพ
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001-5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

จำนวนคน
58
160
182

ร้อยละ
14.5
40.0
45.5

58

14.5

44
69
33
54
106
36

11.0
17.3
8.3
13.5
26.5
9.0
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51.5

30
140
24

7.5
35
6

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64 และเป็นเพศหญิง ร้อย
ละ 36
2) อายุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา
คืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.5 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.5
3) สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 36.5 และ น้อยที่สุดมีสถานภาพเป็นหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.5
4) วุฒิ การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
60.5 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 21.5 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 7.2
5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.8 อันดับที่ 2 มีระดับ มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 อันดับที่ 3 ระดับ
เงินเดือน 21,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.3 และจานวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือน 25,001 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.3
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6) อายุราชการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ
40.3 รองลงมามีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง
16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.8
7) สถานะทางการเงิน หลังจากหักเงิน ภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมามีเงินเดือนแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอด
เดือน คิดเป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 14.5
8) รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รองลงมา ไม่มีรายได้อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 14.5 ส่วนน้อยมีรายได้อื่น ๆ
และน้อยที่สุดมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 4,001-6,000 คิดเป็นร้อยละ 8.3
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากไม่มีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.5
ส่วนน้อยมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 48.5 มีเงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อเดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 น้อย
ที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 6
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสั มพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
̅
𝒙
4.11
0.861
มากที่สุด
4.12
0.891
มากที่สุด
4.08
0.882
มากที่สุด
4.17
0.872
มากที่สุด
4.11
0.887
มากที่สุด
4.11
0.8786
มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
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2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิ จที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ใช้เวลาส่วนใหญ่ ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต
เชื่ อ ว่ า การมี ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองมากมายจะท าให้ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนชั้นทางสังคม
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
3.39

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
1.085
ปานกลาง

3.45

1.098

ปานกลาง

3.59

1.015

มาก

3.61

1.054

มาก

3.71

1.075

มาก

3.55

1.065

มำก

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจ ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ และการได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) ค่ำนิยมทำงสังคม
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู
ข้อ
1
2

ค่ำนิยมทำงสังคม

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.85
0.916
มาก
3.67
0.901
มาก

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
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3
4
5

การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรวม

3.77

0.931

มาก

3.78
3.77
3.76

0.908
0.976
0.926

มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า นิ ย มทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ห นี้ สิ น ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
3) ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

จำนวนคน

ร้อยละ

49
351
95
12

12.3
87.8
23.8
3.0

56
237
107

14.0
59.2
26.8

234
12
126
14
5

58.5
3.1
31.5
3.5
1.3

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 49 โดยมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมา คือ มี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.8 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14
สาหรับ สาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุ ด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ
58.5 อัน ดับ ที่ 2 คือ ผ่ อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา คือ ญาติ
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เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 3.5 และอันดับที่ 4 คือ เกรงว่าจะไม่ทันสมัย คิดเป็น
ร้อยละ 3.1
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สินที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000 บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
- ต่ากว่า 5,000 บาท
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จำนวนคน

ร้อยละ

41

10.3

89
97
84
39
50

22.3
24.3
21.0
9.8
12.5
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55.4

44
15
40
72
7

11.0
3.8
10
18.0
1.8

32

8.0

37
7
26
24
1
1
3

9.3
1.8
6.5
6.0
0.3
0.3
0.8

29

7.2

79

19.8

พฤติกรรม
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

จำนวนคน
161
64
67

ร้อยละ
40.3
16.0
16.8

36

9.0

139
136
27
62

34.8
34.0
6.8
15.5

127
182
91

31.8
45.5
22.8

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 และ
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ 50,001-100,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 อันดับที่ 2 คือ ต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 อันดับที่ 3 คือ
100,001-500,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21 และมี ห นี้ สิ น เป็ น จ านวนเงิ น น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า กั น คื อ
500,001-1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8
ส าหรั บ แหล่ ง หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ า ง ๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 11 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารของรัฐ คิด
เป็นร้อยละ 10 อันดับที่ 4 คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 3.8 และแหล่งหนี้สินที่น้อย
ที่สุดคือบุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.8
ส าหรั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ การน าไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ ด ารงชี พ ใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 9.3 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 6.5 อันดับที่ 3 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 และสาเหตุการเกิด
หนี้ สิ น น้ อ ยที่ สุ ด คื อ การน าไปใช้ จ่ ายเพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นาตนเอง และการน าไปใช้ จ่ ายเพื่ อ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 อันดับที่ 2 คือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม คิด
เป็นร้อยละ 0.8 และอันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 1.8
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 40.3 อั น ดั บ ที่ 2 คื อ ต่ ากว่ า 5,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 19.8 อั น ดั บ ที่ 3 คื อ มากกว่ า
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15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.8 และการผ่อนชาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.8 อันดับที่ 2 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 34 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.5
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.8
สาหรับ สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
คิดเป็ น ร้ อยละ 45.5 อัน ดับ ที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอันดับที่ 3
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ น ของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ

ด้ำนร่ำงกำย

1
2
3
4
5

รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
3.10
2.97
2.98
2.95
2.77
2.95

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.065 ปานกลาง
1.111 ปานกลาง
1.086 ปานกลาง
1.134 ปานกลาง
1.227 ปานกลาง
1.124 ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.2 ด้ ำ นจิ ต ใจ ผลการวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
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ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
2.92
1.137 ปานกลาง
2.79
1.120 ปานกลาง

3
4
5

รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อยๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

2.79
2.77
2.86
2.86

1.126
1.141
1.104
1.125

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.3 ด้ ำ นสังคม ผลการวิเคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.91
2.73
2.64
2.59
2.61
2.69

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.140 ปานกลาง
1.134 ปานกลาง
1.072 ปานกลาง
1.123 ปานกลาง
1.141 ปานกลาง
1.122 ปำนกลำง

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
สมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ

ด้ำนเศรษฐกิจ

1
2
3
4

ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค
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̅
𝒙
3.05
3.02
3.00
3.23

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.124 ปานกลาง
1.226 ปานกลาง
1.191 ปานกลาง
1.183 ปานกลาง

5

อื่น ๆ

3.25
3.11

เฉลี่ยรวม

1.214
1.187

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 4 - 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจานวนข้าราชการครู
ทั้งหมด 4,343 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมาก
ที่สุ ดคือ 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 มูล เหตุสาคัญ ที่ทาให้ ข้าราชการครูมีห นี้สิ น
เนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมาก โดยสาเหตุการ
เป็นหนี้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคื อ ข้าราชการครูที่เป็น
หนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้
สิ่ งอ านวยความสะดวก เป็ น ต้ น จ านวนเงิน ที่ เป็ น หนี้ ตั้ งแต่ 50,000 บาทขึ้ น ไป ทั้ งนี้ ข้ าราชการ
เงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณ
ตน แต่ในภาพรวมจานวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนชาระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปาน
กลาง อย่ า งไรก็ ต าม ข้ าราชการครู ที่ เป็ น หนี้ ไม่ รู้ สึ ก ได้ รับ ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของ
ข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับปานกลาง

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การน าเสนอผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง “การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง หวั ด
สมุทรสาคร” ผู้วิจัยได้นาข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ข้อตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัด สมุทรสาคร
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 4,343 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร Yamane
กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้ นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.84
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่ าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส าหรั บ ผลการศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สามารถสรุ ป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดสมุทรสำคร
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 64 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิด
เป็ น ร้อยละ 40 วุฒิ การศึกษา ปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53
ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
เมื่อชาระหนี้แล้ว มีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 45 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน มี
คิดเป็นร้อยละ 26.5 เงินออมต่อเดือน ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 51.50
ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 4.11) ค่ านิ ยมทางเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.55)
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.76)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ
87.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ และจักรยานยนต์ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,00110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.2 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 58.5
ค. สภำวะหนี้สิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ
สามารถสรุปผลได้ดังนี้
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1) ภาวะหนี้ สิ น รวมจากทุ กแหล่ งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภ าระหนี้ สิ นมาก ระหว่าง
50,001-100,000 บาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 24.3 และภาวะหนี้ สิ น น้ อ ย ระหว่าง 500,000-1,000,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8
2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 78.56 แหล่งหนี้สิน ที่ข้าราชการ
ครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 18 น้อยที่สุด คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ
ในชีวิตประจาวัน คิดเป็ นร้อยละ 9.3 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 6.5
ลาดับที่ 3 การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.5 น้อยที่สุด คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมี สาเหตุของการเกิดหนี้ มากกว่า
สองเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 11.3
4) การผ่ อ นช าระหนี้ พบว่า ข้ าราชการครูส่ ว นมากต้ องผ่ อ นช าระหนี้ ต่ อ เดื อ น ระหว่ าง
5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,00115,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 16
5) ระยะเวลาที่ต้องผ่ อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้
น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.8 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่ อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.8
6) สภาพรายรับกับ รายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5
ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.95) ด้านจิตใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) ด้านสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.69)
ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.11)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
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ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่ งหนี้สินที่สาคัญ คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ธนาคารของรัฐ และสินเชื่อ
ของคุรุสภา โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่า สอง
แหล่ง สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแส
สั งคมด้ านวัต ถุ ท าให้ ข้ าราชการครูก่อ หนี้ สิ น ขณะที่ ต นเองยังไม่มี ค วามพร้อม เช่ น การซื้ อ บ้ าน
รถยนต์ เครื่องอานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ได้ศึกษา “กระบวนการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้
เพราะผ่อนชาระบ้านที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม
ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการโดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้
จากการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3)
ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหารนอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคิดเห็นต่อมูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิด
ภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความ
คิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมาก
ที่สุดในด้านรายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้ สินสอดคล้องกับงานวิจัย
ของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความต้องการทางด้านสรีระ
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการนาไปลงทุน
ทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการตอบสนอง
ค่านิยมทางเศรษฐกิจ อีกปัจจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการกู้ยืมเงิน คือ กู้เพื่อนามาศึกษาต่อเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทางด้านทางศักยภาพ และเพื่อตอบสนองค่านิยมทางสังคม จากปัญหาที่พบสามารถ
จาแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้
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เพิ่มขึ้นทางเลือกในชีวิตมากขึ้นและการศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจากความคิดเห็น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญของการศึกษาและทางองค์การ
ควรให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางเรื่ องนี้ เนื่อ งจากในแง่ของบุ คคลถือ ว่าเป็น การช่ว ยเสริม สร้างขวัญ และ
กาลังใจในการทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะ
ได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมา
พัฒนาระบบงานต่อไป 2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ
ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับการตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล
อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะ
เชิงปฏิบัติดังนี้
1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
3) การศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม ระหว่างข้าราชการครูและ
ข้าราชการพลเรือนทั่วไป
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรธนำคำรกรุงศรีสำนักงำนใหญ่
ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
นุชนาฎ อุทัยทันศ์*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีสานักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลื อกใช้บ ริการธนาคารกรุงศรี ส านักงานใหญ่ ในการกู้สิ นเชื่อเพื่อที่ อยู่อาศัย โดยศึกษาปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ได้แก่ ปั จจั ยด้านผลิตภัณ ฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะ
ทางกายภาพ โดยเป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเองจานวน 110 ตัวอย่าง และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ
สาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) ตามความมุ่งหมายของการศึกษา โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานใน
ส่วนการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุ งศรีอยุธยาสานักงานใหญ่
ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านการวิเคราะห์ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.8 อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีสถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 76.4 อาชี พ
เป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไป
คิดเป็นเป็นร้อยละ 35.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนที่ แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธ ยา
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ไม่แตกต่างกัน
ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 5 อันดับแรก
เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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และบริการของธนาคารเป็นอย่างดี ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพัน ธ์ที่ดี ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เรื่องธนาคารมีความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านบุคลากรเรื่องเจ้าหน้าที่
สินเชื่ออานวยความสะดวกในการให้คาปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหาให้อย่างดี ปัจจัยด้านราคาเรื่อง
อัตราดอกเบี้ย ตามลาดับ และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางในการเสนอแนะแก่ผู้บริหารของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาหรือผู้ประกอบการธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อนามากาหนดนโยบาย
ในการวางแผนและปรั บ ปรุ งกลยุ ท ธ์ในการดาเนิน การให้ บ ริการสิ น เชื่อของธนาคาร เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดในปี 2562
คำสำคัญ: การตัดสินใจ ธนาคารกรุงศรี การกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

1. บทนำ
ที่อยู่อาศัย ถือเป็นปัจจัย 4 ของมนุษย์ ซึ่งเมื่อถึงวัยและมีรายได้ที่เหมาะสม ผู้คนจึงมองหา
แหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต ผู้ที่มีรายได้เพียงพอก็อาจจะซื้อบ้านด้วยเงินสดได้ แต่ผู้
ที่มีรายได้ไม่เพีย งพอที่จ ะซื้อบ้ านด้ว ยเงินสด ก็จาเป็นที่จะต้องมองหาสถาบันการเงินเพื่อที่จะขอ
สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ดังนั้ น ธุรกิจภาคอสั งหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่อาศัยจึงเป็นภาค
เศรษฐกิจที่มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเป็น
สินเชื่อที่มีหลั กประกันรองรับ สถาบันการเงินจึงมุ่งเน้นการให้ บริการสินเชื่ อประเภทนี้เนื่องจากมี
ความเสี่ยงค่อนข้างต่ากว่าสินเชื่อประเภทอื่น โดยปริมาณการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ก็จะผันแปร
ตามภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันที่การให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินมีแนวโน้ม
ลดลง อันเนื่องมาจากหลายปัจจัยกดดัน เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ
ความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ฯลฯ ปัจจัยลบเหล่านี้ ล้วนส่งผล
กระทบต่อตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยหนึ่งในปัจจัยกดดันที่สาคัญ คือ ประเด็น
ด้านคุ ณ ภาพหนี้ ซึ่ งน่ าจะท าให้ ผู้ ป ระกอบการใช้น โยบายการปล่ อ ยสิ น เชื่ อที่ ระมั ดระวังต่ อเนื่ อ ง
โดยเน้ น กลุ่ มลูกค้ารายได้ป ระจาที่มีฐานรายได้สู ง และวงเงินสิ นเชื่อที่สูงกว่า 3 ล้ านบาท เป็นต้น
ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลดีต่อการใช้บริการของผู้ที่ต้องการซื้อที่
อยู่อาศัย เพราะมีการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาด
ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของสถาบันการเงินต่างๆในภาพรวม
ได้มีการชะลอตัวลง โดย ณ สิ้นปี พ.ศ. 2560 มีการขยายตัว ร้อยละ 6 จากปีก่อน ซึ่งชะลอตัวลงจาก
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ร้อยละ 7 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2559 ข่าวอสังหาริมทรัพย์ (2561) ได้มีการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2561
สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย จะเติ บ โตใกล้ เคี ย งกับ ปี ที่ ผ่ านมา แต่ เป็ น ไปในทิ ศ ทางที่ ผ่ อ นคลายมากขึ้ น
โดยสถาบันการเงินต่าง ๆ อาจจะหันมามุ่งเน้น กลุ่มลูกค้าศักยภาพ ซึ่งแต่ละธนาคารจะต้องหาวิธีการ
ที่ช่วยคัดกรองให้ ได้กลุ่มลู กค้ากลุ่มนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงของการเกิดหนี้ค้างช าระ ดังนั้นในปี พ.ศ.
2561 จึงน่าจะได้เห็นภาพของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่หันมาทาการตลาดเชิงรุกเพิ่มขึ้น เป็นผลทาให้
เกิดการแข่งขันในตลาดรุนแรงมากขึ้นไปด้วย ซึ่งแต่ละธนาคารก็ออกกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อปรับตัวและ
รักษาหรือเพิ่มระดับ ส่วนแบ่งทางการตลาด จากสภาวะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการใช้กลยุทธ์ด้านราคา
กลยุทธ์ด้านการบริการ กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านดิจิตัล กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
จากสภาวะการแข่งขัน ที่ รุนแรง ประกอบกับ กลุ่มลู กค้าเป้ าหมายลดน้อยลง ทาให้ แต่ล ะ
ธนาคารต้องหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดการแข่งขันให้มากขึ้น เมื่อลูกค้ามี
ตัวเลือกที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ
เพือ่ ที่อยู่อาศัย น่าจะเป็นกุญแจสาคัญ ที่จะทาให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
2.2 เพื่อศึกษาปั จ จัย ด้านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น) ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการ และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่
การตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัยและ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษา คือ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒ นาการให้ บริการด้านสินเชื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุดและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยาเพื่อกาหนดนโยบายในการวางแผน ปรับปรุงกลยุทธ์ในการดาเนินการให้บริการสินเชื่อของ
ธนาคาร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ในปี พ.ศ. 2562
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถนามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษา ได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
ธนำคำรกรุงศรีสำนักงำนใหญ่
ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย

ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคลากร
- ด้านกระบวนการ
- ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการขอยื่นกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและได้รับการอนุมัติกับทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ ตั้งแต่เดือน
มี น าคม ถึ ง เดื อ นสิ งหาคม 2561 ที่ ผู้ วิจัย เป็ น หั ว หน้ าที ม จานวน 150 ราย ส่ ว นขนาดตั ว อย่ าง
คานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 ได้กลุ่มตัวอย่าง
110 ราย จากนั้นสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) โดย
วิธี ก ารเลื อ กแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถามแบบเป็ น paper
จานวน 66 ราย และโทรสัมภาษณ์ จานวน 44 รายและนาข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สถิติสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมานในส่วนการทดสอบ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านการวิเคราะห์ ด้วยความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง
เดือนพฤศจิกายน 2561

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
4.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดย
แบ่งออกเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.8 และเพศหญิง ร้อยละ 48.2 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ น ร้อยละ 57.3 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีส ถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 55.5 และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
คิดเป็น ร้อยละ 76.4 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
คิดเป็นร้อยละ 62.7 ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไปเป็น
ร้อยละ 35.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
4.2 ปัจจัยหลักด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระจานวน
ทั้ ง สิ้ น 18 ตั ว แปร พบว่ า ตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความคิ ด เห็ น สู ง สุ ด จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 5 อันดับแรกนั้น โดยเรีย งลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
บุคลากร ในเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดี
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุ ด” ปัจจัยด้าน
บุคลากร เรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมี บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถหา
การแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ ในระดับ “มากที่สุด ” ปัจจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ในเรื่องธนาคารมีความ
น่ าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.29 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุ ด ”
ปัจจัยด้านบุคลากร ในเจ้าหน้าที่สินเชื่ออานวยความสะดวกในการให้คาปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหา
ให้อย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด” และ
ปัจจัยด้านราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้อยู่ใน
ระดับ “มากที่สุด”
สาหรับปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่าสุดจากการตอบแบบสอบถาม ของ
กลุ่มตัวอย่าง 5 อันแรก โดยเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพการ
ออกแบบและตกแต่งของสานักงานหรือสาขาต่าง ๆ ของธนาคารมีความสวยงาม มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.72 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัยด้านการส่งเสริม ในเรื่องมีการ
ส่งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม มีการแจกบัตรกานัลหรือของที่ระลึก
ให้กับลูกค้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัย
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ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีสาขาที่ให้บริการ ประมาณ 644 สาขาทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.88 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ ยได้อยู่ในระดับ “มาก” ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
มี ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ผ่ านสื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า งสม่ าเสมอ เช่ น
โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการ
แปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก” และ ปัจจัยด้านกระบวนการ ในเรื่อง สามารถทาธุรกรรม
ได้เอง ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ในมือถือ เพื่อชาระเงินต้น เช็คยอดเงินกู้คงเหลือหรือดอกเบี้ยคงค้าง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก”
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) สามารถสรุปผล
การศึกษาของแต่ละปัจจัยได้ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของของธนาคารมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 สามารถหาการแปลค่าจาก ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มาก
ที่สุด”
ปัจจัยด้ำนรำคำ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 สามารถทาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องช่องทาง
การยื่นกู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 สามารถหาการแปลค่าจาก
ค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 สามารถหาการแปลค่า
จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของ เจ้าหน้าที่สินเชื่ อมี
ความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็นอย่างดีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ “มากที่สุด”
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของ มีความรวดเร็วใน
การอนุมัติสินเชื่อมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 สามารถหาการแปลค่า จากค่าเฉลี่ยได้อยู่ในระดับ
“มาก”
ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นในเรื่องของเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่สินเชื่อมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 สามารถหาการแปลค่าจากค่าเฉลี่ย ได้
อยู่ในระดับ “มาก”
4.3 ด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ พบว่าโดยเฉลี่ย
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อ
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เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากหรื อ อาจจะเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจใช้บริการเท่ากับ 4.06
4.4 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สมมติฐำนที่ 1 (H1) : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่าระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 (H2) : ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า รายได้เฉลี่ย
ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ต่างกัน
4.5 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
สมมติฐำนที่ 3 (H3) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 4 (H4) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการเลือกใช้บริการ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่าปัจจัยด้านราคาที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 5 (H5) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ ายที่แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรี
อยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 6 (H6) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้าน
การส่ งเสริมการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 7 (H7) : ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากรมีผลต่อการเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่
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แตกต่างกัน มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธ ยาส านักงานใหญ่ ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 8 (H8) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการเลือกใช้
บริ ก ารธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาส านั ก งานใหญ่ ในการกู้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการที่ แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงาน
ใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
สมมติฐำนที่ 9 (H9) : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ
เลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัย พบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Multiple Regression พบว่า ค่า Beta ที่ได้มีค่าบวกทั้ งหมด
แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในทิศทางที่เป็นบวก

5. สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
5.1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์
ผลการศึกษาพบว่า เพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยแบ่งออกเป็นเพศชาย จานวน 57
คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และเพศหญิง จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 อันดับที่สอง คือ อายุระหว่าง
21-30 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 อันดับที่ 3 คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 17 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 15.5 อัน ดับ สุ ดท้ าย คืออายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.8
สถานภาพสมรสส่ วนใหญ่ มีส ถานภาพโสด จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 อั นดับที่สอง คือ
สถานภาพสมรสจดทะเบี ย น/ไม่ จ ดทะเบี ย น จ านวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 37.3 อั น ดั บ สาม
สถานภาพหย่า จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 อันดับสุดท้ายสถานภาพหม้าย จานวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน84 คน
คิดเป็นร้อยละ 76.4 อันดับสอง คือ สูงกว่าหรือเทียบเท่าปริญญาโท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
17.3 อัน ดับ สุดท้าย คือต่ากว่าปริญ ญาตรี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 อันดับสุ ดท้าย กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ
62.7 อั น ดั บ ที่ ส องคื อ อาชี พ อิ ส ระจ านวน 18 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 16.4 อั น ดั บ สุ ด ท้ า ยคื ออาชี พ
ข้าราชการและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งมีจานวน 9 คน เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 8.2 กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 40,001 บาท ขึ้นไป จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 อันดับที่สอง
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อยู่ที่ 30,000-40,000 บาทขึ้นไป จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 อันดับสาม 20,001-30,000
บาทขึ้นไป จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 อันดับสุดท้าย 10,001-20,001 บาทขึ้นไป จานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
5.1.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำด
ได้ ท าการศึ กษาส่ ว นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่ มีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจเลื อกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษา
ด้วยการแบ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ออกเป็นตัวแปรอิสระจานวนทั้งสิ้น 18 ตั วแปร
ซึ่งแบ่งได้ ดังนี้
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ของธนาคารตรงความต้องการ
- ธนาคารมีความน่าเชื่อถือ
- ธนาคารมีบริการหลังการขายหรือ call center ตลอด 24 ชม
ปัจจัยด้ำนรำคำ
- ค่าธรรมเนียมในการให้บริการในการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- อัตราดอกเบี้ย
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
- ช่องทางการยื่นกู้ขอสินเชื่อสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- มีสาขาที่ให้บริการ ประมาณ 644 สาขาทั่วประเทศ
ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
- มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยผ่านสื่อต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกบูธ และ social media
- มีการส่งเสริมการขายอย่างสม่าเสมอ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียม มีการแจก
บัตรกานัลหรือของที่ระลึกให้กับลูกค้า
ปัจจัยด้ำนบุคคล
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารเป็น
อย่างดี
- เจ้าหน้าที่สินเชื่ออานวยความสะดวกในการให้คาปรึกษาและยินดีแก้ไขปัญหา
ให้อย่างดี
- เจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร
- ขั้นตอนในการยื่นกู้สามารถทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น เอกสารที่ใช้ในการยื่นกู้ไม่
มากเกินไป
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- สามารถทาธุรกรรมได้เอง ผ่านทางแอปพลิเคชั่นในมือถือ เพื่อชาระเงินต้น เช็ค
ยอดเงินกู้คงเหลือหรือดอกเบี้ยคงค้าง
- ความรวดเร็วในการให้บริการผ่านทางแอปพลิเคชั่นของเจ้าหน้าที่สินเชื่อสาหรับ
คานวณ วงเงินกู้และอัตราการผ่อนของลูกค้าได้ทันที
- มีความรวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ
ปัจจัยด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ
- การออกแบบและตกแต่งของสานักงานหรือสาขาต่าง ๆ ของธนาคารมีความ
สวยงาม
- เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
จากการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระ 5 อันดับแรกที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
กรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมากที่สุด เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
คือ
1. ปัจจัยด้านบุคลากร ในเรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และบริการ
ของธนาคารเป็นอย่างดี
2. ปัจจัยด้านบุคลากร เรื่องเจ้าหน้าที่สินเชื่อมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องธนาคารมีความน่าเชื่อถือ
4. ปัจจัยด้านบุคลากร ในเจ้าหน้าที่สินเชื่ออานวยความสะดวกในการให้คาปรึกษาและยินดี
แก้ไขปัญหาให้อย่างดี
5. ปัจจัยด้านราคาเรื่องอัตราดอกเบี้ย
หมำยเหตุ อันดับที่ 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน
จากผลการวิเคราะห์ 5 อันดับแรก ของปัจจัยอิสระ พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร ทั้ง 3 ปัจจัย
มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนั้น ปัจจัยด้านบุคลากรน่าจะเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาง
ธนาคารควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก
5.1.3 กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรของธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
สำนักงำนใหญ่ในกำรกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อยู่ในระดับเห็นด้วยมากหรืออาจจะเลือกใช้บริการของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
5.1.4 กำรทดสอบสมมติฐำน
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1) ด้านประชากรศาสตร์ใช้การวิเคราะห์แบบความแปรปรวนทางเดียว (One-WayANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกันและรายได้เฉลี่ย
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยาสานักงานใหญ่ ในการกู้
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน
2) ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดใช้ ก ารวิ เคราะห์ วิเคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คู ณ
(Multiple Regression) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทั้งหมด
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(Place/Channel Distribution) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร
หรื อ บุ ค คล (People) ปั จ จั ย ด้ านกระบวนการ (Process) และปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence) ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรีสานักงานใหญ่
ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน
5.2 ข้อเสนอแนะให้ผู้ประกอบธุรกิจ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารกรุงศรี
สานักงานใหญ่ในการกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกอบการธนาคารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยสามารถนาผลการศึกษาวิจัยนี้ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ
วางแผนและกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่
อาศัย
5.3 ข้อเสนอแนะในกำรทำงำนวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึกษาจากประชากรที่มากกว่า 400 ตัวอย่างขึ้นไป เพื่อลดความแปรปรวนจากความ
คลาดเคลื่อนการวัดตัวแปรให้มีค่าต่าสุด (to minimize the error) เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
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แนวทำงกำรพัฒนำอำสำสมัครตำรวจบ้ำนในกำรป้องกันอำชญำกรรมเขต
พื้นที่สถำนีตำรวจนครบำลคันนำยำว
บริพัฒน์ วัฒนเสน*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษานโยบาย วิธีการทางาน
ของอาสาสมั ค รต ารวจบ้ า นสถานี ต ารวจนครบาลคั น นายาว 2) เพื่ อ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
อาสาสมัครตารวจบ้ านในการป้ องกันอาชญากรรมสถานีตารวจนครบาลคันนายาว 3) เพื่ อศึกษา
แนวทางในการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขต
พื้นที่สถานีตารวจนครบาลคันนายาว โดยการศึกษาและวิเคราะห์จากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึ ก รวมถึ งการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อาสาสมั ค รต ารวจบ้ านและกรอบการป้ อ งกั น
อาชญากรรม
ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งงานอาสาสมัครตารวจบ้าน ยังคงมีความยั่งยิน เพราะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจการตารวจ หากแต่การทางานป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลคัน
นายาว ยังคงใช้ยุทธวิธีในการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ กล่าวคือ การจัดสายตรวจออก
ตรวจท้องที่เพื่อป้องกันเหตุ และจะเข้าไประงับเหตุเมื่อมีอาชญากรรมเกิดขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในเชิงรับ การจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้านขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจ
ยั งเป็ น การสื่ อ สารทางเดี ย วจากเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ที่ ส ร้า งการตระหนั ก รู้ ในภั ย อาชญากรรมและ
มอบหมายให้มีการร่วมออกตรวจพื้นที่ หรือมีการแต่งกายคล้ายตารวจปรากฏกายให้เห็น เพื่อเป็นการ
ยับยั้งผู้ที่คิดจะก่ออาชญากรรม แต่การเปิดโอกาสชุมชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพปัญหา
ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขถึงต้นตอของสาเหตุอาชญากรรมอันเป็นการป้องกันในเชิงรุก
และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
บทสรุปและข้อเสนอแนะของแนวทางการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้าน ต้องเริ่มจากการเน้น
ใช้ทฤษฎีการตารวจชุมชน ที่เน้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของอาชญากรรม การเป็นหุ้นส่วนและปรับ
วิธีการทางานของตารวจ ให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบและรับฟังปัญหา ร่วมแก้ปัญหากับชุมชน
มากขึ้น ต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครตารวจบ้าน ที่ต้องมีการอบรมให้
ตระหนั กรู้ถึงปั ญ หา มีองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และคิดวิธีการแก้ไขปัญ หาอาชญากรรมร่วมกัน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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มีการกาหนดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีระยะเวลาพอสมควรในการประจาหรือรับผิดชอบใน
แต่ละชุมชน เพื่อเรียนรู้ถึงสภาพปัญหาแต่ละชุมชน อีกทั้ง เป็นการสร้างความคุ้นเคยไว้วางใจและ
เสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: อาสาสมัครตารวจบ้าน การป้องกันอาชญากรรม แนวทางการพัฒนา

1. บทนำ
อาชญากรรม ถือเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพของประชาชน ผลกระทบ
ทางตรงคือก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทางอ้อมคือก่อให้เกิดความ
หวาดกลั ว ภั ย อาชญากรรมในหมู่ป ระชาชน ส่ งผลต่อ การดารงชี วิตและการประกอบกิจ การงาน
ตามปกติ เกิดผลเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของรัฐ การก่ออาชญากรรมนับวันยิ่งทวี
ความรุ น แรง และมีจานวนเพิ่มสู งขึ้น เรื่อย ๆ อันมีส าเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุที่ จะกล่าวต่อไป
ตกเป็นภาระหนักของตารวจซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทางานโดยแสวงหาความร่วมมือจากภาค
ประชาชนมากขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การเริ่มงานมวลชนสัมพันธ์ งานชุมชนสัมพันธ์ ตั้งแต่เมื่อ ครั้งเป็นกรม
ตารวจ ซึ่งมีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) โดย
กรมต ารวจได้ ก าหนดไว้ ในแผนกรมต ารวจแม่ บ ทฉบั บ ที่ 1 (พ.ศ. 2530-2534) ในโครงการชื่ อ
“โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ” ที่เน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ ตารวจกับ
ประชาชน เสริ มความรู้ และสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมีส่ ว นร่ว มกับ เจ้าหน้ าที่ ตารวจในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม มีการจัดตั้งตารวจอาสา ออกตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ จนกระทั่งในปัจจุบันมี
ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์ กร มีส่วน
ร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 บัญญัติให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครตารวจ
บ้าน ในลักษณะเป็นแนวร่วมปฏิบัติการ กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานตารวจ แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้าย ร่วมตั้งจุ ดตรวจ จุดสกัดใน
พื้นที่ ประสานงานกับผู้นาชุมชนรวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจและฝ่ายปกครองใน
พื้นที่ และมีอานาจจับกุมผู้กระทาผิดในความผิดซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สถานี ต ารวจนครบาลคั น นายาว โดยงานป้ อ งกั น ปราบปราม ยังคงรูป แบบการป้ องกั น
อาชญากรรม ตามสถานการณ์ คือการจัดสายตรวจออกตรวจพื้นที่เพื่อปรากฏกายป้องกันเหตุ เมื่อมี
เหตุเกิดขึ้น ก็จะออกไประงับเหตุ แต่ด้วยกาลังพลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการป้องกันเหตุ จึงได้มีการ
จัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้ านขึ้น มาเพื่อเป็นตัวช่วยในการป้องกันเหตุอาชญากรรม โดยการระดม
อาสาสมัครตารวจบ้านจานวนมาก ๆ เพื่อแสดงพลังกาลังในการออกตรวจพื้นที่ เป็นการข่มขวัญผู้ที่
คิดก่ออาชญากรรรม การจัดตั้งจึ งได้มีการระดมกะเกณฑ์กันมา มีการควบคุมวางแผนการสั่งการ
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สื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ตารวจสู่ประชาชน โดยยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มี โอกาสร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมวางแผนป้องกันอาชญากรรม ปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 624 คน ครอบคลุม 54 ชุมชน
นอกจากการคัดกรองบุคคลเข้ามาทางานอาสาสมัครตารวจบ้าน ที่ต้องคัดเลือกจากบุคคลที่มีความ
ตั้งใจช่วยเหลือสังคมแล้ว การอบรมพัฒนาทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครตารวจบ้านควบคู่กัน ให้
มีองค์ความรู้ ถึงสาเหตุต้นตอของอาชญากรรม รวมถึงการร่วมกันคิดวิเคราะห์และร่วมกันวางแผน
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม บนพื้นฐานการร่วมไม้ร่วมมือกันและมีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความผาสุกของสังคม

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 ศึกษานโยบายและวิธีการทางานของอาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาลคัน
นายาว
2.2 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันอาชญากรรมสถานี
ตารวจนครบาลคันนายาว
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาศักยภาพอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันและแนว
ทางการ แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตพื้นที่ สถานีตารวจนครบาลคันนายาว

3. กำรเก็บและรวบรวมข้อมูล
3.1 ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการศึกษาพื้นที่การศึกษา ได้แก่เขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาล
คันนายาว
3.2 ขอบเขตในด้านเนื้อหาใช้การศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและอาสาสมัครตารวจบ้าน นามาวิเคราะห์ ตามกรอบการศึกษาที่ตั้งไว้
3.3 การศึกษามีข้อจากัดด้านระยะเวลาในการทบทวนวรรณกรรมและการศีกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ การเก็บรวมรวมข้อมูลการวิเคราะห์
ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 สัปดาห์

4. หลักกำร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับของกำรตำรวจชุมชน
อาสาสมัครตารวจบ้าน มีความเป็นมาจากแนวคิดการตารวจชุมชน อันมีต้นกาเนิดมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ , 2561: 45) ให้ความหมายของคาว่าการตารวจ
ชุมชน หมายถึง “การที่ประชาชนอาศัยอยู่ในขอบเขตพื้นที่เดียวกัน มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ขณะเดียวกัน
ก็เกิดความตระหนักรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อนในสังคม และพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
หมดไป เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสังคม” จากความหมายดังกล่าวจึงเป็น
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หน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องร่วมมือกันทาให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม จากแนวคิด
ดั ง กล่ า ว ต ารวจซึ่ ง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ความสงบสุ ข ของสั งคม จะต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานที่ต้องทางานร่วมกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และต้องเป็น
การทางานในเชิงรุก จากเดิมที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจึงค่อยติดตามจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมายมาลงโทษ
เป็นการทางานโดยการขจัดเงื่อนไขที่ทาให้เกิดอาชญากรรม (เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ , 2561: 65)
ได้สรุปแนวคิดการตารวจชุมชน มีหลักการสาคัญ 3 ประการคือ ” 1) การมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา 2)
การเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วนในสังคม และ 3) การเปลี่ยนแปลงองค์กร”
4.1 กำรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำ
การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา คือการที่สามารถระบุได้ว่าสิ่งใดคือปัญหา นามาซึ่งการวิเคราะห์ที่จะ
จัดการกับรากเหง้าของปัญหา โดยกระบวนการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ
1)การตรวจสอบ เป็นการระบุถึงสิ่งที่คิดว่าปัญหาแล้วจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่ควรได้รับการ
แก้ไขก่อนหลัง 2) การวิเคราะห์ เป็นการพิจารณาถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่ทาให้ เกิดปัญหา 3) การ
ตอบสนองเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นการดาเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่ได้วิเคราะห์และตัดสินใจ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว และ 4) การประเมินผล เพื่อสรุปว่าการจัดการกับปัญหาประสบ
ผลสาเร็จหรือมีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
4.2 กำรเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน
เป็ น การให้ ความสาคัญ และการยกระดับการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) การรับทราบข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความรู้ความเข้าใจในปัญหาอาชญากรรม
แก่ประชาชน 2) การให้คาแนะนา เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อมูล
รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาแก่ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐอาจเลือกทาตามคาแนะนา
ของประชาชนที่คิดว่ามีประโยชน์ 3) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทางานกับภาครัฐ แต่อานาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับภาครัฐ
4) การปฏิบัติงานร่วมกัน คือเป็นหุ้นส่วนในการทางานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน และ 5) การให้
อานาจ คือการให้ประชาชนมีอานาจในการตัดสินใจที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาด้วนตนเอง รัฐมีหน้าที่
สนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการตารวจชุมชน ที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับตารวจ
4.3 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร
การบรรลุ เป้ าหมายในการให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการป้อ งกันอาชญากรรมกับ ตารวจ
องค์กรตารวจจะต้องปรับเปลี่ยนองค์กรด้ว ยการปรับเปลี่ยนระบบย่อย 5 ระบบ คือ 1) ระบบการ
เรียนรู้ คือนอกจากเรียนรู้ระเบียบกฎเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในการทางานแล้ว จะต้องเรียนรู้การ
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ท างานร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชน สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หาและหาทางออกในการแก้ ไขปั ญ หาได้ ร่ ว มกั บ
ประชาชน 2) ระบบองค์กร ต้องเน้นการกระจายอานาจ มีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องไปตามสภาพ
ปัญหาและพื้นที่ ลดขั้นตอนสายการบังคับบัญชาให้น้อยลง ให้อานาจกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถ
ตัดสินใจทางานได้ตามความต้องการของประชาชน 3) ระบบทรัพยากรมนุษย์ เน้นการพัฒนาตารวจ
ให้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทางานเป็น
ทีมกับประชาชน การมีจิตสานึกในการบริการประชาชน มีความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นไป
ตามสภาพปัญหาและพื้นที่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมอารมณ์ รวมถึงการผูกพันกับชุมชน
4) ระบบความรู้ ที่ต้องเสริมความรู้ใหม่ถึงวิธี การจัดการกับปัญหาการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์อย่าง
เป็ น ระบบ 5) ระบบเทคโนโลยี การมี เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งฐานข้ อ มู ล และสนั บ สนุ น ในการ
ปฏิบัติงาน

5. ปัญหำอำชญำกรรม
อาชญากรรม ความหมายตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ฉบับ
ออนไลน์) หมายถึง “การกระทาความผิดทางอาญา” สาหรับประเทศไทยได้วางหลักการกระทาผิด
ทางอาญาไว้ว่า ต้องเป็นการกระทาที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดและกาหนดโทษไว้ จึงถือได้ว่า
อาชญากรรมคื อ การกระท าที่ ผิ ด กฎหมาย ล่ ว งละเมิ ด กฎเกณฑ์ ข องสั ง คม อั น มี ที่ ม าจาก
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีที่ ดีงามของสังคม การกระทาผิดทางอาญา ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้คน เป็นปัญหาสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไข
5.1 สำเหตุปัญหำอำชญำกรรม
อาชญากรรมเกิดได้จากหลายสาเหตุ นักวิชาการต่าง ๆ ได้พยายามศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ
และได้อธิบายสาเหตุของอาชญากรรมไปตามแนวความคิดความรู้และประสบการณ์ของตน (ธีรยุทธ์
ปั กษา, ม.ป.ป.) กล่ าวคือ “นั กสั งคมวิทยา มีแนวคิ ดว่าเกิดจากสาเหตุทางสั งคมและสิ่ งแวดล้ อ ม
นักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่ามาจากสาเหตุความยากจน นักจิตวิทยา มุ่งเน้นว่าเกิดจากสาเหตุทางจิตใจ
นักชีววิทยากายภาพ ก็อ้างว่าเกิดจากสาเหตุการทางพันธุกรรมและร่างกาย” จากแนวคิดดังกล่าว จึง
มีข้อสรุปได้กว้าง ๆ ว่าอาชญากรรมเกิดจากสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ
5.1.1 เจตจานงอิสระ (Free Will) คือ ความมีอิสระที่จะเลือกกระทาการใดหรือไม่
กระทาการใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ตามความรู้สึกนึกคิด รู้ผิดชอบชั่วดี และความมีสติรู้สึก
ยับยั้งชั่งใจของแต่ละบุคคล รู้อะไรควรทาอะไรไม่ควรทา ขึ้นอยู่กับการอบรมบ่มเพาะนิสัย คุณธรรม
จรียธรรม ประสบการณ์และบุคคลิกภาพของแต่ละบุคคล
5.1.2 ปัจจัยภายใน แยกออกได้เป็น
1) สาเหตุทางชีววิทยา มาจากแนวคิดที่ว่า อาชญากรรมส่วนใหญ่ เกิดจาก
ความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
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2) สาเหตุทางจิตวิทยา (จิตใจ) จากแนวคิดว่าเกิดจากความผิดปกติของ
จิตใจ ซึ่งนักจิตวิทยาได้แบ่งประเภทบุคคลตามระดับความผิดปกติของจิตใจไว้ เช่น พวกโรคจิต, พวก
จิตบกพร่อง, พวกจิตทราม, พวกผิดปกติทางเพศ, พวกปัญญาอ่อน, พวกคาบเส้นระหว่างจิตปกติกับ
จิตไม่ปกติ, พวกอารมณ์แปรปรวน
5.1.3 ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว, สิ่งแวดล้อม, สังคม และเศรษฐกิจ เป็นต้น
5.2 ประเภทของอำชญำกรรม
อาชญากรรมแบ่ งได้ห ลายประเภทขึ้น อยู่กับ เกณฑ์ ที่ ใช้เป็น หลั กในการแบ่ งประเภทของ
อาชญากรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
5.2.1 อาชญากรรมพื้นฐาน หมายถึง อาชญากรรมที่เกิดมาพร้อม ๆ กับสังคมมนุษย์
โดยเป็นอาชญากรรม ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสังคมและสังคมส่วนใหญ่ถือเอาการกระทาดังกล่าวเป็นการ
กระทาที่ผิดกฎหมายมีลักษณะทั่วไป ไม่ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ร่างกายและ
ชีวิตของผู้ อื่น เช่ น การลั ก ทรั พ ย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพ ย์ ปล้ น ทรัพ ย์ ท าร้ายร่างกายและฆ่าผู้ อื่ น
เป็นต้น นอกจากนี้อาชญากรรมพื้นฐานยังอาจแบ่งแยกย่อยลงไปได้อีกคือ อาชญากรรมที่ไม่ใช้กาลัง
รุนแรงและอาชญากรรมที่ใช้กาลังรุนแรง
5.2.2 อาชญากรรมพิ เศษ หมายถึ ง อาชญากรรมที่ มี ลั ก ษณะแตกต่ า งไปจาก
อาชญากรรมพื้นฐาน มีการพัฒนารูปแบบ วิธีการกระทาผิดที่สลับซับซ้อนและมีความรุนแรง ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับมหภาค ส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของประเทศ ซึ่งต้องมีแนวทางและวิธีการในการป้องกันและปราบปรามที่เป็นพิเศษ เช่น การก่อการ
ร้าย การก่อวินาศกรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการค้า อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ปัญหา
การค้ามนุษย์ และปัญหายาเสพติด เป็นต้น
การศึกษาการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
เขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาลคันนายาว กรุงเทพฯ ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เน้นวางกรอบแนวทางไปที่การ
ป้องกันอาชญากรรมพื้นฐาน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นความผิดที่กฎหมายได้
ให้อานาจราษฎรจับกุมผู้กระทาผิดได้ตามที่บัญญัติไว้ในความผิดท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

6. กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประเด็นปัญหา สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องการใคร่รู้คืออาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาล
คั น นายาว มี วิ ธี ก ารท างานอย่ างไร ใช้ แ นวความคิ ด ทฤษฎี และกลยุ ท ธ์ ใดบ้ า ง ในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม และจะพัฒนาไปในทิศทางใด จึงได้วางกรอบในการศึกษาโดยเลือกทฤษฎีที่ตารวจเคยใช้
ในควบคุมอาชญากรรม โดยการประยุกต์กรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรมตามยุทธศาสตร์
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สานักงานตารวจแห่งชาติและของกระทรวงยุติธรรม มาเป็นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ โดย
ออกแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดังนี้
6.1 กรอบที่ 1 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม
คือการจัดการกับพื้นที่เสี่ยง ล่อแหลม เปลี่ยว ที่รกร้างต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ
อาชญากรรม เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ง่ายต่อการมองเห็น การติดตั้งไฟส่องสว่าง กล้องวงจรปิด
รวมถึงเพิ่มความถี่ในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.2 กรอบที่ 2 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
คือการส่งเสริม สร้างจิตส านึกร่วมรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขที่ต้นเหตุปัญหาของ
อาชญากรรม โดยเน้ น ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เกิ ด จากความตระหนั ก ในปั ญ หาของชุ ม ชนเอง
มีตารวจเป็นแค่พี่เลี้ยง คือการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
6.3 กรอบที่ 3 กำรป้องกันกำรกระทำผิดซ้ำ
คือการป้ องกัน ไม่ให้ ผู้ ที่ อยู่ระหว่างการควบคุมความประพฤติ การฟื้น ฟู หรือที่ผู้ พ้ นโทษ
ไปแล้วกลับมาก่อเหตุกระทาผิดอีก
6.4 กรอบที่ 4 กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสจะกระทำผิด
คือสอดส่อง เฝ้าระวังกลุ่มบุคคล เช่น ผู้เสพยาเสพติด คนเร่ร่อน ไม่มีอาชีพเป็นหลั กแหล่ง
อั น ธพาล คนวิ ก ลจริ ต รวมถึ งเยาวชนนอกระบบโรงเรี ย น ที่ มั ก จั บ กลุ่ ม มั่ ว สุ ม เสี่ ย งต่ อ การก่ อ
อาชญากรรม
6.5 กรอบที่ 5 กำรลดโอกำสกำรตกเป็นเหยื่อ
คือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนตระหนักในภัยอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงการรู้จักป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม
6.6 กรอบที่ 6 กำรพั ฒ นำองค์ ก รและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพบุ ค ลำกรในกำรป้ อ งกั น
อำชญำกรรม
คือการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บูรณาการองค์ความรู้ ฐานข้อมูลที่จาเป็นในการ
ป้องกันอาชญากรรมและเพื่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ ยงตรง อบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะของเจ้าหน้าที่ตารวจในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรม และมีจิตสานึกในการให้บริการ
จะเป็นแบบทางการหรือไม่ทางการ เช่นการอบรมหน้าแถว

7. ระเบียบวิธีวิจัย
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้จากการสืบค้นข้อมู ลเชิงเอกสาร นามาวิเคราะห์
ข้อมูลอีกส่วนมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีแบบสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตารวจที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้านในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม คือ ผู้กาหนด
นโยบาย ผู้ กากับ การสถานี ตารวจนครบาลคันนายาว รองผู้กากับการ และผู้ปฏิบัติ คือเจ้าหน้าที่
ตารวจชุมชนสัมพันธ์ และได้สัมภาษณ์ประธานอาสาสมัครตารวจบ้าน เลขาอาสาสมัครตารวจบ้าน
รวมถึงตัวอาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาลคันนายาว จานวน 6 คน

8. ผลกำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูล
สถานี ตารวจนครบาลคัน นายาว กองบังคับการตารวจนครบาล 2 กองบั ญ ชาการตารวจ
นครบาล สานักงานตารวจแห่ งชาติ ขึ้นตรงกับสานักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่โซนพื้นที่ตอนเหนือของ
กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 54 ตารางกิโลเมตร
8.1 สภำพพื้นที่ทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ในอดีต เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เรือกสวนไร่นา แต่ปัจจุบันเริ่มขยายตัว
เป็นย่านที่พักอาศัยในลักษณะหมู่บ้านจัดสรร อพาร์ทเม้นต์ คอนโดมิเนียม รวมทั้งชุมชนแออัด ซึ่งย้าย
มาจากเขตพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ริมถนนสายหลัก ซึ่งมี 4 สาย คือถนนรามอินทรา ถนนวัชรพล
ถนนสุขาภิบาล 5 ถนนพระยาสุเรนทร์ เป็นย่านธุรกิจ โรงงานและตลาดสด ทาให้สภาพพื้นที่มีทั้งแบบ
ในเมือง และนอกเมือง พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในเขตการปกครองบางส่วนของ 4 สานักงานเขต คือ แขวง
สามวาตะวันตกและแขวงบางชัน ของเขตคลองสามวา แขวงสายไหมและแขวงออกเงิน ของเขตสาย
ไหม แขวงคันนายาวและแขวงรามอินทรา เขตคันนายาว และแขวงท่าแร้ง ของเขตบางเขน
8.2 ข้อมูลท้องถิ่น
มีจานวนประชากรจริง 200,554 คน ประชากรแฝง 112,433 คน มีร้านทอง 13 โรงรับจานา
3 ปั๊มน้ามัน ปั๊มแก๊ส 16 ร่านสะดวกซื้อ 57 ศูนย์การค้า 1 ร้านค้าของเก่า 17 เต้นท์รถ 1 อู่บริษัทรถ
แท็กซี่ 4 อู่ซ่อมรถยนต์ 35 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 40 หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ 4 สถานพยาบาล
5 ศาสนสถาน 9 สถานศึกษา 21 บ้านพักบุคคลสาคัญ 11 ตลาดสด ตลาดนัด 6 คิวรถจักรยานยนต์
42 ร้ า นอาหาร 23 ชุ ม ชน 54 คอนโดมิ เนี ย ม อพาร์ ท เม้ น ท์ 82 บ้ า นแบ่ ง เช่ า หอพั ก 24 ร้ า น
อินเตอร์เน็ต 24 ร้านขายมือถือ 9 สถานที่ท่องเที่ยว 1 โรงงาน 17 สนามกอล์ฟ 1
8.3 สถำนภำพกำลังพล
รูปแบบโครงสร้างสถานี เป็นรูปแบบที่ 2 ที่มีผู้กากับการ เป็นหัวหน้าสถานี มีรองผู้กากับการ
ป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้างานอานวยการ งานป้องกันปราบปราม และงานจราจร รองผู้กากับ
การสืบสวน เป็นหัวหน้างานสืบสวน พนักงานสอบสวนที่มีระดับตาแหน่งและอาวุโสสูงสุดซึ่งได้รับ
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มอบหมายจากหัวหน้าหน่วย เป็นหัวหน้างานสอบสวน ผู้บังคับกองร้อย (สบ2) หรือผู้บังคับหมวด(สบ
1)เป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
สถานภาพอัตรากาลังพล อัตราชั้นสัญญาบัตร 50 ตาแหน่ง มีคนครอง (ดารงตาแหน่ง) 46
ว่าง (ขาดคนทางาน) 4 ตาแหน่ง อัตราชั้นประทวน 190 ตาแหน่ง มีคนครอง (ดารงตาแหน่ง) 130
ว่าง (ขาดคนทางาน) 60 ตาแหน่ง มีการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วย คือ
8.3.1 งานอานวยการ ภารกิจหลัก ทาหน้าที่หลักงานธุรการแบะสารบรรณทั่วไป
งานกาลังพล สวัสดิการ งบประมาณ งานทะเบียนคนต่างด้าว และงานขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ออก
ใบอนุ ญ าตสถานบริ ก าร การท างานส่ ว นใหญ่ อ ยู่กั บ การอ านวยความสะดวกดู แ ลสวั ส ดิ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ การประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ มีการติดต่อกับประชาชนน้อยมาก และ
ได้รับมอบหมายให้ทางานป้องกันปราบปราม บ้างเป็นครั้งคราว
8.3.2 งานป้องกันปราบปราม ภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามจับกุมผู้
กระผิ ด หาข่าว ตั้งจุด ตรวจ จุ ดสกัด ควบตุมแหล่ งอบายมุข งานสายตรวจท้ องที่ งานชุม ชนและ
มวลชนสั มพัน ธ์ งานป้องกันที่ผ่านมาใช้การแต่งเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ภ ายในเขตรับผิดชอบ
ส่วนใหญ่ไปเซ็น ชื่อตู้แดง จุดที่เป็ นพื้นที่เสี่ยง ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม จุดที่เป็นบ้านของ
บุคคลสาคัญในพื้นที่ ผู้มีอุปการคุณ เมื่อมีเหตุร้ายจึงเข้าไประงับเหตุ จับกุมผู้กระทาผิด เป็นงานตั้งรับ
อาชญากรรม
8.3.3 งานจราจร ภารกิจหลักในการควบคุมขัดการจราจร และบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร ดูแลอานวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่รถ และบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
ซึ่งถูกวิพากวิจารณ์มากในเรื่องการจับกุมและเรียกรับผลประโยชน์ เป็นงานอันดับหนึ่งที่ถูกร้องเรียน
เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์มากที่สุดของสานักงานตารวจแห่งขาติ และสร้างภาพลบต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ เป็นวงกว้าง
8.3.4 งานสื บ สวน ภารกิจหลั กคือสื บสวนจับกุมตัว ผู้กระทาผิ ดซึ่งได้ก่อความผิ ด
เกิดขึ้นแล้วเป็นงานตั้งรับ งานเชิงรุกก็อาจมีการสืบสวนหาข่าว ข้อมูลอาชญากรรม ติดตามพฤติกรรม
บุคคลพ้นโทษ บุคคลต้องสงสัย ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีดัชนีชี้วัดผลสาเร็จ เหมือนการจับกุมผู้กระทาผิดซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบได้ระหว่างจานวนคดีเกิดขึ้นและจับกุมได้ จับกุมได้มากถือว่าเป็นผลงานสาหรับ
ความดีความชอบ
8.3.5 งานสอบสวน ภารกิจหลักคือการรับแจ้งความ ร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งมา
แจ้ งความร้ องทุ ก ข์ตั้ งแต่ เอกสารหาย คดีม โนสาเร่ ซึ่ งเปรียบเที ย บปรับ ในชั้น พนั ก งานสอบสวน
คดีอาญาทั่วไปถึงอุกฉกรรจ์ (ร้ายแรง) เป็นภารกิจตั้งรับในการบังคับใช้กฎหมาย คือมีหน้าที่เมื่อมีเหตุ
เกิดขึ้นแล้ว จึงทาการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อเสนอพนักงานอัยการ เพื่อส่งฟ้องต่อศาล
ต่อไป
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8.3.6 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ภารกิจหลักงานสืบสวน หาข่าวตวามเคลื่อนไหวและ
ปราบปรามผู้ก่อการร้าย การก่อความวุ่นวาย การก่อวินาศกรรม จลาจล ปราบปรามผู้ร้ายสาคัญ ผู้มี
อิทธิพล รวมทั้งออกตรวจพื้นที่
จากการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน กับ 1 หน่วย จาเป็นต้องมีการแบ่งกาลังพลที่มีอยู่ทั้งหมดไป
ตามสายงานต่าง ๆ โดยภารกิจในการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม เป็ นภารกิ จหลั กของงาน
ป้องกันปราบปราม ซึ่งมีกาลังพล 87 นาย ในจานวนนี้ได้แบ่งกาลังพลเป็นฝ่ายสนับสนุนงานธุรการ
และงานชุมชนและมวลชนสัมพัน ธ์ อีกทั้งงานตารวจเป็นงานที่ต้องปฏิบัติห น้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง
ทาให้ต้องมีการจัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่และพักผ่อน ทาให้ปัจจุ บันงานป้องกันปราบปราม เหลือกาลัง
สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุ ณ ห้วงเวลาหนึ่งเพียง 3 สายตรวจรถจักรยานยนต์กับ 1 สายตรวจ
รถยนต์ รวมกาลังพล 8 นาย ที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในพื้นที่ จึงทาได้แค่ตระเวณเซ็นชื่อตู้แดงเพื่อ
ปรากฏกายเป็นการป้องกันเหตุ และระงับเหตุที่ เกิดขึ้น เป็นการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์
ในลั กษณะตั้งรั บ ไม่มีโอกาสได้ป้ องกันอาชญากรรม ในเชิงรุกเลย จึงจาเป็น ต้องหาแนวร่วมจาก
ประชาชนเข้ามาช่วยเหลือในการป้องกันอาชญากรรม
อาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาลคันนายาว มีพัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ.
2531 ครั้งเมื่อกรมตารวจ ได้จัดก่อตั้งงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ในครั้งนั้นสถานีตารวจคันนา
ยาว ได้ตั้งเจ้าหน้าที่ตารวจทางานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ขึ้น ได้ออกประชาสัมพันธ์กิจการงานของ
ต ารวจ เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ างต ารวจกั บ ประชาชน และแสวงหาความร่ ว มมื อ จา ก
ประชาชนในพื้นที่ จนได้มีการจัดตั้งสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม และนาผู้ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
เข้ามาร่วมทางานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ในลักษณะออกตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ กิจกรรมดังกล่าว
ไปด าเนิ น เรื่ อ ยมา จนกระทั่ ง เมื่ อ ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ ได้ มี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม ให้
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551
จึงได้จัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน โดยสมาชิกส่วนใหญ่มาจากสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม เดิมขึ้น
เป็ น แนวร่ ว มประชาชนในลั ก ษณะปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและป้ องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม ปัจจุบันมีสมาชิก 624 คน กระจายอยู่ใน 54 ชุมชน ซึ่งเรียกว่าศูนย์ ซึ่งมี 54
ศูนย์ มีการจัดรูปแบบสมาชิกในลักษณะเป็นคณะกรรมการ มีประธานกรรมการ มาจากการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ และได้แบ่งพื้นทิ่การปกครองออกเป็น 4 โซน มีประธานแต่ละโซน ซึ่ งมาจากการ
เลื อกตั้งในแต่ละโซนเช่น เดีย ว และประธานโซน เป็นรองประธานกรรมการชุดใหญ่ โดยตาแหน่ง
ศูนย์ใดขึ้นอยู่กับโซนใด เป็นไปตามการแบ่งเขตพื้นที่ มีหัวหน้าประจาศูนย์ มีเงินเป็นกองทุนสนับการ
ทากิจกรรม ซึ่งเป็นการระดมเงินกันเองของสมาชิกอาสาสมัครตารวจบ้าน การทางานอยู่ภายใต้การ
กากับสั่งการของเจ้าหน้าที่ตารวจขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสถานีตารวจนครบาลคันนายาว
จะให้ความสาคัญมากน้อยเท่าใด หากให้ความสาคัญน้อยสมาชิกอาสาตารวจบ้านก็จะห่างหายไป
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แต่การทางานในลักษณะเป็นการสั่งการจากเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างเดียว เป็ นการสื่อสารทาง
เดียว ย่อมไม่ตอบสนองความต้องการของชุมชน การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม กระทาในลักษณะตั้ง
รับ กับ เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น แก้ไขปั ญ หาเฉพาะหน้า การส่ งเสริมปลุ กจิตสานึ กให้ ประชาชนร่วมคิด
วางแผนแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ต้องให้ข้อมูล
เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ จนเกิดการขบคิดแก้ไขปัญหา และวางแผนป้องกันของชุมชนในการป้องกัน
อาชญากรรม เกิ ด ขึ้ น จากภายในของชุ ม ชน โดยมี เจ้า หน้ าที่ ต ารวจท าหน้ าที่ แค่ เป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ
ประสานงาน คือกลับกันจากเดิมที่เจ้าหน้าที่ตารวจคอยสั่งการ กลับกลายเป็นชุมชนคิดเองและให้
เจ้ าหน้ าที่ ตารวจเป็ น ผู้ ช่ว ยเหลื อ จะเป็ น การพั ฒ นาการป้ องกัน อาชญากรรม อย่างยั่งยื น แท้ จ ริง
ตลอดไป การรับสมัครอาสาสมัครตารวจบ้านมาทาหน้าที่ดังกล่าว นอกจากการคัดกรองบุคคลที่มี
คุ ณ ภาพแล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารอบรมพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ งปลู ก
จิตสานึกในการเป็นจิตอาสาการให้บริการ

9. นโยบำยเกี่ยวกับอำสำสมัครตำรวจบ้ำน
ในที่นี้ได้ศึกษาข้อกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และระเบียบของรัฐ และสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครตารวจบ้านในกิจการตารวจ
ตามรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 บัญ ญั ติว่า “รัฐพึ งจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็น พลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดั ง กล่ า ว การจั ด ท าการก าหนดเป้ า หมาย ระยะเวลาที่ จ ะบรรลุ เป้ า หมาย และสาระที่ พึ ง มี ใ น
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ” มาตรา 78 บัญญัติว่า
“รัฐพึงส่งเสริมให้ ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ
การจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ ท้ อ งถิ่ น การตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ
การต่อต้านการทุจ ริตและประพฤติมิช อบ รวมตลอดทั้งการตัดสิ นใจทางการเมือง และการอื่นใด
บรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน” มาตรา 257 บัญญัติว่า “การปฏิรูปประเทศตาม
หมวดนี้ต้องดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความ
สามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้า (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
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ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตั้งวิสัยทัศน์ ซึ่งหมายถึงเจตจานง
หรื อ ความตั้ งใจไว้ ว่ า “เป็ น องค์ ก รบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่ ป ระชาชนเชื่ อ มั่ น ศรั ท ธา” โดยมี ค่ านิ ย ม
“สมรรถนะ (Competency) สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness) ประชาชนเป็นศูนย์กลาง(People)
บริการด้วยใจ (Service Mind) : COPS” มีวัฒ นธรรมองค์กร “ยึ ดมั่นในระเบียบวินัย บาบั ดทุกข์
บารุงสุขให้กับประชาชน และมีการทางานเป็นทีม ” โดยกาหนดภารกิจ หรือพันธกิจ ซึ่งเป็นข้อความ
แสดงแนวคิดและวิธีการดาเนินงานไว้ว่า ”1) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพะบรมวงศานุ
วงศ์ 2) บังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3) รักษาความสงบเรียบร้อยและความ
มั่งคงของราชอาณาจักร” ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน คือจุดมุ่งหมายสุดท้าย “ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตารวจ สังคมและประเทศชาติมีความมั่นคงและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ”
มีเป้าหมายการพัฒนา หรือวัตถุประสงค์ คือการดาเนินงานเพื่อ ไปสู่จุดมุ่งหมายซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ
ระยะละ 5 ปี คือ 1) การปรับระบบการบริหารจัดการภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ 2) องค์กรมี
ความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 3) ทางานเชิงรุก และ 4) สังคมสงบ
เรียบร้อย มีความมั่นคงปลอดภัย ประชาชนมีความสุขอย่างแท้จริง“
ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 3 การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3.1
การพัฒนารูปแบบและวิธีการทางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศ น์ ข องข้ า ราชการต ารวจทุ ก ระดั บ ให้ ยึ ด ถื อ ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลางตามแนวคิ ด
Community Policimg 3.1.2 สร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตารวจกับทุกภาคส่วน
ในการดูแลชุมชนและสั งคม โดยเน้นการแก้ไขปัญ หาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ( Problem Oriented
Policing) 3.1.3 เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม มีส่วนในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมิน
การบริ ห ารจั ดการ สอดส่ อง เฝ้ าระวัง ให้ ข้อมู ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของตารวจอย่าง
เหมาะสม 3.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในชุมชนของตนเอง และนาไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
ระเบี ย บส านั กงานตารวจแห่ งชาติ ว่าด้ว ยการส่ งเสริม ให้ ป ระชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และ
องค์กรมีส่วนร่วมในกิจการตารวจ พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน เป็นแนวร่วมประชาชน
ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตารวจลักษณะปฏิบัติการ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม อาสาสมัครตารวจบ้าน มีการจัดตั้งรูปแบบการจัดแนวร่วมเชิงปฏิบั ติการ
เป็นการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้เข้ามาร่วมปฏิบัติกับเจ้าพนักงานตารวจในการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และอุบัติภัยต่าง ๆ รวมทั้งการตรวจตราของตารวจสายตรวจ โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่ของสถานีตารวจ 2) ผู้ นาชุมชน
หรือผู้นาท้องถิ่น และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 3) บุคคลในสถาบันต่าง ๆ
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ที่สมัครใจในการปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้ กับชุมชนที่ตนพักอาศัย หรือสามารถช่วยเหลือทาง
ราชการได้ตามสมควร มอบหมายภารกิจ บทบาทหน้ าที่ค วามรับผิ ดชอบ 1) เป็น ผู้ ช่ว ยเหลื อเจ้า
พนักงานตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2) เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตารวจ
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริการและอานวยความสะดวกด้านการจราจร 3) แจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย ข้อมูลอาชญากรรม เบาะแสคนร้ายคดีอาญาทั่วไปและคดียาเสพติด 4) ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ตารวจตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ 5) ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน
รวมทั้งเป็นเครือข่ายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ 6) นอกเหนือจาก 1
ถึง 5 อานาจในการจับกุมผู้กระทาความผิดให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา

10. กำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาตามกรอบประเด็นที่ตั้งไว้ว่า อาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาล
คั น นายาว มี วิ ธี ก ารท างานอย่ า งไร ใช้ แ นวความคิ ด ทฤษฎี และกลยุ ท ธ์ ใดบ้ า งในการป้ อ งกั น
อาชญากรรม ปรากฏว่า
10.1 กรอบที่ 1 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยสภำพแวดล้อม
พบว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อการก่อปัญหาอาชญากรรม ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีการ
มีการสารวจและปรับปรุงพื้นที่ล่อแหลม พื้นที่เสี่ยง พื้นที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข สถานบริการ สถาน
บันเทิง ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมอาชญากรรม รวมทั้งมีการเข้มงวด กวดขันการตรวจตราพื้นที่ดังกล่าว
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และอาสาสมัครตารวจบ้านอยู่เสมอ สาหรับ วิธีการในการควบคุมพื้นที่ดังกล่าว
ใช้วิธีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ง่ายต่อการมองเห็น มีการจัดแบ่งพื้นที่และจัดเวรออกตรวจพื้นที่ดังกล่าว
โดยเฉพาะอาสาสมัครตารวจบ้านจะระดมกาลังออกตรวจพื้นที่ทุกคืนวันศุกร์ มีการมอบหมายให้
อาสาสมัครตารวจบ้ าน ช่ว ยสอดส่ อง ดูแลพื้ นที่ ดังกล่ าว และมีการประสานงานกับ ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รกร้าง ว่างเปล่า ให้ง่ายต่อการมองเห็น รวมทั้งมี
การประสานให้มีการเพิ่มไฟส่องสว่าง และติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยง สาหรับสภาพพื้นที่แบบใด
ที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุด พบว่า ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างเกิดมากที่สุด รองลงมาเป็นที่เปลี่ยวรกร้าง
ในชุมชนแออัด ถนน ตรอก ซอย ร้านสะดวกซื้อและที่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
10.2 กรอบที่ 2 กำรป้องกันอำชญำกรรมโดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
พบว่า นโยบายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่เน้นสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม ได้มีความพยายามจัดตั้งโครงการ 1 ตารวจ 1 ชุมชน โดยให้ทุก
ชุมชนมีตารวจ 1 นายเป็นผู้ รับผิดชอบ สาหรับการแจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และ
แนวโน้มปัญหาอาชญากรรม ใช้ช่องทางสื่อสารเสียงตามสายในชุมชน ทางเฟส์ของสถานีตารวจคันนา
ยาว และทางไลน์ กลุ่ ม ส าหรับ โครงการสนับสนุน ให้ ชุมชนมีส่ วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
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ใช้ ก ารเข้ า ไปร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของชุ ม ชน การท างานยั ง เน้ น การแจ้ ง ข่ า ว และเบาะแส
อาชญากรรม ระหว่างจะสอดแทรกข้อมูลเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสานึกในการป้องกันอาชญากรรม
ส าหรั บ การปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ข องข้ าราชการต ารวจให้ ยึ ด ถื อ ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ตามแนวคิด Community Policing และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างตารวจ
กับ ทุกภาคส่ วนในการดูแลชุมชน โดยเน้นการแก้ไขปัญ หาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ รวมทั้งการเปิ ด
โอกาสให้ ทุกภาคส่ วน มีส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น ตัดสิ นใจแก้ปัญ หา และให้ ข้อมูล และ
ตรวจสอบการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ ยังอยู่แต่เฉพาะกลุ่มตารวจที่ทางานด้านชุมชนและมวลชน
สัมพันธ์ ยังไม่ครอบคลุมไปยังงานตารวจด้านอื่น
10.3 กรอบที่ 3 กำรป้องกันกำรกระทำผิดซ้ำ
พบว่า มีการติดตามผล บุคคลพ้นโทษ พ้นการอบรม พ้นการคุมประพฤติ มีส่วนร่วมในการ
แนะนา ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลพ้นโทษ มีโอกาสรณรงค์ให้สังคมยอมรับและให้โอกาส
ผู้พ้นโทษ และมีบ้างที่มีการฝากบุคคลพ้นโทษดังกล่าวให้ได้เข้าทางานประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้เอง
สาหรับวิธีการป้องกันการกระทาผิดซ้า ใช้การติดตู้แดงที่บ้าน ให้สายตรวจและอาสาสมัครตารวจบ้าน
ไปตรวจเยี่ยมบ้านและคอยสอดส่อง มีความพยายามดึงเข้ามาทากิจกรรมต่าง ๆ
10.4 กรอบที่ 4 กำรเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกำสจะกระทำผิด
พบว่า มีการจัดทาบัญชีบุคคลที่ต้องเฝ้าระวัง บุคคลกลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่ออาชญากรรม รวมทั้ง
มาตรการกดดันบุคคลกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว โดยการนาตัวมาทาประวัติไว้ ให้สายตรวจและอาสาสมัคร
ตารวจบ้ านคอยสอดส่ องดูแล รวมทั้ งการเรียกผู้ ปกครองมาพูดคุย ส าหรับการสร้างกลไก หรือมี
กิจกรรมเปิดพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ ดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบโรงเรียน เพื่อไม่ให้มั่วสุม และเสี่ยงต่อ
การกระทาผิด มีชักชวนร่วมทากิจกรรม
10.5 กรอบที่ 5 กำรลดโอกำสกำรตกเป็นเหยื่อ
พบว่า มีการจัดให้มีระบบเตือนภัยอาชญากรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบทางเฟสของ
สถานีตารวจ ทางไลน์กลุ่ม ช่องโทรทัศน์ข่าวคันนายาวนิวส์ และแอพพลิเคชั่น Police i lert u แจก
แผ่ น พั บ และท าป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ การปรั บ ปรุ งศู น ย์ รับ แจ้ ง เหตุ รวมทั้ ง เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจชุ ด
ปฏิบัติการในการเข้าช่วยเหลือและระงับเหตุให้ทันต่อสถานการณ์ มีการเตรียมพร้อมและซักซ้อมการ
ปฏิบัติอยู่เสมอ ปรับปรุงโทรศัพท์ วิทยุ รวมทั้งการเปิดไฟป้องกันเหตุ (เปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินหน้า
ชุมชนและแต่งกายอาสาสมัครรวมกลุ่มกันหน้าชุมชน เพื่อแสดงพลัง ไม่มีการตรวจค้นหรือจับกุม) มี
การจัดทาป้ายข้อความแจ้งเตือนภัยติดตั้งในจุดที่เกิดเหตุบ่อยครั้ง
10.6 กรอบที่ 6 กำรพั ฒ นำองค์ ก รและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพบุ ค ลำกรในกำรป้ อ งกั น
อำชญำกรรม
พบว่า มี การอบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี อ งค์ ค วามรู้ที่ ส อดคล้ อ งกับ ภารกิจ ในการป้ องกั น
อาชญากรรม จั ด ให้ มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ในการป้ อ งกั น
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อาชญากรรม มีการบูรณาการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะ รวมทั้งช่องทางประสานงาน
และแลกเปลี่ยนข่าวสารกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจทุกสายงาน มีการบูรณาการ การประสานงาน
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างตารวจและอาสาสมัครตารวจบ้าน สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจ
สายงานใด ที่มีการประสานงานกับอาสาสมัครตารวจบ้านมากที่สุด คือ งานป้องกันปราบปรามโดย
เฉพาะงานมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ งานจราจร งานสืบสวน งานสอบสวน และงานธุรการ

11. สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาตามกรอบประเด็นที่ตั้งไว้ว่า อาสาสมัครตารวจบ้านของสถานีตารวจนครบาล
คันนายาว มีนโยบาย วิธีการทางานอย่างไร ใช้แนวความคิด ทฤษฎี และกลยุทธ์ใดบ้าง ในการป้องกัน
อาชญากรรม แล้วนามาเทียบเคียงกับทฤษฎีการตารวจชุมชน ปรากฏว่า
11.1 ด้ำนนโยบำย แนวโน้มและควำมยั่งยืนของอำสำสมัครตำรวจบ้ำน
ผลจากการศึกษา รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระเบียบ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรมีส่วนร่วมใน
กิจการตารวจ พ.ศ. 2551 ให้สถานีตารวจทั่วประเทศ จัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้านเป็นแนวร่วมที่เข้า
มามีส่ วนร่ ว มในกิจ การต ารวจลั ก ษณะปฏิ บั ติการ เพื่ อการรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ยและป้อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรม
จากระดับบนผู้กาหนดนโยบายสู่ระดับล่ างผู้ปฎิบัติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก
ภาคส่วน ประกอบกับความจาเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม ทาให้งานอาสาสมัครตารวจบ้านมีแนวโน้มที่มีความยั่งยืนต่อไป ซึ่งสถานีตารวจนคร
บาลคันนายาว ได้ยึดถือตามนโยบายและดาเนินการจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน เรื่อยมา
11.2 แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้เป็นหลักในกำรทำงำน
จะเห็นได้จากยุทธศาสตร์สานักงานตารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ระบุถึงการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ของข้าราชการตารวจทุกระดับ ให้ ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดตารวจผู้ รับใช้ชุมชน
Community Policimg และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างตารวจกับทุกภาค
ส่วนในการดูแลชุมชนและสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ (Problem Oriented
Policing) การเปิ ดโอกาสให้ภ าคีเครือข่าย ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม มีส่วนในการรับรู้ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ การดาเนินการ ติดตามตรวจสอบประเมิน
การบริ ห ารจั ดการ สอดส่ อง เฝ้ าระวัง ให้ ข้อมู ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของตารวจอย่าง
เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจวิธีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชนของตนเอง และนาไปใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สถานีตารวจนครบาลคัน
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นายาว มีแนวความคิดจะให้มีโครงการ 1 ตารวจ 1 ชุมชน คือมอบหมายภารกิจเพิ่มจากงานประจา
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ 1 นาย ให้รับผิดชอบออกตรวจเยี่ยมพบปะประชาชนใน 1 ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาทุกด้านให้แก่ชุมชน โดยการใช้กาลังพลชั้นประทวนที่มีอายุตัว 53 ปี ซึ่ง
เลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร เข้ามาทางาน เนื่องจากมีความเป็นอาวุโสและมีประสบการณ์ รวมถึง
ประชาชนมักให้ความเคารพเชื่อถือข้าราชการตารวจสัญญาบัตรมากกว่า ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัย
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีการตารวจชุมชน
หากแต่ในสภาพความจริงพบว่า การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีกาลังพล ทาให้จัดสาย
ตรวจรถจักรยานยนต์ ได้แค่ 3 สาย และสายตรวจรถยนต์ 1 สาย การออกตรวจท้องที่เพื่อป้องกันเหตุ
ไม่ครอบคลุมทั่วถึง รวมถึงไม่สามารถออกตรวจได้ถี่ จึงต้องอาศัยระดมอาสาสมัครตารวจบ้าน เข้ามา
ช่วยออกตรวจท้องที่ การทางานจึงเป็นการป้องกันอาชญากรรมตามสถานการณ์ กล่าวคือ รอให้มีเหตุ
เกิดขึ้น จึงจะเข้าไประงับเหตุ ซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมในเชิงรับ
11.3 กำรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหำ
วิธีการทางานและการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้าน ตามหลักการทฤษฎีการตารวจชุมชน ซึ่ง
มีกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การตรวจสอบ เป็นสิ่งสาคัญอาดับแรกคือการสร้างความตระหนักรู้
ในภัยอาชญากรรมให้แก่ประชาชน จากนั้นจึงต้องร่วมกัน ระบุและรวบรวมสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาใน
ชุมชน แล้วจัดลาดับความสาคัญเร่วงด่วนที่ต้องแก้ปัญหาก่อนหลัง จากนั้นเข้าสู่กระบวนการที่ 2) คือ
การวิเคราะห์ คือการพิจารณาถึงสาเหตุและเงื่อนไขที่ทาให้เกิดปัญหา เป็นการค้นหาต้นตอของปัญหา
รวมถึงคิดหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ ไขปัญหา เพื่อนาไปสู่กระบวนการที่ 3) การตอบสนองต่อปัญหา
ซึ่งเป็นการกระทาการตามแนวทางวิธีการที่ได้วิเคราะห์และตัดสินใจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหา จากนั้นจึงเป็นกระบวนการสุดท้าย 4) การประเมินผล เพื่อสรุปว่าการจัดการกับปัญหาประสบ
ผลสาเร็จหรือมีอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร อันนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม
การทางานของอาสาสมัครตารวจบ้านสถานีตารวจนครบาลคันนายาว ยังคงรอการสั่งการ
จากเจ้าหน้าที่ตารวจ อีกทั้ง การทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจ รอให้เกิดเหตุ ขึ้นก่อน แล้วจึงเข้าระงับ
เหตุ เพื่อป้องกันเหตุเกิดซ้า เจ้าหน้าที่ตารวจจะเรียกระดมอาสาสมัครตารวจบ้าน ออกมาแสดงกาลัง
โดยการแต่งกายชุดไพรเวทคล้ายตารวจ ออกตรวจท้องที่ เพื่อข่มขวัญ อาชญากร เป็นการป้องกัน
อาชญากรรมตามสถานการณ์ จึงเป็นการสั่งการสื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยอาสาสมัคร
ตารวจบ้านยังไม่กล้าเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเป็นข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการจัดการปัญหาในชุมชน
การให้ ข้อ มูล ยั งคงลั กษณะการแจ้ งเหตุ เบาะแสอาชญากรรม ยังไม่ ใช่ การตรวจสอบปั ญ หาตาม
กระบวนการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด
10.4 กำรเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน
วิธีการทางานและการพัฒนาอาสาสมัครตารวจบ้าน ในหลักการข้อที่ 2 คือ การที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจเข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของชุ ม ชน เป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ ร่ว มทุ ก ข์ แ ละสุ ข ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน ซึ่ งมี วิ ธี ก าร
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ดาเนิ น การ โดยให้ ความส าคัญ และการยกระดั บการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการแก้ไขปั ญ หา
อาชญากรรม ซึ่งมี 5 ระดับ คือ 1) การรับทราบข้อมูล เป็นการสื่อสารทางเดียวจากภาครัฐในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือความรู้ความเข้าใจในปัญหาอาชญากรรม
แก่ประชาชน 2) การให้คาแนะนา เป็นการสื่อสาร 2 ทาง โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนให้ข้อมูล
รวมทั้งข้อเสนอแนะความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาแก่ภาครัฐ ซึ่งภาครัฐอาจเลือกทาตามคาแนะนา
ของประชาชนที่คิดว่ามีประโยชน์ 3) การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการทางานกับภาครัฐ แต่อานาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับภาครัฐ
4) การปฏิบั ติงานร่วมกัน คือเป็ นหุ้ นส่วนในการทางานร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชน 5) การให้
อานาจ คือการให้ประชาชนมีอานาจในการตัดสินใจที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาด้วนตนเอง รัฐมีหน้าที่
สนับสนุนวิธีการแก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการตารวจชุมชน ที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมร่วมกับตารวจ
การด าเนิ น การร่ ว มกั น ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจและอาสาสมั ค รต ารวจบ้ าน ยั งเป็ น แค่ ก าร
ดาเนินการตามข้อ 1 คือการสื่อสารทางเดียวจากเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและความเข้าใจในปัญหา มีการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครตารวจบ้าน ได้เสนอข้อคิดเห็นแต่
ยังไม่ใช่ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้มาจากอานาจการตัดสินใจยังคงอยู่กับเจ้าหน้าที่ตารวจ
อีกทั้งการทางานและประสานงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ยังอยู่ในวงจากัดแค่เจ้าหน้าที่ตารวจที่
ทางานชุมชนสัมพันธ์ ส่วนตารวจสายงานอื่น ยังไม่ให้ความสาคัญและเรียกใช้งานอาสาสมัครตารวจ
บ้าน
11.5 กำรเปลี่ยนแปลงองค์กร
ถื อ เป็ น เรื่ อ งใหญ่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารท างาน อั น น าไปสู่ ก าร
ปรับ เปลี่ ย นองค์กรเพื่อให้ ส อดคล้องกับวิธีการทางานแบบใหม่ ด้ว ยการปรับเปลี่ ยนระบบย่อย 5
ระบบ คือ 1) ระบบการเรีย นรู้ คือนอกจากเรียนรู้ระเบี ยบกฎเกณฑ์ มาตรฐานที่ กาหนดไว้ในการ
ทางานแล้ว จะต้องเรียนรู้การทางานร่วมกันกับชุมชน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาทางออกในการ
แก้ไขปั ญหาได้ร่วมกับประชาชน 2) ระบบองค์กร ต้องเน้นการกระจายอานาจ มีความยืดหยุ่นให้
สอดคล้องไปตามสภาพปั ญ หาและพื้นที่ ลดขั้นตอนสายการบังคับบัญ ชาให้ น้อยลง ให้ อานาจกับ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถตัดสินใจทางานได้ตามความต้องการของประชาชน 3) ระบบทรัพยากร
มนุษย์ เน้นการพัฒนาตารวจให้มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน สามารถสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจและทางานเป็นทีมกับประชาชน การมีจิตสานึกในการบริการประชาชน มีความสามารถ
ในการปรับตัวและยืดหยุ่นไปตามสภาพปัญหาและพื้นที่ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การควบคุมอารมณ์
รวมถึงการผูกพันกับชุมชน 4) ระบบความรู้ ที่ต้องเสริมความรู้ใหม่ถึงวิธีการจัดการกับปัญหาการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 5) ระบบเทคโนโลยี การมีเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องฐานข้อมูล และ
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน
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ในส่วนเจ้าหน้าที่ตารวจมีการอบรมการเรียนรู้ในการทางานร่วมกับชุมชน และการพัฒ นา
ทักษะในการสร้างความสั มพัน ธ์ที่ดีกับประชาชน แต่การกระจายอานาจ ระบบความรู้และระบบ
เทคโนโลยี ยังทาได้ไม่เต็มที่ ในส่วนอาสาสมัครตารวจบ้าน ยังเป็นการรวมกลุ่มกันทางานตามการสั่ง
การขอร้องให้ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตารวจ ยังไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์ รวมกลุ่มกันตรวจสอบสภาพ
ปัญหา เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

12. บทส่งท้ำย
การจัดตั้งอาสาสมัครตารวจบ้าน ถือได้ว่าเป็นนโยบายที่สานักงานตารวจแห่งชาติ มุ่งหวังให้
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจการของตารวจ รวมถึงการเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประชาชน อันนาไปสู่การร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรม
การทางานของอาสาสมัครตารวจบ้านในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจดังกล่าวแล้ว
พบว่า เป็นการทางานตามคาสั่งการจากเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ที่ได้ร้องขอให้มี
การระดมออกตรวจพื้นที่ หรือการปรากฏกาย เมื่อมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการป้องกัน
อาชญากรรม ตามสถานการณ์ ที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้บริหารทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจและ
ประธานอาสาสมัครตารวจบ้าน ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรี่อย ๆ ยังขาดการวางแผนการทางาน
ที่ชัดเจนเพื่อกาหนดทิศทางการทางานเพื่อการไปสู่เป้าหมายคือการป้องกันอาชญากรรมที่เห็นผลเป็น
รู ป ธรรม เพื่ อ เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยคื อ ความสงบสุ ข และความผาสุ ก ของสั ง ค ประเด็ น ปั ญ หาคื อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจนครบาลคันนายาว ซึ่งมี
ปัญหามาจากสถานภาพกาลังพลมีน้อย เนื่องจากการจัดวางอัตรากาลังพล ไปในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มากเกินไป เช่นงานธุรการ งานจราจรที่มุ่งเน้นการอานวยความ
สะดวกด้านการจราจร และการบังคับวินัยจราจร ส่วนกาลังพลด้านป้องกันปราบปรามคือสายตรวจ
มี น้ อ ย ไม่ เพี ย งพอกั บ เขตตรวจท้ อ งที่ ซึ่ งมี 5 เขตตรวจ ท าให้ จั ด เวรเจ้า หน้ าที่ ต ารวจสายตรวจ
ออกตรวจท้องที่ได้ เพียง 3 สายตรวจรถจักรยานยนต์ กับ 1 สายตรวจรถยนต์ การปรากฏกายของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อยับยั้งการกระผิดของคนร้าย จึงทาได้จากัด การอาศัยอาสาสมัครตารวจบ้านที่มี
อยู่ ทุกชุมชนในพื้น ที่ช่ว ยออกตรวจท้ องที่ป้ องกันเหตุเป็ นสิ่ งจาเป็น แต่สิ่ งที่ ส าคัญ ยิ่งกว่า คือการ
ป้องกันอาชญากรรม โดยการแก้ไขที่มูลเหตุอันเป็นต้นตอของปัญหา
ฉะนั้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จึงต้องเริ่มที่อบรมพัฒ นาบุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจ
และอาสาสมัครตารวจบ้าน ให้มีองค์ความรู้ตระหนักในปัญหาอาชญากรรม สามารถตรวจสอบสภาพ
ปัญหา แล้วนามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ งที่ทาให้คนร้ายก่ออาชญากรรม ตามแนวทางที่ได้ศึกษา
พบว่าสาเหตุของอาชญากรรม เกิดจากเจตจานงอิสระความรู้สึกนึกคิด รู้ผิดชอบชั่วดี และความมีสติ
รู้สึกยับยั้งชั่งใจของแต่ละบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยภายใน ความบกพร่องทางกายภาพ หรือระดับ
ความผิดปกติของจิตใจ หรือเกิดจากปัจ จัยภายนอก ได้แก่ ครอบครัว สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ
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เป็นการวิเคราะห์ตามกระบวนการแก้ปัญหา คือพิจารณาปัญหาเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรบ้าง เป็น
การวิเคราะห์ถึงรากเหง้าของปัญหา เพราะเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข จากนั้นจึงนามาวางแผนแก้ไขปัญหา
โดยการระบุวัตถุประสงค์ คือสิ่งที่ ต้องการสิ่งที่ปรารถนาในอนาคต และวางวิธีการคือกลยุทธ์ในการ
ดาเนิ น เพื่ อ บรรลุ เป้ าหมาย รวมถึงการประเมิ น ผล เพื่ อการปรับ ปรุงต่ อ ไป วิธีก ารท างานแบบนี้
ค่อนข้างใหม่สาหรับเจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะเป็นการทางานในลักษณะการพัฒนาชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ตารวจไม่ได้มุ่งเน้ นความรู้ ในด้านนี้มา แต่สิ่งที่ตารวจทาได้อยู่แล้ว คือการทาความเข้าใจกับปัญหา
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น เพิ่มความพยายามในการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา จากนั้นจึงสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน ในที่นี้คือการป้อนข้อมูลให้แก่อาสาสมัครตารวจบ้านให้มากที่สุด จากนั้นจึงเปิด
โอกาสให้ชุมชนได้ขบคิดและวางแผนในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยตารวจคอยสนับสนุน และ
ประเมินวิเคราะห์เพื่อปรับ ปรุงการทางานต่อไป ฉะนั้นการปรับกระบวนการทางานในการป้องกัน
อาชญากรรม เสียใหม่เป็นสิ่งจาเป็น โดยจัดแบ่งกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจทุกสายงาน ให้รับผิดชอบ 1 คน
ต่อ 1 ชุมชน โดยแต่ละคนที่ได้รับผิดชอบชุมชน จะต้องเข้าไปคลุกคลี สร้างความคุ้นเคย กับคนใน
ชุมชน โดยผ่านตัวแทนคืออาสาสมัครตารวจบ้าน เป็นคนประสานงานในพื้นที่อยู่แล้ว พยายามสร้าง
กลุ่ม และทาตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน เมื่อประชาชนในชุมชนประสบปัญหาเรื่องใด จะเป็นคนแรก
ที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษา เมื่อเกินความสามารถ ก็อาจร้องขอผู้บังคับบัญชาเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
หลังจากสร้างความคุ้นเคยแล้ว ก็เริ่มวางแผนเก็บข้อมูลท้องถิ่น ด้านสภาพแวดล้อม ที่อาจก่อให้เกิด
อาชญากรรม จึงเริ่มชักชวนคนในชุมชนปรับปรุงสภาพแวดล้อม ข้อมูลบุคคลกลุ่มเสี่ย ง ในที่นี้หมาย
รวมถึงบุคคลมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ติดสุรา เล่นการพนัน ชอบใช้ความรุนแรงในครอบครัวค่อย ๆ แก้ไข
ปรับปรุงตามแนวทางที่ชุมชนเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา พยายามมุ่งเน้นในชุมชนคิดหาวิธีแก้ไข
ปัญหาด้วยตัวเอง

13. ข้อเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำ
13.1 ข้อเสนอแนะในเชิงทฤษฎี
การแก้ไขอาชญากรรม ต้องเน้นการใช้ทฤษฏีการตารวจชุมชนให้มากขึ้น คือการเน้นการ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของอาชญากรรม การเป็นหุ้นส่วนกับประชาชน และการปรับวิธีการทางานของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ โดยพยายามจัดเจ้าหน้าที่ตารวจให้รับผิดชอบชุมชนมากขึ้น โดยแต่ ละชุมชนต้องมี
เจ้าหน้าที่ตารวจรับผิดชอบอย่างน้อย 1 นาย เพื่อเป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องให้กับชุมชน อาสาสมัคร
ต ารวจบ้ าน มี อ ยู่ ทุ ก ชนชนในเขตพื้ น ที่ อ ยู่ แ ล้ ว ต้ อ งพยายามส่ งเสริ ม ให้ อ าสาสมั ค รต ารวจบ้ า น
คิดวิเคราะห์และวางแผนการป้องกันอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง ซึ่ งการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน่าจะ
ทาได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะอาสาสมัครตารวจบ้าน เป็นคนในชุมชนเอง มีความใกล้ชิดสนิท
สนมกับประชาชนในชุมชนอยู่แล้ว การริเริ่มแก้ไขปัญหาในชุมชน จึงน่าจะได้รับความร่วมมือจากคน
ในชุมชน เจ้าหน้าที่ตารวจคอยเป็นพี่เลี้ยงที่คอยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประสานกับ
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หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ ได้เข้ามาให้คาแนะนา ช่วยเหลือให้การแก้ไขปัญหาสาเร็จ
เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น
13.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ
การท างานร่ ว มกัน ของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจกั บ อาสาสมั ค รต ารวจบ้ า น ต้ อ งมุ่ งเน้ น ไปที่ ก าร
แก้ปั ญ หาอาชญากรรมที่ต้น เหตุ คือการวิเคราะห์ ร่ว มกันถึงอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในพื้ นที่นั้ นว่า
เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ตัวอย่างเช่น เหตุลักทรัพย์เกิดจากการมีรายได้ไม่พอใช้จ่าย ก็จะต้องวิเคราะห์ลึก
ลงไปว่าที่รายได้ไม่พอจ่ายมาจากสาเหตุใด เช่นเกิดจากการใช้จ่ายฟุ่ม เฟือยเกินตัวของผู้กระทาผิดเอง
ก็จะได้วางแผนป้องกันอาชญากรรม โดยการรณรงค์ทาความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักประหยัด
อดออม ส่ ง เสริ ม ให้ ห ารายได้ เสริ ม เป็ น การแก้ ปั ญ หาที่ ต้ น เหตุ การท างานจึ ง เป็ น การป้ อ งกั น
อาชญากรรม ไปที่สาเหตุที่จะก่อให้ เกิดอาชญากรรม โดยค่อย ๆ วิเคราะห์ ปัญ หาไปที่ละประเด็น
รวมทั้งการค่อย ๆ แก้ปัญหาไปทีละประเด็น โดยช่วยกันคิดและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชน ให้มีชีวิตความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตารวจและอาสาสมัครตารวจบ้านจะต้องเข้าใจ
ปั ญ หาและเรี ย นรู้ วิธี แ ก้ ไขปั ญ หา จึ งจะประสบผลส าเร็จ ฉะนั้ น การอบรมความรู้ ทั ก ษะในการ
แก้ ปั ญ หา จึ งเป็ น สิ่ งที่ จาเป็ น ที่ ส านักงานตารวจแห่ งชาติ จะต้องเสริมความรู้และทั กษะในส่ ว นนี้
การให้เจ้าหน้าที่ตารวจประจา 1 นายต่อ 1 ชุมชน น่าจะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนยศนาย
ดาบตารวจ ที่มีอายุตัว 53 ปี ซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติมีนโยบายให้เลื่อนตาแหน่งและเลื่ อนยศ
แบบเลื่อนไหล แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการสัญญาบัตรติดยศ ร้อยตารวจตรีจนถึงร้อยตารวจเอก และต้อง
เข้ารับการอบรมเป็นนายตารวจ เป็นเวลา 3 เดือน ควรเพิ่มหลักสูตรในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ตามทฤษฎี ก ารต ารวจชุ ม ชน เพื่ อ น าก าลั งส่ ว นนี้ ม าท างานเป็ น ต ารวจชุ ม ชน เป็ น พี่ เลี้ ย งให้ กั บ
อาสาสมัครตารวจบ้าน จะเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและชั้นยศนายตารวจสัญญาบัตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่
ให้ความเคารพนับถือมากกว่าชั้นประทวน อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นตารวจมานาน พอจะมี
พื้นฐานในการพบกับปัญหามาหลากหลายรูปแบบ เพียงแต่ต้องเพิ่มเติมความรู้ในการทางานร่วมกับ
ชุมชน และการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน โดยปัจจุบันสถานีตารวจนครบาลคันนายาวมีกาลัง
พลส่วนนี้อยู่แล้ว 24 นาย ซึ่งอาจทดลองปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนที่มีความพร้อม และยังทางานเดิมอยู่
เพียงแต่เพิ่มภารกิจออกตรวจเยี่ยมชุมชน และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน
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แรงจูงใจในกำรปฏิบัตงิ ำนของเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
(องค์กำรมหำชน)
เบญจพร สิทธินัน*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทาการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 107 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท
และมีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 1-4 ปี
เจ้ าหน้ าที่ ส านั กงานพั ฒนารัฐบาลดิ จิทั ล (องค์ การมหาชน) มี ระดั บแรงจู งในการปฏิ บั ติ งาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านความสาเร็จในการปฏิบั ติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยค้าจุน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่ใน
ระดับมาก และ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับปานกลาง
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการศึกษาสะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด
2. ควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติร่วมด้วย
3. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เช่น เรื่องขวัญและกาลังใจ ความต้องการของเจ้าหน้าที่
ในการพัฒนาองค์กร หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น
คำสำคัญ: แรงจูงใจ การปฏิบัติงาน สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail : Benjapon.sittinun@gmail.com
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1. บทนำ
ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสาเร็จนั้น ต้องอาศัยทรัพยากรที่สาคัญ ซึ่งประกอบด้วย
คน (Man), เงิ น (Money), วั ส ดุ (Material) และการบริ ห ารจั ดการ (Management) โดยทรั พยากรที่
สาคัญในการบริหารขององค์กร คือ คน เนื่องจากแต่ละบุคคลนั้นต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒ นาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เพราะคนเป็ นทรัพยากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภ าพของงาน องค์ การใดที่ไม่สามารถ
บริหารจัดการให้บุ คคลในองค์การ เกิดความร่วมมือทุ่มเท แรงกาย แรงใจให้กับองค์การได้ การบริหาร
จัดการในองค์การก็จะประสบความล้มเหลวอย่างแน่นอน ทั้งนี้แต่ละบุคคลต่างมีความคาดหวังจาก
การทางานทั้งสิ้น ขณะเดียวกันองค์กรก็มีความคาดหวังที่จะบรรลุตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้ องค์กรจึง
ต้องการบุคลากรที่ทางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความคาดหวัง
แต่ละบุคคลที่เข้ามาทางานในองค์กรมีความแตกต่างกันออกไป บางคนทางานเพื่อความอยู่รอดหวังแค่
เพียงให้ผ่านไปวันหนึ่งเท่านั้น บางคนทางานด้วยความรัก องค์กรจึงจาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่
บุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
องค์การในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น
มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ เพื่อให้สามารถทางานให้กับองค์การได้อย่างเต็มความรู้ เต็ม
กาลัง เต็มความสามารถ และด้วยความเต็มใจ จึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารทุกคน
ผู้บริหารจึงควรศึกษาถึงวิธีการ พฤติกรรม และความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อนาไปปรับใช้ใน
การผลักดันและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กรทางานอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อผลักดันให้องค์การมีความ
เจริญก้าวหน้า

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อศึ กษาระดับแรงจู งใจในการปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้ าที่ ส านั กงานพั ฒนารัฐบาลดิจิ ทั ล
(องค์การมหาชน)

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่ามี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน สาหรับตัวแปรตาม คือ ระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้าจุน
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ ใ น
การทางาน

ตัวแปรตำม

ระดั บ แรงจู งใจ ใน ก ำร
ปฏิ บั ติ งำนของเจ้ ำหน้ ำที่
ส ำนั ก งำนพั ฒ นำรั ฐ บำล
ดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสาเร็จในงาน
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านความก้าวหน้าตาแหน่งหน้าที่
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

ปัจจัยค้ำจุน
- ด้านนโยบายและการบริหาร
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒ นารัฐ บาลดิจิทั ล
(องค์ก ารมหาชน) ได้ ใช้วิธีวิจั ย เชิ งปริม าณ โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบคาถามเอง โดยมีขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จานวน 286 คน และ
ขนาดกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ในการศึกษา ด้วยการใช้สู ตรของ Yamane (1967: 727) ซึ่งกาหนดให้ความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 166.76 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้ทา
การกาหนดให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 200 คน ด้วยวิธีที่ใช้ในการสุ่มตัวอย่าง คือ การสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามจานวน 200 ชุด และได้รั บ
แบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 107 ชุด จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรอิสระและตัวแปรตาม
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ตามสมมติฐานการศึกษา โดยกาหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยใช้ระยะเวลารวบรวม
ข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
4.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล
จากข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย (คิดเป็นร้อยละ 50.5) มีอายุระหว่าง 25-35 ปี (คิดเป็นร้อยละ 57) จบการศึกษาระดับปริญญา
โท (คิดเป็นร้อยละ 48.6) และมีประสบการณ์ในการทางาน ระหว่าง 1-4 ปี (คิดเป็นร้อยละ 59.8)
4.2 ระดั บ แรงจู ง ใจในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ำนั ก งำนพั ฒ นำรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล
(องค์กำรมหำชน)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนปัจจัยค้าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก และ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล อยู่ในระดับปานกลาง
4.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ดังนี้
เพศที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อทดสอบค่า
ไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อายุที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติ งานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.6
เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าอายุที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ต่ากว่าปริญญาตรี และ ปริญญา
เอก คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้
ว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ในการทางานที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ประสบการณ์ ในการ
ทางานระหว่าง 9-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาโท และมีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง
1-4 ปี
5.2 การวิเคราะห์ ข้ อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิ บั ติงานของเจ้ าหน้าที่ ส านักงานพั ฒ นา
รั ฐบาลดิ จิ ทั ล (องค์ การมหาชน) พบว่ าในภาพรวมปั จจัยจู งใจและปั จจั ยค้ าจุนเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับ
ถือ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน สาหรับปัจจัย
ค้าจุนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการ
ปกครองบังคับบัญชา
5.3 การวิเคราะห์สมติฐานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
1. สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เพศที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อ
ทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
2. สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อายุที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 36-45 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.6 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงสรุป ได้ว่าอายุที่
แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
3. สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษาที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ต่ากว่าปริญญาตรี และ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 25 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
สรุปได้ว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4. สมมติ ฐ านที่ 4 ประสบการณ์ ในการท างานที่ แตกต่ างกั น มี ความสั ม พั น ธ์กั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ประสบการณ์ในการทางานที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ประสบการณ์
ในการทางานระหว่าง 9-12 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.3 เมื่อทดสอบค่าไคสแควร์ พบว่าไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่าประสบการณ์ในการทางานที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
สรุปได้ว่า ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อยู่ในระดับมาก
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5.4 อภิปรายผล
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งาน
เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อองค์การในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ส่งผลให้เกิดความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ เพื่อให้สามารถทางานให้กับ
องค์การได้อย่างเต็มความรู้ เต็มกาลัง เต็มความสามารถ และด้วยความเต็มใจ โดยอาศัยองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ด้วย 2 ปัจจัย จานวน 10 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้าน
ความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ และปัจจัยค้าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้าน
การปกครองบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และด้าน
เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งในการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สานักงาน
พัฒ นารัฐ บาลดิจิ ทั ล (องค์ก ารมหาชน) ในครั้งนี้ พบว่า อยู่ ในระดับ มาก ผู้ ศึกษาขอน าเสนอการ
อภิปรายผลการศึกษา เป็นรายด้านโดยเรียงระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากระดับมากที่สุดไปยัง
ระดับน้อยที่สุด ดังนี้
ด้ า นความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ งาน ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า น
ความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้ าที่ ด้านการปกครองบังคับบัญ ชา ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่า ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) จะต้ อ งใช้ ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เพราะบทบาทการเป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาล
ดิจิ ทั ล ในการท าหน้ าที่ให้ บ ริ การส่ งเสริมและสนับ สนุน การดาเนิ นการของหน่ วยงานของรัฐและ
หน่ ว ยงานอื่ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารัฐ บาลดิ จิ ทั ล นั้ น มี ความส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ ที่ จ ะให้
หน่วยงานของรัฐมีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐาน ในการให้บริการประชาชนให้มีความ
สะดวก รวดเร็ วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ส านั กงานพั ฒ นารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะต้อง
ประสานการทางาน มีการทางานเป็นทีมร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา จึงทาให้
เกิดความสัมพันธ์ของบุคคลากรในองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็น ส่วน
หนึ่งขององค์กร
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
และด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง อาจ
เป็นเพราะว่า สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการเปลี่ยนผ่ านจาก สานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เป็นสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ภายใต้การกากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี จึงส่งผลให้งานที่ได้รับมอบหมาย และนโยบายการทางาน
หรื อ นโยบายการบริ ห ารของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน)
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มีเปลี่ย นแปลงตามไปด้วย อีกทั้งบทบาทที่เปลี่ยนไปนั้น ส านักงานพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) จาเป็นต้องเพิ่มบุคลากรมากขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
จึงส่ งผลต่อการรับ รู้น โยบายการบริห ารของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ และ
สถานที่ทางานที่มีความจากัดมากขึ้น
5.5 ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
จากการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาล ดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ด้านปัจจัยจูงใจ
1.1 องค์ ก รควรมอบหมายงานให้ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ที่ เป็ น งานท้ า ทาย
น่าสนใจ และใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระตุ้นให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่าง
กระตือรือร้น
1.2 องค์ ก รควรเปิ ด โอกาสให้ เจ้ า หน้ า ที่ ได้ มี อิ ส ระในการเลื อ กวิ ธี ก าร
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาหรือ
ติดขัดในการปฏิบัติงาน
1.3 องค์กรควรมีนโยบายการเลื่อนขึ้นเลื่อนตาแหน่งที่เป็นธรรมและชัดเจน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงโอกาสในการก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
2. ปัจจัยค้าจุน
2.1 องค์กรควรมีการกาหนดนโยบายมีความชัดเจนและง่ายต่อการนาไป
ปฏิบัติ พร้อมทั้งสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2.2 องค์กรควรจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืออานวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงควรจัดบรรยากาศในการทางานให้เอื้อต่อการทางานอีก
ด้วย
2.3 องค์ ก รควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นใหม่ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที่ และมีความเหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน
5.6 ข้อเสนอแนะงานศึกษา
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
1. ควรมีจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการศึกษาสะท้อนความเป็นจริง
มากที่สุด
2. ควรใช้เครื่องมืออื่น ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติร่วมด้วย
เช่น แบบสอบถามปลายเปิด การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เช่น เรื่องขวัญและกาลังใจ ความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ในการพัฒนาองค์กร หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร เป็นต้น
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ศึกษำควำมคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติกำรหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชำญระดับบริหำร
ภำยในศูนย์อำนวยกำรร่วมค้นหำผู้สูญหำยในวนอุทยำนถ้ำหลวง–ขุนน้ำนำง
นอน (ศอร.) ต่อภำวะผู้นำในช่วงวิกฤตของนำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร ใน
ฐำนะผู้บัญชำกำร ศอร. ในกรณีเหตุกำรณ์ 13 หมูป่ำติดถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอน
ปาลิดา พุทธประเสริฐ*

บทคัดย่อ
การศึกษาความคิดเห็นของหน่วยปฎิบัติการหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายใน
ศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้นาในช่วง
วิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้า
หลวงขุน น้ านางนอนฯ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึก ษาความคิ ดเห็ น ของหน่ ว ยปฎิ บั ติก ารหน่ ว ยซี ล
(SEAL) ต่อภาวะผู้น าและคุณ ลั กษณะของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้ บัญ ชาการศูน ย์
อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะ
วิกฤต 2) ศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุ ท ยานถ้าหลวง-ขุ น น้ านางนอนต่ อ ภาวะผู้ น าของนายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้
บั ญ ชาการศูน ย์ อานวยการร่ ว มค้ น หาผู้ สู ญ หายในวนอุ ท ยานถ้าหลวง-ขุน น้ านางนอน (ศอร.) ใน
ระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต
วิ ธี ก ารศึ ก ษา ใช้ วิ ธี วิ จั ย เป็ น แบบผสม (Mixed Research Methods) แบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น
กล่ าวคื อ ผู้ วิจั ยจะใช้วิธีวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจัดทาแบบสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นาในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยทาแบบสอบถามสารวจไป
ยังทีมนั กทาลายใต้ น้ าจู่โจม หน่ วยบั ญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือ
หน่วยซีล ซึ่งเป็นสมาชิกในส่วนของภาคปฎิบัติ ที่ร่วมปฎิบัติงานภายใต้ศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญ
หายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนฯ คานวณสุ่มประชากรหน่วยซีลทั้งหมดจานวน 120 นาย จาก
ทั้งหมดจานวน 159 นาย โดยใช้วิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ในระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95%
อีกทั้ง ผู้วิจัยยังใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาข้อมูลจากการ
ค้น คว้าผ่ านสิ่ งพิ มพ์ ข่าวสาร สื่ อ ออนไลน์ บทความ ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้ งการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกต่อสมาชิกและตัวแทนศูนย์อานวยการร่วมค้ นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุน
น้านางนอน ผู้ร่วมปฎิบั ติภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่ 1) นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบ
พิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ 2) นายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และ 3) นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เขต 10 ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น)
ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนที่ 1) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้นาช่วง
วิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทาการแจกแบบสอบถามต่อหน่วยซีล ผู้ปฎิบัติงาน
ค้นหาผู้สูญหายภายในถ้า จานวน 120 ชุด เป็นเพศชายทั้งหมด 120 นาย และอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี
ส่วนใหญ่ยศระดับจ่าเอก จานวน 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีวุฒิ การศึกษาสูงสุดที่ต่ากว่า
ปริญญาตรี จานวน 92 นาย คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี - ระดับมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 51 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.5 และสาหรับความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้นาของ
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้า
หลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ ความคิดเห็นของหน่วยซีลที่มีต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด
คือ ความเห็นของลักษณะภาวะผู้นามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด - ลักษณะสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ ความคิดเห็นด้านการทางานเป็น
ทีม - สามารถมอบหมายอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของผู้รับ มอบ มีค่าเฉลี่ย 4.30 แปลผลอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านยึดมั่นในคุณธรรม –
จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ มีความซื่อตรงในการบริหารและปฎิบัติงานโดยไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในส่วนความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ สามารถลาดับความสาคัญของปัญหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ความคิดเห็นของการรับมือกับคาวิพากษ์วิจารณ์ สามารถ
รับมือกับคาวิพากษ์วิจารณ์ได้ รู้จักแยกแยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ
ในความคิดเห็นด้านการสื่อสาร - ผู้ฟังที่ดี ตระหนักถึงความสาคัญในการรับฟังข้อมูล รับฟังความคิดเห็น
ผู้ อื่ นอย่ างเป็ นกลาง มี วิธีการโต้ ตอบที่ เหมาะสม ให้ ความคิ ดเห็ นที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อผู้ ร่วมสนทนา มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซึ่งมีความคิดเห็นแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก และลาดับสุดท้ายคือ ความคิดเห็นของ
การวางแผน – รู้ว่าเวลาใดควรปล่อยให้เป็นรับผิดชอบของผู้ปฎิบัติงาน และเวลาใด ที่ตนควรเข้าไป
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา รู้จังหวะในการสอดแทรกความคิดเห็น และชี้นาได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.19 อยู่ในระดับมากเช่นกัน
ผลงานวิจัยในส่วนที่ 2) จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของสมาชิกและตัว แทนศูนย์อานวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ทั้ง 3 ท่าน โดยสรุปพบว่า คณะทางานภายใน
ศอร. ทั้ง 3 ท่าน ต่างมีความเห็นว่า การมีภาวะผู้นาเป็นเรื่องที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการทางาน
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ในสภาวะวิ ก ฤตและเต็ ม ไปด้ ว ยความเสี่ ย งทุ ก วิ น าที อี ก ทั้ ง ยั งต้ อ งท างานแข่ ง กั บ เวลาและการ
เปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ อย่างปริมาณน้าภายในถ้า ปริมาณออกซิเจนภายในถ้า ทุกอย่างย่อมทาให้
ผู้ปฎิบัติงานทางานภายใต้ความเสี่ยง เพราะฉะนั้นการทางานจะต้องทางานแข่งกับเวลาและมีการ
บริหารจัดการที่ดี
สาหรับภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ผู้ปฎิบัติงานทั้ง 3 ท่าน ต่างยกย่องในความเป็น
ผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ อย่างมาก ซึ่งแต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ
ที่แตกต่างกันไป
กล่าวคือ นาวาเอกอนันต์ สุร าวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนาที มนักทาลายใต้น้าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ได้มุมมองด้านภาวะผู้นาของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เรื่องของ
การทางานเป็นทีมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็
มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไปสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างดี
ส่วนของนายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้นาของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 18 วันที่ท่านจงคล้ายฯ ได้ทางานร่วมกัน
ท่านณรงค์ศักดิ์ ฯ ภาวะผู้ น าด้านการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการมุ่งมั่นตั้งใจทางาน เอาจริงเอาจัง
อีกทั้งยังเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และสิ่งสาคัญคือ การเข้าถึงง่าย
และเรียนรู้ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเสมอ
สาหรับนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) มีมุมมองด้านภาวะผู้นา
ของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งช่วยเสริมกาลังใจให้แก่
ทีมงานตลอดการปฎิบั ติภารกิจ ซึ่งจะเห็ นได้ว่าการรับฟังความคิดเห็ นของผู้ปฎิบัติงานเป็นการให้
ความสาคัญกับผู้ปฎิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยท่านณรงค์ศักดิ์ฯ มีอานาจ
การตัดสินใจและออกคาสั่งได้แค่เพียงผู้เดียวตามหลักของ Single command อีกทั้งตลอดระยะเวลา
18 วั น ที่ ป ฎิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ บั ญ ชาการ ศอร. ท่ า นณรงค์ ศั ก ดิ์ ฯ ท างานอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละอยู่ ในพื้ น ที่
ตลอดเวลา ไม่เคยละทิ้งพื้นที่เลย
ด้านข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรมีการถอดบทเรียนเรื่องภาวะผู้ นาในช่ว ง
วิกฤตของเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ไว้ เพื่อนาไปพัฒนาผู้นาต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้นาในช่วงวิกฤต
ต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าผู้น าในสภาวะปกติ และเพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีต่อไปใน
อนาคตด้วย เนื่องจากภาวะผู้นาจึงถือเป็นบทเรียนสาคัญอีกบทเรียนหนึ่งในการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้
และเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและดาเนินงาน เมื่อเกิดภาวะวิกฤตของผู้นาในอนาคต
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คำสำคัญ: ภาวะผู้นา ถ้าหลวง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร

1. บทนำ
เหตุการณ์ทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง 13 ชีวิต (“ทีมหมูป่าฯ”) ติดถ้าหลวงขุนน้านางนอน อาเภอ
แม่ส าย จั งหวัดเชี ย งราย (“ถ้ าหลวงฯ”) ตั้งแต่วัน ที่ 23 มิ ถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ถือ เป็ น
“สถานการณ์พิเศษ” วิกฤตฉุกเฉินระดับชาติ ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นมาก่อน จนต้องนาไปสููการ
บริหารจัดการเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ ผ่านการ “กู้ภัย” ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ติดอยู่ภายในถ้า
กว่าหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางการจับตามองจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วทุกมุมโลก ที่ต่างก็หวั่น
เกรงว่า นี่ อาจเป็ น ภารกิจ ที่ เป็ น ไปไม่ได้ (Mission impossible) เนื่ องด้ ว ยความสลั บ ซั บ ซ้อ นทาง
ธรรมชาติภายในถ้าที่ไม่เคยได้รับการสารวจอย่างทั่วถึง เวลาที่จากัดคืออุปสรรคขวางกั้นการค้นหา
และกู้ภัย
ศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ถูกตั้งขึ้น
เพื่อเป็นศูนย์อานวยการในการค้นหาผู้สูญหายทั้ง 13 ชีวิตในถ้าหลวงฯ มีการวางกลไกการทางานไว้ 3
ส่วน คือ 1) ส่วนปฎิบัติการ 2) ส่วนอานวยการ และ 3) ส่วนสนับสนุน แต่ละส่วนมีการวางตัวบุคคล
รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละส่วนราชการ เต็มไปด้วยทั้งข้าราชการพลเรือน ในสังกัดเดียวกัน
แต่คนละกรม หรือต่างกระทรวง อย่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งยังมีข้าราชการทหาร จากกองทัพบก และกองทัพเรือ ประกอบกันอีกด้วย เรียกได้ว่า
เป็นการรวมตัวกันของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเข้ามาช่วยค้นหาผู้สูญหายใน
ปฎิ บั ติ ก ารครั้ งนี้ โดยมี น ายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร ผู้ ว่ า ราชการเชี ย งราย (ในขณะนั้ น ) เป็ น ผู้
บัญชาการเหตุการณ์
การจัดการของผู้บัญชาการ ศอร.จึงต้องมีลักษณะบูรณาการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ภาพการ
ทางานที่ ป รากฎออกมาก็ทาให้ พบเห็ นถึงการสั่ งการที่เป็น ระบบหน่ วยงานใดมีความถนัดและขีด
ความสามารถในด้านใด ก็จะรับผิดชอบในด้านนั้น ขณะเดียวกันนายณรงค์ศักดิ์ ต้องรับมือต่อการ
ชี้แจงข้อ มูล ข่ าวสาร เพื่ อให้ สั งคมได้ รับ รู้ ทั้ งในเชิงเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น การอธิบ ายถึงปั ญ หาและ
อุปสรรคทางธรรมชาติ การตีกรอบพื้นที่การค้นหาเป็นรายจุด การคาดการณ์พื้นที่ที่จะพบผู้ประสบภัย
ทั้ง 13 คน จะอยู่นาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อย่างการสูบระบายน้าออกจากถ้า เพื่อลดระดับน้า
ให้การดานู้ค้นหาทาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตลอดจนถึงนาเสนอแนวทางการค้นหาในรูปแบบอื่น ๆ อย่าง
การเจาะปล่องช่องถ่ายเทอากาศด้านบน หรือการเจาะถ้าเพื่อความรวดเร็ว
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บัญชาการ ศอร. เป็นที่จับตามอง
อย่างมาก ได้ปรากฎชัดบนหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย กลายเป็นทอล์คออฟเดอะ
ทาวน์ของกลางปี พ.ศ. 2561
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ที่มีบทบาทสาคัญในการ
เป็นผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายฯ ในภารกิจนี้ ที่ต้องรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น ซึ่งมีเงื่อนไขสาคัญคือ เวลา ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งการในแต่ละขั้นตอน ตลอดจนถึง
ปัจจัยแวดล้อม เพื่อให้ภารกิจบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ คือความสาคัญที่จะต้องมีการถอดบทเรียน
เพื่อให้เข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางแก่ภาวะผู้นารายต่อไป ที่อาจต้องเผชิญกับ
เหตุฉุกเฉินทีอ่ าจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตต่อไป
อีกทั้ ง ภาวะผู้ น าถือเป็ น ความสามารถเฉพาะตัว ทุกคนมีจุดเริ่มต้นของความเป็น ผู้ นาไม่
เท่ากัน เนื่องจากประสบการณ์ แต่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นาได้ ผ่านทักษะ กล่าวคือ ภาวะผู้นา
เป็นทักษะมากกว่าองค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเข้ าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตและความกล้าหาญ ซึ่ง
จะน าไปสู่ ภ าวะผู้ น า นอกจากนี้ ความศรัทธา ความเชื่อในความดี ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์จะ
นาไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้นาได้อย่างมากมาย

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยปฎิ บั ติ ก ารหน่ ว ยซี ล (SEAL) ต่ อ ภาวะผู้ น าและ
คุณลักษณะของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต
2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้
สู ญ หายในวนอุ ท ยานถ้ าหลวง-ขุ น น้ านางนอนต่ อ ภาวะผู้ น าของนายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร
ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.)
ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต

3. ขอบเขตของงำนวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้นาของนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์
อานวยการร่ ว มค้ น หาผู้ สู ญ หายในวนอุ ท ยานแห่ งชาติ ถ้ าหลวง - ขุน น้ านางนอน (ศอร.) จั งหวั ด
เชีย งราย จากกรณี ทีมหมูป่ าฯ ติดถ้าหลวงขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในช่วง
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561

4. แนวทำงกำรวิจัย
ผู้วิจัยจะใช้วิธีวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Research Methods) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ าผ่ านสิ่ งพิ ม พ์
ข่าวสาร สื่อออนไลน์ บทความ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อสมาชิก
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และตัวแทนศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ผู้ร่วมปฎิบัติ
ภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่
1. นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ทางเรือ
2. นายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
3. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น)
อีกทั้ ง ผู้ วิจั ย จะใช้วิธีวิจั ยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยจัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้นาในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยทาแบบสอบถามสารวจไปยัง ทีม
นักทาลายใต้น้าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกผู้ร่วมปฎิบัติงานภายใต้ศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้า
หลวง-ขุนน้านางนอนฯ

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
กลุ่มที่ 1 มุ่งเน้นในการสัมภาษณ์แบบ Survey โดยทาเป็นแบบ Standard Questionnaire
ซึ่งประชากรในกลุ่มนี้ คือ ทีมนักทาลายใต้น้าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ที่ร่วมปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ซึ่งอยู่ในภายใต้ศูนย์อานวยการฯ ในส่วนของภาคปฎิบัติ โดยมีจานวนหน่วยซีลที่ เข้าไปปฎิบัติงาน
ทั้งหมดจานวน 159 นาย (นริส ประทุมสุวรรณ, 2561) การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample
Size) ในการวิ จั ย ในส่ ว นเชิ ง ปริ ม าณ จากจ านวนประชากรหน่ ว ยซี ล ทั้ ง หมดจ านวน 159 นาย
เนื่ องจากจานวนประชาชนมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ผลลัพธ์ที่จานวนกลุ่มประชากร 120 นาย
กลุ่ ม ที่ 2 สั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก (In-depth interview) สมาชิ ก ภายใน ศอร. โดยทั้ ง 3 ท่ าน
ซึ่งเป็นบุคลากรที่สาคัญอย่างยิ่งใน ศอร. ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อีกทั้งยังเป็นคณะทางานใน
ศอร. ทางานร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยตรงประกอบด้วย
นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์
ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
นายจงคล้าย วงพงศธร
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น)
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6. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

1. ลักษณะของนายณรงค์ศักดิ์ ฯ
2. ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก คุ ณ ธ ร ร ม จริยธรรม
3. การตัดสินใจ
4. การสื่อสาร
5. การวางแผน
- ความคิดสร้างสรรค์
- กาหนดทิศทางในการปฎิบัติงาน
6. การทางานเป็นทีม
- การรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ปฎิบัติงาน
- แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น
อิสระ
- การมอบหมายงาน
- การให้กาลังใจผู้ปฎิบัติงาน
7. รับมือคาวิพากษ์วิจารณ์

ภำวะผู้นำในช่วงวิกฤตของนำยณรงค์ศักดิ์
โอสถธนำกร

7. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีลักษณะดังนี้
7.1 แบบสอบถำมใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากทีมนักทาลายใต้น้าจู่โจม หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการ
ใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.2 แบบสัมภำษณ์เจำะลึก ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกในศูนย์อานวยการฯ
ซึ่งได้ทางานร่วมกันนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร โดยตรง ทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้น
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8. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้
8.1 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของหน่วยซีลต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์
ศักดิ์ฯ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทาการแจกแบบสอบถามต่อหน่วยซีล ผู้ปฎิบัติงานค้นหาผู้สูญหายภายใน
ถ้า จานวน 120 ชุด เป็นเพศชายทั้งหมด 120 นาย และอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35 ปี ส่วนใหญ่ยศระดับจ่า
เอก จานวน 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดที่ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 92
นาย คิดเป็นร้อยละ 76.67 อยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 51 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.5
สาหรับ ความคิดเห็น ของหน่วยซีลต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะ
ผู้บั ญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ความคิดเห็นของหน่วยซีลที่
มีต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ความเห็นของลักษณะภาวะ
ผู้นามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด - ลักษณะสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยรองลงมาเป็นอันดับที่ 2 ได้แก่ ความคิดเห็นด้านการทางานเป็นทีม-สามารถมอบหมายอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้รับมอบ มีค่ าเฉลี่ย 4.30
แปลผลอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นด้านยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ มี
ความซื่อตรงในการบริหารและปฎิบัติงานโดยไม่ล ะเมิดทรัพย์สินของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.26
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ในส่วนความคิดเห็นด้านการตัดสินใจ-สามารถลาดับความสาคัญของ
ปัญหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ความคิดเห็นของการรับมือกับคาวิพากษ์วิจารณ์ สามารถรับมือกับคาวิพากษ์วิจารณ์ได้
รู้จักแยกแยะ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และในความคิดเห็นด้านการสื่อสาร
- ผู้ฟังที่ดี ตระหนักถึงความสาคัญในการรับฟังข้อมูล รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเป็นกลาง มีวิธีการ
โต้ ต อ บ ที่ เห ม าะ ส ม ให้ ค ว าม คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ป ระ โย ช น์ ต่ อ ผู้ ร่ ว ม ส น ท น า มี ค่ าเฉ ลี่ ย
เท่ากับ 4.20 ซึ่งมีความคิดเห็นแปลผลแล้วอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของการวางแผน – รู้ว่าเวลา
ใดควรปล่อยให้เป็นรับผิดชอบของผู้ปฎิบัติงาน และเวลาใด ที่ตนควรเข้าไป ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
รู้จังหวะในการสอดแทรกความคิดเห็น และชี้นาได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก
เช่นกัน
8.2 ผลการศึ ก ษาจากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ความคิ ด เห็ น ของคณะท างานภายในศู น ย์
อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านาง
นอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต พบว่า สาหรับภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ในฐานะผู้ บั ญ ชาการศู น ย์ อ านวยการร่ ว มค้ น หาผู้ สู ญ หายในวนอุ ท ยานถ้ าหลวง-ขุ น น้ านางนอน
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ผู้ปฎิบัติงานทั้ง 3 ท่าน ต่างยกย่องในความเป็นผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ อย่างมาก ซึ่งแต่ละท่านได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่แตกต่างกันไป
กล่าวคือ นาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนาที มนักทาลายใต้น้าจู่โจม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ หรือหน่วยซีล ได้มุมมองด้านภาวะผู้นาของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เรื่องของ
การทางานเป็นทีมที่มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็
มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป
ส่วนของนายจงคล้าย วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ให้
มุมมองด้านภาวะผู้นาของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ตลอดระยะเวลา 18 วันที่ท่านจงคล้ายฯ ได้ทางานร่วมกัน
ท่านณรงค์ศักดิ์ ฯ ภาวะผู้นาด้านการตัดสินใจที่เด็ดขาดและและการมุ่งมั่นตั้งใจทางาน เอาจริงเอาจัง
อีกทั้งยังเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และสิ่งสาคั ญคือ การเข้าถึงง่าย
และเรียนรู้ร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเสมอ
สาหรับนายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) มีมุมมองด้านภาวะผู้นา
ของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งช่วยเสริมกาลังใจให้แก่
ทีมงานตลอดการปฎิบั ติภารกิจ ซึ่งจะเห็ นได้ว่าการรับฟังความคิดเห็ นของผู้ปฎิบัติงานเป็นการให้
ความสาคัญกับผู้ปฎิบัติงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยท่านณรงค์ศักดิ์ฯ มีอานาจ
การตัดสินใจและออกคาสั่งได้แค่เพียงผู้เดียวตามหลักของ Single command อีกทั้งตลอดระยะเวลา
18 วันที่ปฎิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการ ศอร. ท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ทางานอย่างเต็มที่และอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา
ไม่เคยละทิ้งพื้นที่เลย
จะเห็นได้ว่าจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ของทั้ง 3
ท่านที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้นาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามมุมมองที่ผู้ให้
สัมภาษณ์สังเกตเห็นจากการกระทาหรือพฤติกรรมของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2. การทางานเป็นทีม เสริมกาลังใจให้ทีมปฎิบัติงานเสมอ
3. เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลง และช่างสังเกต
4. เรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฎิบัติงานได้และพร้อมให้คาปรึกษาในทุกโอกาสกับผู้ร่วมงาน
5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นผ่าฟันอุปสรรค
6. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
7. ยึดมั่นในคุณธรรม-จริยธรรม
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9. อภิปรำยผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การศึกษาความคิดเห็นของหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหารภายในศูนย์อานวยการร่วม
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้นาในช่วงวิกฤตของนายณรงค์
ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดภายในถ้าหลวงฯ แบ่ง
การศึกษาเป็น 2 ส่วน และสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1) ความคิดเห็นของบุคลากรหน่วยซีล (SEAL) ต่อภาวะผู้นาและคุณลักษณะของนายณรงค์
ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้ สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุน
น้านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะวิกฤต จากแบบสอบถามสารวจหน่วยซีล จานวน 120
นาย จากทั้งหมดจานวน 159 นาย
ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ส่งไปให้ หน่วยซีล ได้ยึดตามหลักภาวะผู้นาในระหว่างช่วงเกิดวิกฤต
(Leadership during a crisis) 7 หลักของรังสรรค์ ประเสริฐศรี ผ่านการวิเคราะห์จากผู้วิจัยจนเกิด
เป็นแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นของหน่วยซีล จานวน 120 นาย ต่อภาวะผู้นาในช่วงวิกฤต
ของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งแต่ละหัวข้อที่ผ่านการสารวจเมื่อแปลผลแล้วอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากทุกหัวข้อ ซึ่งเป็นผลแสดงว่า หน่วยซีลทั้ง 120 นาย มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของนาย
ณรงค์ศักดิ์ฯ อยู่ในเกณฑ์มากและรับรู้ด้านภาวะผู้นาในระดับมากเช่นกัน
2) ความคิดเห็นของคณะทางานภายในศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้า
หลวง-ขุ น น้ านางนอนต่ อ ภาวะผู้ น าของนายณรงค์ ศั ก ดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้ บั ญ ชาการศู น ย์
อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ในระหว่างช่วงเกิดภาวะ
วิกฤต จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อผู้ปฎิบัติงานภายใน ศอร. ทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนปฎิบัติการ (นาวาเอก
อนั น ต์ สุ ร าวรรณ์ ผู้ บั ง คั บ การกรมรบพิ เศษที่ 1 หน่ ว ยบั ญ ชาการสงครามพิ เศษทางเรื อ ) ส่ ว น
อานวยการ (นายคมสัน สุวรรณอัมพา อดีต ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10
ลาปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) และ ส่วนสนับสนุน (นายจงคล้าย
วงพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช)
จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของนาวาเอกอนันต์ สุราวรรณ์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 หน่วย
บั ญ ชาการสงครามพิ เศษทางเรื อ ให้ ค วามส าคั ญ เรื่อ งผู้ น าด้ านการกล้ าคิด กล้ าท า กล้ าสั่ ง กล้ า
ตัดสินใจและพร้อมรับผิดชอบ และการเป็นผู้นาต้องให้ความสาคัญกับผู้ปฎิบัติงานหรือลูกน้องเป็น
อย่ างมาก เสมือนเป็ น ครอบครัวเดียวกัน ต้องมีร่ว มหั วจมท้ายไปด้ว ยกัน เนื่องจากการท างานใน
สภาวะวิกฤตและมีความเสี่ยงมาก การส่งลูกน้องไปทางานแต่ละครั้ง อาจส่งผลถึงชีวิตของลูกน้องได้
จะเห็นได้ว่าท่านอนันต์ฯ ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม และให้ความสาคัญกับผู้ปฎิบัติ
งาน มุ่งเน้นการดูแลผู้ปฎิบัติงานเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ผู้นา 3 ประเด็น
ของกวี วงศ์ พุ ฒ (2542: 18) ที่ อ ธิบ ายไว้ดังนี้ 1) ความสามารถของหั ว หน้าที่ จ ะต้อ งเป็ น ผู้ น า 2)
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ความสามารถของหัวหน้าที่จะเอาชนะจิตใจลูกน้อง และ 3) ความสามารถที่จะต้องบากบั่นฟันฝ่า
อุปสรรคในการนา
จากบทสัมภาษณ์เชิงลึกของท่านจงคล้าย วงพงศธร “ท่านจงคล้ายฯ” รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะเห็นได้ว่า ท่านจงคล้ายฯ ได้ให้ความสาคัญกับภาวะผู้นาในเรื่องการ
เป็ น ศูน ย์ รวมที่ท าให้ เกิดความร่ว มมือของทุกภาคส่ วน ช่างสังเกตและแก้ไขปั ญ หาเฉพาะได้อย่าง
ทันท่วงที กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง เข้าถึงง่ายและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฎิบัติงาน อีกทั้งภาวะผู้นา
ต้องพร้อมให้ คาปรึกษากับ ผู้ป ฎิบั ติงานในทุกโอกาส ซึ่งท่านจงคล้ ายฯ กล่าวว่า ท่านณรงค์ศักดิ์ฯ
มีความเป็นภาวะผู้นาอยู่ทุกข้อที่กล่าวมา
ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับนิยามผู้นาของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551: 11) ผู้นาเป็น
บุ ค คลที่ ท าให้ อ งค์ ก ารประสบความก้ า วหน้ า และบรรลุ ผ ลส าเร็ จ โดยเป็ น ผู้ ที่ มี บ ทบาทแสดง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่างบุ ค คลที่ อ ยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรือ ผู้ น าคื อบุ ค คลที่ ท าให้ เกิ ด ความมั่ น คงและ
ช่วยเหลือบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม มีความ
เป็นอิสระ กล้าหาญในการตัดสินใจ มีแรงกระตุ้น มีความกระตือรือร้นสูงและมีความยืดหยุ่น
อีกทั้งยั งเป็ น ไปตามลั กษณะพฤติกรรมของผู้นาตามสถานการณ์ ของบุษยา วีรกุล (2558)
เรื่องการให้มีส่วนร่วม เป็นพฤติกรรมที่ผู้นาไม่จาเป็นต้องชี้แนะและควบคุมผู้ตามมากนัก แต่จะต้อง
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับผู้ตาม เพื่อให้ผู้ตามเข้าใจความคิดของผู้นา โดยเปิดโอกาสให้ผู้
ตามมีส่วนร่วมในการทางานและการตัดสินใจร่วมกัน
จากบทสัมภาษณ์ เชิงลึ กของท่านคมสัน สุวรรณอัมพา “ท่านคมสันฯ” ปัจจุบันท่านดารง
ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นได้ว่า ท่านคมสันฯ เชื่อมั่นในตัวท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ใน
เรื่องภาวะผู้นาอย่างมาก และชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของท่านณรงค์ศักดิ์ฯ ในภาวะผู้นาด้านการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ปฎิบัติงานเป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยเสริมกาลังใจแก่ทีมผู้ปฎิบัติงานตลอดการปฎิบัติ
ภารกิจ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีคุณลักษณะของผู้นาที่มีประสิทธิภาพของรังสรรค์ ประเสริฐศรี (2551)
ในเรื่องของการสร้างความไว้วางใจได้ เป็นบุคคลที่มีลั กษณะซื่อสัตย์ ซื่อตรง และสามารถสร้างความ
เชื่อถือแก่กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องได้ โดยสมาชิกของกลุ่มจะมีความเชื่อมั่นว่าผู้นาต้อง
แสดงความซื่อสัตย์ ความมั่นคง และความเป็นผู้ที่สามารถเชื่อถือได้ จึงจะสามารถก่อให้เกิดความ
ไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะเห็นได้ว่าจากบทสัมภาษณ์เชิงลึกต่อภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ของทั้ง 3
ท่านที่กล่าวมาข้างต้น แต่ละท่านได้ให้มุมมองด้านภาวะผู้นาที่แตกต่างกันซึ่งเป็นไปตามมุมมองที่ผู้ให้
สัมภาษณ์สังเกตเห็นจากการกระทาหรือพฤติกรรมของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ซึ่งสามารถจาแนกได้ดังนี้
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1. มีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย
นายณรงค์ศักดิ์ฯ กล่าวเสมอว่า การทางานต้องมีแผนงานที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพราะสิ่ง
นั้นคือเป้าหมายในการทางาน เมื่อกระจายงานออกเป็นแผนและมีหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนแล้ว
ต้องตามงานอยู่เสมอเพื่อการทางานที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นิ ย ามภาวะผู้ น าของเอกชั ย กี่ สุ ข พั น ธ์ (2538) ภาวะผู้ น า หมายถึ ง
ความสามารถในการวางแผน การจัดองค์การ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การจูงใจ และการตัดสินใจให้
ผู้ปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทฤษฎีเชิงสถานการณ์ของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของ
Fiedler (Fiedler’s contingency theory leadership effectiveness) (รั ง สรรค์ ประเสริ ฐ ศรี ,
2551: 121) ในด้านลักษณะสาคัญของการวัดสถานการณ์ของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผลของ Fiedler
ที่ว่าโครงสร้างงาน กล่าวคือ เป็นการกาหนดขอบเขตของงานของกลุ่ม วิธีการทางานโดยเฉพาะ มีการ
อธิบาย มีการกาหนดเป้าหมายของงานที่ทาอย่างชัดเจน โดยระบุว่างานที่ต้องใช้ความชานาญจะอยู่
ในระดับโครงสร้างของงานสูง และในส่วนของงานวางแผนกลยุทธ์จะเป็นงานที่มีระดับโครงสร้างของ
งานต่า และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้นาที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.) ผู้นาต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้สึกถึงเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้นาที่ดีต้องเป็นผู้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สาคัญอย่างแท้จริง โดยจะต้องเป็น
ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เฉลียวฉลาด มีไหวพริ บ คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต คุณลักษณะดังกล่าว
จึงเป็นคุณลักษณะที่สาคัญที่ผู้นาทุกคนควรมี
2. กำรทำงำนเป็นทีม เสริมกำลังใจให้ทีมปฎิบัติงำนเสมอ
จากคาให้สัมภาษณ์ของท่านจงคล้ายฯ ชี้ให้เห็นเรื่องการทางานเป็นทีมและการเสริมกาลังใจ
ให้ทีมปฎิบัติงานของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฎิบัติงานเสมอว่า จะต้องทาภารกิจ
นี้สาเร็จไม่ว่าจะต้องทางานภายใต้แรงกดดันและทางานแข่งกับเวลา อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับธรรมชาติ
อย่างปริมาณน้าและปริมาณออกซิเจนภายในถ้าเพียงใดก็ตาม
สอดคล้องกับหลักการสื่อสารในภาวะวิกฤตของผู้นา (Quintanilla & Wahl, 2004: 11 อ้าง
จาก บุ ษ ยา วีรกุ ล , 2551) ในด้านการทางานเป็ น ทีม (Teamwork) ได้ แก่ ความสามารถด้ านการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทาได้โดยการให้เกียรติและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
3. เด็ดขำด กล้ำตัดสินใจ กล้ำเปลี่ยนแปลง และช่ำงสังเกต
จากวาทะเด็ดของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่สื่ อมวลชนนาเสนอที่ว่า “คนที่คิดว่าตัว เองเสี ยสละ
ไม่พร้อม สามารถกลับบ้านได้ ผมจะไม่รายงานพวกคุณ สาหรับคนที่ต้องการทางาน คุณจะต้องพร้อม
ทุกวินาที และขอให้คิดว่าพวกเด็กๆ คือลูกหลานของเราเอง…” ด้วยอุปนิสัยของนายณรงค์ศักดิ์ฯ ที่
เป็นคนโผงผาง พูดตรงไปตรงมา เอาจริงเอาจังกับการทางาน เลือกสิ่งที่จาเป็นที่สุดและดีที่สุด รวมถึง
ความเหมาะสมที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสาคัญ
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่สัมพันธ์กับงาน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2551) เป็นลักษณะของ
ผู้นาที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความสาเร็จในการทางานในด้านความกล้า ผู้นาต้องมีความกล้าใน
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การตัดสิ น ใจ เผชิญ กับ ความเสี่ย ง ความท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์ โดยตะต้องมีความ
รอบคอบระมัดระวัง มีความคิดริเริ่ม
4. เรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฎิบัติงำนได้และพร้อมให้คำปรึกษำในทุกโอกำสกับผู้ร่วมงำน
ด้วยเหตุการณ์กู้ภัยในลักษณะนี้เป็นการกู้ภัยครั้งแรกของประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ต่าง ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือการกู้ภัยครั้งนี้มากมาย อีกทั้งนายณรงค์ศักดิ์ฯ ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร.
จ าเป็ น ต้ อ งแยกแยะคั ด กรองทุ ก แนวทาง ทุ ก ความช่ ว ยเหลื อ ทุ ก อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง เข้ ามา ว่า สิ่ งไหน
เหมาะสมที่จะลงมือปฎิบั ติมากน้ อยอย่างไร การเรียนรู้ไปร่วมกับผู้ปฎิบัติงานเป็นสิ่ งหนึ่งที่เห็ นได้
ชัดเจนจากการทางานของนายณรงค์ศักดิ์ฯ
สอดคล้องกับหลักพฤติกรรมของผู้นาตามสถานการณ์ (บุษยา วีรกุล , 2558) ในด้านการให้มี
ส่ ว นร่ ว ม เป็ น พฤติ ก รรมที่ ผู้ น าไม่ จ าเป็ น ต้ อ งชี้ แ นะและควบคุ ม ผู้ ต ามมากนั ก แต่ จ ะต้ อ งสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีและใกล้ชิดกับผู้ตาม เพื่อให้ผู้ตามเข้าใจความคิดของผู้นา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ตามมี
ส่วนร่วมในการทางานและการตัดสินใจร่วมกัน
5. มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นผ่ำฟันอุปสรรค
“ในฐานะที่เป็นผู้นา แม้ว่าจะอ่อนล้าเพียงใดแต่จิตใจเราต้องแข็งแกร่ง ต้องเชื่อว่าทาได้ และ
เชื่อว่าน้องยังอยู่ และต้องทาให้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนทาได้เช่นกัน ผมยอมรับว่ามันยากในฐานะผู้นา
ในเหตุการณ์นี้ ผมยืนยันว่า 4-5 วันแรก หัวใจผมแกร่งมาก และต้องทาให้ทุกคนเห็นว่า เราทางานเรา
มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อ และทุกคนต้องมีความเชื่อว่าทาได้ว่าจะประสบความสาเร็จและถ่ายทอด
ความเชื่อของเราให้ทีมงานทุกคนให้มีความเชื่อเหมือนเราให้ได้ …” จากคาให้สัมภาษณ์ของนายณรงค์
ศั ก ดิ์ ฯ ในรายงานคนค้ น ตน ออกอากาศเมื่ อ วัน ที่ 14 สิ งหาคม 2561 และค าสั ม ภาษณ์ จากผู้ ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน ทาให้เห็นได้ชัดเจนว่า นายณรงค์ศักดิ์ฯ มีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นตั้งใจทางาน
มากเพียงไร
ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้นาที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.) ในด้านผู้นาต้องมี
ความน่าเชื่อถือ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปฎิบัติงาน มีความตรงไปตรงมา พูดจริงทาจริงไม่โกหก
มี ว าจาที่ สุ ภ าพน่ า เชื่ อ ถื อ ไม่ ค ดโกง โดยความน่ า เชื่ อ ถื อ ของผู้ น าจะมี ม ากหรื อ น้ อ ยนั้ น
ต้นทุกทางสังคมจะเป็นตัวกาหนด ต้นทุนทางสังคมของผู้นาคือ คุณงามความดีที่สั่งสมมาแต่ในอดีต
ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความสามารถ ภาพพจน์ ภาพลักษณ์ การยอมรับจากสังคม ซึ่งทุนทางสังคมของ
ผู้นาจึงต้องหมั่นสร้างสมให้มากขึ้นอยู่เสมอ
6. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกำส
จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้ทุกคนที่ร่วมกู้ภัยปฎิบัติหน้าที่ต้องทางานอยู่ภายใต้ความเสี่ยง การ
พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นสิ่งสาคัญที่ผู้นาจะต้องยืดมั่นและแสดงออกถึงโอกาสที่จะทางานในภารกิจ
นี้สาเร็จ โดยให้ความเชื่อมั่นต่อตนเองและถ่ายทอดออกไปสู่ผู้ปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี
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ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะภาวะผู้นาในช่วงวิกฤต (รังสรรค์ ประเสริฐศรี , 2551) แสดงออกใน
สิ่งที่ดี ผู้นาจะต้องมองโลกในแง่ดีสามารถช่วยให้ผู้ร่วมงานมีพลัง เพื่อเอาชนะช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้
ผู้นาที่อยู่ในช่วงวิกฤตจะต้องวางแผนการปฎิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความหวังที่ดี
7. ยึดมั่นในคุณธรรม – จริยธรรม
จากการตัดสินใจของนายณรงค์ศักดิ์ และคณะทางาน ที่ประกาศไม่รับเงินบริจาคจากผู้มีจิต
ศรัทธาอยากช่วยเหลือการกู้ภัยในครั้งนี้ เนื่องจากนายณรงค์ศักดิ์ฯ เล็งเห็นแล้วว่า การรับเงินบริจาค
อาจเป็นช่องโหว่งให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาแอบอ้าง หาผลประโยชน์จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้
ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดความเป็นผู้นาที่ดี (ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์, ม.ป.ป.) ในด้านผู้นาต้องมี
จริยธรรม หรือธรรมาภิบาล กล่าวคือ จริยธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่คนโดยทั่วไปยึดถือ และใช้เป็นบรรทัด
ฐานในการดาเนินงาน กิจกรรม หรือชีวิตให้ถูกต้อง ผู้นาที่มีจริยธรรมสูงต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม รู้ผิด
ชอบชั่วดี มีการดาเนินชีวิตและการงานตามหลักธรรม
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก หน่วยซีลทั้ง 120 นาย และผู้ ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 ท่าน ต่างมีความเห็นที่เป็นไปตามทิศทาง
เดี ย วกั น กล่ า วคื อ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก ทั้ ง นี้ การปฎิ บั ติ ภ ารกิ จ ถ้ าหลวงฯ ถื อ เป็ น
ปรากฎการณ์สะท้อนไปทั้งโลก เป็นการกู้ภัยที่ยากลาบาก ด้วยอุปสรรคมากมายและไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การร่วมมือของคนทั่วโลกจึงเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
การมีน้าใจไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมกู้ภัยจากทั่วโลก
จึงทาให้การบริหารจัดการภายใต้การนาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร จึงเป็นไปด้วยการร่วมมือ
กันอย่างเต็มทีข่ องทุกหน่วยงาน
ความเป็ นผู้ นา จึงถือเป็ นความสามารถเฉพาะตัว ทุกคนมีจุดเริ่มต้นของความเป็นผู้นาไม่
เท่ากัน เนื่องจากประสบการณ์ แต่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นาได้ ผ่านทักษะ กล่าวคือ ภาวะผู้นา
เป็นทักษะมากกว่าองค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับโอกาสในการเข้าไปแก้ไขปัญหาวิกฤตและความกล้าหาญ ซึ่ง
จะน าไปสู่ ภ าวะผู้ น า นอกจากนี้ ความศรัทธา ความเชื่อในความดี ความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์จะ
นาไปสู่การพัฒนาความเป็นผู้นาได้อย่างมากมาย ในกรณีภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ สามารถแบ่ง
ประเด็น ออกเป็ น 2 ประเด็น ที่เป็ นส่ วนส าคัญ ในการช่ว ยดึงภาวะผู้ นาของนายณรงค์ศักดิ์ แสดง
ออกมาได้อย่างชัดเจนดังนี้
ประเด็นแรก ประวัติการศึกษาของนายณรงค์ศักดิ์ฯ เป็นจุดที่เอื้ออานวยต่อการปฎิบัติภารกิจ
นี้จากที่นายณรงค์ศักดิ์ฯ จบการศึกษาโดยตรงปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมสารวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีห ลายใบ เช่น วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา), นิติศาสตร์, เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) และรัฐประศาสนศาสตร์
บัณฑิต อีกด้วย รวมทั้งประวัติการทางานจึงส่งผลทาให้นายณรงค์ศักดิ์ฯ สามารถประยุกต์องค์ความรู้

287

จากประวัติการศึกษาและประวัติการทางานที่ ผ่านมาเข้ากับการบริหารจัดการภารกิจนี้ได้ จึงทาให้
สามารถดึงเอาองค์ความรู้ที่สั่งสมมานามาใช้ในภารกิจนี้ได้เป็นอย่างดี
ประเด็นที่สอง สภาพแวดล้อมโดยรอบเอื้ออานวยต่อการภารกิจหน้าที่ เนื่องจากเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกจับตามองและเข้าให้ความช่วยเหลืออย่ างมากมาย รวมถึงจิตอาสากู้ภัยจานวน
มากที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ อีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ ซึ่งทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการช่วยเหลือ 13 ชีวิต จึงทาให้เกิด
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนและพร้อมที่ จะปฎิบัติตามคาสั่งจาก ศอร. โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ฯ เป็นผู้
บัญชาการ ศอร. เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ การปฎิ บั ติ งานของ ศอร. ได้ รับ พระมหากรุณ าธิคุ ณ จากพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ทุ ก พระองค์ ที่ ท รงพระราชทานเงิน โรงครั ว
พระราชทาน สิ่งของจาเป็นในการกู้ภัย ยารักษาโรค และทรงมีพระราชกระแส ขอบใจ ชื่นชม และให้
กาลังใจทีมค้นหาทุกคนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมพระราชทานพรให้ภารกิจสาเร็จลุล่วงด้วยดี
และทรงพระราชทานน้าหลวงอาบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ที่เสียชีวิตระหว่างปฎิบัติหน้าที่และทรงรับ
ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ (ชยพล ธิติศักดิ์, 2561) จึงทาให้ภารกิจครั้งนี้สามารถสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี หากไม่ได้รับ บารมีปกเกล้าปกกระหม่อมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว ที่พระองค์ทรง
ติดตามห่วงใย และชื่นชมการทางานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พระองค์ทรงพระราชทาน กาลังใจ สิ่งของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถหาได้ตามท้องตลาด การปฎิบัติงานครั้งนี้ ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาที่สุดมิได้

10. ข้อจำกัดของกำรศึกษำ
เนื่องจากงานวิจัยนี้เป็นวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะภาวะผู้นาของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถนธนากร
ในฐานะผู้ บั ญ ชาการ ศอร. ซึ่ งเป็ น การวิ เคราะห์ ในลั ก ษณะปั จ เจกบุ ค คล การตั้ ง ค าถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบางคาถามทาให้เกิดข้อจากัดในการทางานวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญระดับ
บริหารของ ศอร. ไม่สะดวกตอบคาถามในบางคาถาม เนื่องจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของ
ตัวบุคคลเกินไป จึงไม่สะดวกใจที่จะให้คาตอบ

11. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของปฎิบัติงานหน่วยซีลและผู้เชี่ยวชาญระดับบริหาร
ภายในศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน (ศอร.) ต่อภาวะผู้นา
ในช่วงวิกฤตของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ในฐานะผู้บัญชาการ ศอร. ในกรณีเหตุการณ์ 13 หมูป่า
ติดถ้าหลวงขุนน้านางนอนฯ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. จากเหตุการณ์ 13 หมูป่าติดถ้าหลวงฯ ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่
ของมนุษยชาติที่ร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหาย ภาวะผู้นาจึงถือเป็นบทเรียนสาคัญอีก
บทเรียนหนึ่งในการปฎิบัติภารกิจในครั้งนี้ และเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและดาเนิ นงาน เมื่อเกิด
ภาวะวิกฤตของผู้นาในอนาคต
2. ควรมีแหล่งรวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ทีมดาน้า ทีมเจาะ ทีมสารวจ ทีม
สูบน้า ฯลฯ เพื่อง่ายต่อการค้นหาและหากเกิดเหตุในครั้งต่อไป
3. ควรมีการถอดบทเรียนเรื่องภาวะผู้นาในช่วงวิกฤตของเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เพื่อการ
พัฒนาผู้นาต่อไปในอนาคต เนื่องจากผู้นาในช่วงวิกฤตต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าผู้นาในสภาวะ
ปกติ และเพื่อเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีต่อไปในอนาคตด้วย
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำรของ
บุคลำกร บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัณฐิตา พิมมาดากุล*

บทคัดย่อ
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อความผูกพัน ต่อองค์การ กรณีศึกษา
บุคลากรของ บริษัทซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน
รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ด้ า น ความก้ า วหน้ า ในต าแหน่ ง หน้ า ที่ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ใต้บั งคับ บั ญ ชา ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการทางาน และด้านความเกี่ยวข้องและ
สัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น และ ความผูกพันต่อองค์การ
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานสู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา (x̅ = 4.06) รองลงมาคือ ด้าน
ความเกี่ ย วข้ องสั มพั น ธ์กับ หน่ ว ยงานอื่ น (x̅ = 4.03) ด้ านลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ (x̅ = 3.98) ด้ าน
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน (x̅ = 3.94) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ (x̅ = 3.93) ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรม
และเพียงพอ (x̅ = 3.77) ตามลาดับ ส่วนระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์การสูงที่สุดคือ ด้าน
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อทาประโยชน์ให้กับองค์การ (x̅ = 4.07) รองลงมา
คือ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายและความต้องการขององค์การ (x̅ = 3.99) ด้านความ
ปรารถนาที่จะดารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิก ขององค์การ (x̅ = 3.86) ตามลาดับ
ผลการศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ซึ่งพบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีความสั มพันธ์เชิงบวกในระดับสู ง ส่ วนด้านอื่น ๆ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและ
เพียงพอ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

นักศึกษาคณะรัฐประศานศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: panthitanida@gmail.com
*
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คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ

1. บทนำ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมภายในประเทศส่งผลให้เกิด
ความต้องการด้านแรงงานสูงขึ้น เพราะคนเป็นปัจจัยที่สาคัญและเป็นทรัพยากรที่มีค่า ความสาคัญ
ของบุ คลากรภายในองค์การเองไม่ได้อยู่ในฐานที่จะต้องปฏิบั ติงานให้ กับ องค์การใดองค์การหนึ่ ง
เท่านั้น หากแต่มีการโยกย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง ทั้งในเรื่อง
ของค่าตอบแทน สวัส ดิการ สิ่งจูงใจอื่น ๆ ความมั่นคงขององค์การ รวมถึงความภาคภูมิใจในการ
ทางานกับองค์การที่ดี ที่มีชื่อเสียง ยิ่งในปัจจุบันภาวะการแข่งขันของธุรกิจทาให้เกิดความต้องการ
บุคลากรมากยิ่งขึ้น ส่งผลทาให้บุคลากรมีโอกาสและอิสระที่จะตัดสินใจเลือกปฏิบัติงานให้ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่ งผลทาให้ ห ลายองค์การประสบกับ ปัญ หาขาดแคลน
บุคลากรหลายระดับภายในองค์การ
หลายองค์การที่ประสบความสาเร็จและเจริญรุ่งเรืองนั้ น สิ่งสาคัญที่สุดคือ การมีทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญ มีทักษะในการทางาน บุคลากร
ดังกล่าวเป็นตัวฟันเฟืองสาคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การประสบความสาเร็จและเจริญก้าวหน้า การ
ดูแลเอาใจใส่ต่อทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสาคัญ ผู้บริหารขององค์การต้องตระหนักรู้ รวมถึงการดูแล
เอาใจใส่ในกระบวนการทางาน สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ที่เอื้อต่อการทางานของบุคลากร เพราะ
บุคลากรที่ดีมีความรู้ ความสามารถ จะสร้างความสาเร็จให้แก่องค์การ คุณภาพชีวิตการทางานที่ดีจะ
ทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึกเป็นสุข มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ คนส่วนใหญ่จะใช้
เวลาประมาณหนึ่งในสามของชีวิตเป็นอย่างน้อยที่จะอยู่กับการทางานและอยู่ภายในสถานที่ทางาน
การที่บุคลากรจะมีความผูกพันในเชิงบวกกับองค์การนั้นไม่ได้วัดจากปัจจัยที่เป็นตัวเงินเพียงอย่าง
เดียว ยังมีปัจจัยอื่นๆอันจะส่งผลความรู้สึกผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การได้ เพราะมนุษย์ได้อยู่กับ
สิ่งที่ตนเองพึงพอใจ หากพึงพอใจจะก่อให้เกิดความภักดีต่อองค์การได้อย่างถาวร ความผูกพันต่อ
องค์การจะเกิดได้ จากองค์ประกอบหลายประการ และจากผลการวิจัยของหลายแห่งพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน คือ ความพึงพอใจในงานทางด้านผู้บังคับบัญชา ความพึง
พอใจในงานทางด้านโอกาสก้าวหน้า และความผูกพันส่วนตัวกับองค์การ
ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง ความความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลและองค์การเป็น
ทัศนคติหรือความรู้สึกที่สมาชิกมีต่อองค์การ รู้สึกว่าตนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวพันและเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การ มีการยอมรับ ในองค์การ จึงมีความศรัท ธารวมถึงความจงรักภักดีและตั้งใจที่จะใช้ความ
พยายามที่มีอยู่ทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย และต้องการที่จะดารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์การนั้น
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ต่อไป ตลอดจนมีการแสดงพฤติกรรม ที่บ่งชี้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย
แรงใจเพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (สมจิตร จันทร์เพ็ง, 2557: 1-2 )
การสร้างความผูกพันให้ กับบุคลากรภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญ แต่การสร้างความ
ผูกพันของพนักงานและองค์การในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะบุคลากรมีโอกาสเลือกงาน หรือ
องค์การที่ตนเองสนใจ เหมาะกับความรู้ความสามารถของตน ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนงานมีแนวโน้ม
สู งขึ้ น ซึ่ งผลกระทบในระยะสั้ น คือ การท าให้ อ งค์ การมี ค่าใช้จ่ ายที่ สู งขึ้น ในการสรรหา คั ดเลื อ ก
บางครั้งเมื่อมีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องช่วงชิงบุคลากร จึงมีการปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนให้สูงขึ้น
และมีค่าใช้จ่ายในด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ลาออกไป และกระทบในระยะ
ยาวที่เริ่มส่อเค้าเป็นปัญหาคื อ ช่องว่างระหว่างพนักงานและผู้บริหารระดับสูงที่กาลังก้าวเข้าสู่การ
เกษียณจะทาให้องค์การไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ได้ดีพอ เป็นผลทาให้การ
พัฒนาบุคลากรในองค์การขึ้นมาเป็นระดับบริหารไม่ทันต่อความต้องการ
บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด เป็นโรงงานผลิตลูกเทนนิสเพื่อ
การส่งออก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2550 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ 612/9 หมู่ 9 เขตอุตสาหกรรมกบินทร์
บุรี ตาบลหนองกี่ อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 338 คน แบ่งเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ 245 คน พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ 50 คน หัวหน้างานคน 30 และพนักงาน
ระดับบริหาร 12 คน บริษัทฯประกอบกิจการเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ซึ่งพบว่าในช่วงหลายปีที่
ผ่านมานั้นมีบุคลากรที่สาคัญลาออกไปจากองค์การ เกิดการสูญเสียทรัพยากรหลายด้านเพื่อสรรหา
คัดเลือกและพัฒนาบุคลากรขึ้นมาทดแทนบุคลากรที่ลาออกไป
ด้วยเหตุนี้ผู้ทาวิจัยซึ่งเป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์การนี้ จึงสนใจจะทาการศึกษาการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลผูกพันต่อองค์การของพนักงานว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งผลการศึกษาจะทา
ให้ ทราบว่าองค์การประสบปัญ หาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางานหรือไม่ หรือพนักงานมีความ
ผูกพันกับองค์การในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขและเพิ่มพูน
คุณภาพชีวิตในการทางานของบุคลากรภายในองค์การต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
2.3 เพื่อศึกษาปั จ จัย ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่มีต่อ
ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
2.4 เพื่อศึกษาปั จจัย ด้านการพัฒ นาความสามารถของบุคลากรที่มีผ ลต่อความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ
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2.5 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่มีต่อความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์การ
2.6 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ
2.7 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีต่อความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ
2.8 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นที่มีต่อความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์การ

3. กำรทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒ นาคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อมีผลความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด ผู้ศึกษาได้รวบรวม
แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการศึกษา กาหนดกรอบแนวคิด
ตัวแปร สมมติฐาน และแนวทางการดาเนินงานวิจัย ดังนี้
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภำพชีวิตกำรทำงำนกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
กรูสกาย (Gruskey, 1966: 488-503) กล่าวว่า การที่บุคคลเข้ามาเป็นสมาชิกขององค์การที่
เป็นทางการ (Formal Organization) เพราะว่าบุคคลสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์โดยผ่านการเป็ น
สมาชิก หากบุ คคลไม่ได้รับ สิ่งที่ ต้องการหรือได้รับในระดับที่ ต่ากว่าที่คาดหวัง บุคคลจะออกจาก
องค์การ ในทางตรงกันข้ามหากบุคคลได้รับสิ่งที่สาคัญจะทาให้บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การมากขึ้น
แฮคแมน และซุทเทล (Hackman and Suttle, 1977: 14) เสนอว่า คุณภาพชีวิตการทางานเป็นสิ่งที่
สนองความผาสุ กและความพึ งพอใจของผู้ ป ฏิ บัติ งานทุ กคนในองค์ก ารไม่ว่าจะเป็น ระดับ คนงาน
หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของบริษัทหรือหน่วยงาน การมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี
นอกจากมีส่วนทาให้บุคคลพึงพอใจแล้ว ที่สาคัญคือคุณภาพชีวิตในการทางานจะนาไปสู่ความผูกพัน
ต่อองค์การได้ สอดคล้องกันกับฮูส และ คูมิงส์ (Huse and Cummings, 1985: 199-200) กล่าวว่า
คุณภาพชีวิตในการทางานจะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานและมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
และเป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งที่ทาให้ ส มาชิกในองค์การมีความผูกพันองค์การแล้ว ย่ อมจะเกิดความ
ผูกพันต่อองค์การในที่สุด นั่นคือ ไม่ต้องการออกจากองค์การ ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้กับ
องค์การ และเชื่อมั่นในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ
3.2 ควำมสัมพันธ์ของลักษณะงำนที่ปฏิบัติที่มีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ปรียาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2532: 124-129) กล่ าวถึงปัจจัยหรือองค์ป ระกอบที่ใช้บ่งชี้ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานในด้านปัจจัยด้านงาน (Job Factors) ได้แก่ ลักษณะงาน
ความน่าสนใจของงาน ความท้าทายของงานโอกาสที่ได้เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะทาให้งานนั้น
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สาเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทางานและวิธีการทางาน การที่ผู้ทางานมีความรู้สึก
ต่องานที่ทาอยู่ เป็ น ต้น สิ่งเหล่ านี้ ทาให้ ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานมีความต้องการที่จะ
ปฏิ บั ติ ง านนั้ น ๆ และเกิ ด ความผู ก พั น ต่ อ งานสอดคล้ อ งกั น กั บ บารอน (Baron ,1986 อ้ า งถึ ง
ในวนันญา อดิศรพันธ์กุล และพนิต กุลศิริ, 2556) ให้ทัศนะว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มี
ต่อองค์การ ซึ่งแตกต่างจากความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานสามารถเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ตามสภาพ การทางาน แต่ความผูกพันต่อองค์การเป็นทัศนคติที่มีความมั่นคงมากกว่า
จะคงอยู่ในช่วงเวลานาน ความผูกพันต่อองค์การก็เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกับความพึงพอใจ
ในการทางาน หนึ่งในปัจจัยนั้นคือ เกิดจากลักษณะงาน เช่น การได้รับความรับผิดชอบอย่างมาก
ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างมากในงานที่ได้รับ ความน่าสนใจ และความหลากหลายในงาน สิ่งเหล่านี้
จะทาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนความกดดัน และความคลุมเคลือในบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับงานของตนเอง จะทาให้รู้สึกผูกพันต่อองค์การในระดับต่า
3.3 ควำมสัมพัน ธ์ของรำยได้แ ละผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพี ยงพอที่มีต่อ
ควำมผูกพันต่อองค์กำร
รายได้และผลประโยชน์ ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ พบว่า ธงชัย สันติวงษ์ และ
ชัย ยศ สั น ติ ว งษ์ (2526: 26) ได้ ก ล่ าวไว้ว่ า ค่าตอบแทนที่ เป็ น ธรรมและเพี ยงพอ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนมี
ธรรมชาติในแง่มุมหนึ่งคือความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งทางานเพื่อให้ได้รับการตอบสนอง
ทางด้านเศรษฐกิจ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งนี้จะได้ซึ่งผลตอบแทนในรูปตัวเงินมาตอบสนอง
ของความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการทางด้านร่างกายที่เป็นความต้องการขั้นต่า ดังนั้น
เกณฑ์ในการตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่จะบ่งบอกว่ามีคุณภาพชีวิตการทางานนั้น พิจารณาในเรื่อง
1) ความเพียงพอ คือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทางานนั้น เพียงพอที่จะดารงชีวิตตามมาตรฐานของ
สังคม 2) ความยุติธรรม ซึ่งประเมินจากความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน พิจารณาได้
จากเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของไอเซนเบอร์เกอร์และคนอื่นๆ (Eisenberger and others.
1990 อ้างถึงในชนิดา เล็บครุฑ, 2554: 20) ที่ว่าการที่พนักงานรับรู้ว่าองค์การได้ให้รายได้และสิ่งตอบ
แทนแก่พ วกเขาอย่ างเหมาะสมและเป็ น ธรรม จะท าให้ เขามี ความผู กพั น ต่ อองค์ก ารและมีค วาม
อุตสาหะในการทางานยิ่งขึ้น โดยสรุปรายได้และผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมต่ อการดารงชีวิต
ตามอัตภาพของบุคลากร อาจทางานให้บุคลากรน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อองค์การมากยิ่งขึ้น
3.4 ควำมสั ม พั น ธ์ ข องกำรพั ฒ นำควำมสำมำรถของบุ ค ลำกรที่ มี ต่ อ ควำมผู ก พั น ต่ อ
องค์กำร
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความประพฤติที่ดี เข้ามาทางานในองค์การนั้น มิได้เป็นหลักประกันแน่นอนว่า เขาจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การต่อไป องค์การจะต้องมีมาตรการอื่น
ๆ ช่วยสร้างเสริมให้บุคคลมีความสุขและต้องการอยู่ในองค์การและพัฒนาองค์การให้ก้าวหน้า เช่น
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การให้ ป ระโยชน์ เกื้อกูล การเลื่ อนตาแหน่ งฐานะ การเลื่ อนเงินเดือน เป็ นต้น อดิศัย ชาติกาแหง
(2530: 115) สิ่งสาคัญที่สุดคือ ประสิทธิภาพในการทางานการพัฒนาบุคคลในองค์การนั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะขององค์การและจะต้องมีการพัฒนาทุกด้าน ด้วยการพัฒ นาทรัพยากรบุคคลนั้น เนื่องจาก
การที่ องค์การจะสามารถเจริญ ก้าวหน้าเติบโตอย่างดีนั้น จาเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่ดีมีคุณ สมบัติ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของงานเป็นอันดับแรกความผูกพันต่อองค์การ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
3.5 ควำมสัมพันธ์ของกำรควำมก้ำวหน้ำในตำแหน่งหน้ำที่ที่มีต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
Edward L.Gubman (1998: 188 อ้างถึงในปาริชาติ บัวเป็ง , 2554: 23) กล่ าวถึงปัจจัย 7
ประการที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ 1) แบ่งปันค่านิยม / เข้าถึงเป้าหมาย 2) คุณภาพชีวิตใน
การทางาน 3) ลักษณะงาน คือขอบเขตของงานที่มีความท้าทายน่าสนใจ 4) ความสัมพันธ์ในงาน 5)
ผลรวมค่าตอบแทน 6) ภาวะผู้นา และปัจจัยที่ 7 คือโอกาสก้าวหน้าในงาน คือโอกาสในการเรียนรู้
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่และได้รับผลสาเร็จในงาน นั้นหมายถึงหากพนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่
การทางาน จะเป็นที่สร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การด้วยเช่นเดียวกัน ผู้วิจัยหลายท่ านที่ได้ศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ ได้แก่ ลลิตา จันทร์งาม (2560: 61) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านความคาดหวังที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ
มากที่สุด
3.6 ควำมสัมพันธ์ของควำมสัมพันธ์กับผู้ร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำที่มี
ต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
บารอน (Baron, 1986: 120) ซึ่งให้ ทัศ นะว่า ความผู กพั น ต่อองค์การเป็ น ทั ศนคติที่ มีต่ อ
องค์การ เป็นทัศนคติที่อยู่ในช่วงเวลานาน ซึ่งความผูกพันต่อองค์การนั้นเกิดจากปัจจัยสภาพการ
ทางานของบุ คคลที่มีความพึง พอใจในผู้บังคับบัญ ชาของตนเองพึงพอใจในความยุติธ รรมของการ
ประเมินผลการปฏิบั ติงาน และรู้สึกว่าองค์การเอาใจใส่ สวัส ดิการจะทาให้ บุคคลมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาชุตินันท์ แดงสกล (2556: 25) ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นา
กับการเปลี่ย นแปลของผู้บ ริ ห ารองค์การบริห ารส่วนตาบลในอาเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร กล่าวถึง
องค์ประกอบพฤติกรรมเฉพาะทั้ง 4 ประการของภาวะผู้นาหรือผู้บังคับบัญชานั้น จะมีความสัมพันธ์
กัน (Intercorelated) มี ก ารแบ่ งแยกแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ เพราะเป็ น แนวคิ ด พฤติ ก รรมที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง และมีความสาคัญในการวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ แบส (Bass, 1985: 82 อ้างถึงใน
ชุตินันท์ แดงสกล, 2556: 25) กล่าวว่า การคานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นลักษณะที่สาคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะมีผลต่อความพึงพอใจที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีต่อ
ผู้นาและสมรรถนะในการผลิตของผู้ใต้บังคับบัญชาและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่มีผลต่อการทา
งานและอาชีพของเรา สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557: 96) พบว่าเจ้าหน้าที่
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีความพึงพอใจต่อ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 3.92
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3.7 ควำมสัมพันธ์ของบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่มีต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำร
สภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย สภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุขลักษณะ เป็น
สิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร เช่น การติดตั้งเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ ควรคานึงถึงความสะดวกในการปฏิบัติงานและด้านความสวยงามน่าอยู่ด้วย และที่
สาคัญคือ ต้องมีความปลอดภัยจากการทางาน เพราะความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ที่ จะเกิด
ขึ้นกับร่างกายนั้น เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ง ธงชัย สันติวงษ์ (2535: 383-385) ได้
กล่าวถึงทฤษฏีการจูงใจของมาสโลว์ว่า มนุษย์มีความต้องการตามลาดับจากต่าไปหาสูง 5 ขั้น คือ
ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการความปลอดภัย ทางต้องการทางสังคม ความต้องการมีฐานะ
เด่นทางสังคมและความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวิต
3.8 ควำมสัมพันธ์ของควำมเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงำนอื่นที่มีต่อควำมผูกพันต่อ
องค์กำร
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม จากการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีชีวิตที่เกี่ยวโยงกับสังคม
เสมอ และมีลักษณะเป็นระบบเปิด มีการตอบสนองต่อพลังหรือตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
(ธงชัย สันติวงษ์ และชัยยศ สันติวงษ์, 2526: 54) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกต่าง ๆ บุคคลจะต้องคานึงถึงและมีการปรับตัวเอง เพื่อความอยู่รอดในสังคมอย่างมีความสุข
การคานึงถึงความต้องการของสังคม เป็นลักษณะกิจกรรมขององค์การที่ดาเนินไปในลักษณะที่ได้
รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดคุณค่า ความสาคัญของงาน และวิชาชีพในกลุ่มปฏิบัติ เช่นความรู้สึก
ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่า องค์การของตนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับผลผลิตการกาจัด
ของเสีย วิธีการตลอด การมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านการเมืองและอื่น ๆ เมื่อบุคคลรู้สึกว่างานที่ตน
ปฏิบัติมีคุณค่าก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลทางานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ (เทพพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ, 2529: 83)

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย
จากการทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด
ด้านคุณ ภาพชีวิตการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัท ซิกซอน สปอร์ต
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม ที่ได้จากการศึกษาสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้
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ปัจจัยด้ำนบุคคล
• เพศ
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• ประสบการณ์ทางาน
• ตาแหน่ง
• รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
• ความเชื่อมั่น และการยอมรับ เป้ าหมาย
และความต้องการขององค์การ
• ความทุ่ ม เทความพ ยายาม เพื่ อ ท า
ประโยชน์ให้กับองค์การ
• ความปรารถนาที่จะดารงไว้ซึ่งความเป็น
สมาชิกขององค์การ

คุณภำพชีวิตในกำรทำงำน
• ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
• รายได้ แ ละผลประโยชน์ ต อบแทนที่
ยุติธรรมและเพียงพอ
• การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
• ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
• ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ร่ ว ม งา น
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใช้บังคับบัญชา
• บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มในการ
ทางาน
• ความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อื่น

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

5. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งปฏิบั ติงาน มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี จานวน 307 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กัน ยายน 2561) ขนาดของกลุ่ มตัวอย่างการคานวณโดยใช้ของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 175 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลครบถ้วน และลงรหัส (Coding) เรียบร้อยแล้ว นาข้อมูลไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ SPSS ในการประมวลผล และจัดทาตารางวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อนาเสนอ
และสรุปผลวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างาน และข้ อ ที่ 2 ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร ได้ แ ก่ ร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และค่ าเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 คือ ศึกษาผลการพั ฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทางานในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อความผูกพันในองค์การของบุคลากร โดยใช้การวิเคราะห์ความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วย t-test และการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova)
และวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งของตั ว แปรเป็ น รายคู่ อี ก ครั้ ง โดยใช้ Scheffe Analysis และหา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานกั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร โดยใช้ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression)

6. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุ คลากร กรณี ศึกษา บริษั ท ซิกซอน สปอร์ต แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากั ด
ปราจีนบุรี ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
6.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.2 อายุที่มีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.3 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.4 ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.5 ตาแหน่งที่แตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การต่างกัน
6.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
6.8 ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
6.9 ปัจจัยด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ
6.10 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
6.11 ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ
6.12 ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ
6.13 ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ

7. ผลกำรศึกษำ
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7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 อายุอยู่ในช่วง
36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.1 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 62.3 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 49.7 ประสบการณ์ทางาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.1 ปฏิบัติงานอยู่ใน
ตาแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 61.1 และรายได้เฉลี่ย ต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 65.1
7.2 ปัจจัยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่มีผลผูกพันต่อองค์กำร แยกรำยด้ำน
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ผลการศึกษาพบว่า ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ งานที่ท่าน
ปฏิบั ติมีการกาหนดขอบเขตและหน้าที่ชัดเจน มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับค่อนข้างสู ง (ค่าเฉลี่ย =
4.15) รองลงมาคือ หั วหน้ างานมีการมอบหมายงานให้ ท่านทาตามความรู้ค วามสามารถของท่าน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ลาดับถัดมาคือ หัวหน้างานให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.03) หน่วยงานของท่าน
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ต่อหน่วยงาน เท่ากับ ระบบสนับสนุนทาให้ทางาน
ของท่านได้สะดวกคล่องตัว ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.02) งานที่ท่านปฏิบัติมี
คุณ ค่าและเป็ นที่ย อมรับ จากบุ คคลในหน่วยงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =
4.01) หน่วยงานให้อานาจในการตั ดสินใจเพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความรู้สึกดีต่อกัน ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) งานที่ท่านรับผิดชอบในปัจจุบันตรงกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน เท่ากับท่านได้รับการสนับสนุนเข้าฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างสม่าเสมอ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.91) บริษัทสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ ค่ อ นข้ า งสู ง (ค่ า เฉลี่ ย = 3.90) และท่ า นมี
ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดี ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.80)
ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ผลการศึกษาพบว่า ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย
ความเห็นด้วยสูงสุด คือ บริษัทของท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.99) รองลงมาคือ ท่านพอใจกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากบริษัท
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.87) ลาดับถัดมาคือ บริษัทมีเงินรางวัลพิเศษ โบนัส
หรือที่เรียกในชื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสมเป็นประจาทุกปี ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =
3.82) บริษัทของท่านมีสวัสดิการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือบุคลากร ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
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สู ง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.73) ท่ านคิ ด ว่าในอนาคตฐานะทางครอบครัว จะดี ขึ้ น ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.71) เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทา ความคิด เห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.70) และรายได้ในปัจจุบันเพียงพอต่อการดารงชีพตามอัตภาพของ
ท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.59) ตามลาดับ
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด
คือ งานในหน้าที่ของท่านเอื้ออานวยให้ท่านใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ ท่านสามารถเพิ่มพูนทักษะจากการ
ปฏิบัติงานได้เสมอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย 3.96) ลาดับถัดมาคือ ท่านนาวิธีการ
และความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
(ค่าเฉลี่ย = 3.94) ท่านได้รับข่าวสารในการอบรมที่เกี่ยวกับสายการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.90) และท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ที่จัดขึ้นตามความเหมาะสม ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.88) ตามลาดับ
ด้านที่ 4 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่
ผลการศึกษา พบว่า ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ
ท่านได้รับโอกาสในการแสดงออกถึง ทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.97) รองลงมาคือ หน่วยงานของท่านมีการประเมินผลการปฏิบั ติงาน
ตามความเป็นจริงอย่างยุติธรรม ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) ลาดับถัดมา
คือ หน่วยงานของท่านมีความเป็นธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.89) ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่ง หน้าที่การงาน
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.79) และการเลื่อนตาแหน่งของท่านไปสู่ระดับที่
สูงขึ้นเป็นไปได้ยาก ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.74) ตามลาดับ
ด้านที่ 5 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.21) รองลงมาคือ ท่านได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.09) ลาดับถัดมาคือ ท่านได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจ
จากเพื่อนร่วมงาน เท่ากับ ท่านได้รับคาแนะนา ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมงาน
อย่างดี เท่ากับ การปฏิบั ติงานในหน่วยงานเป็นบรรยากาศของความเป็นมิตร เท่ากับ บุคลากรใน
หน่ วยงานสามารถสอบถามเหตุผลเรื่องงานกับผู้บังคับบัญ ชาได้ทุกเรื่อง ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.07) เมื่อท่านทางานผิดพลาด หรือบกพร่องผู้บังคับบัญชาจะแนะนาในการ
แก้ปัญหามากกว่าจะตาหนิ ความคิดเห็น อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.03) เพื่อนร่วมงานใน
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หน่วยงานมีความสามัคคีเป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =
3.99) และ ท่านได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้าง
สูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ตามลาดับ
ด้านที่ 6 ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ผลการศึกษาพบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน มีค่าเฉลี่ยความเห็น
ด้วยสูงสุด คือ ระบบควบคุมเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบสแกนนิ้วมือ มีประสิทธิภาพ ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.19) รองลงมาคือ เครื่องมือ/อุปกรณ์ มีความปลอดภัยเพียงพอ
และทันสมัยในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.07) ลาดับถัดมาคือ
มีระบบสาธารณูป โภคที่เหมาะสมเช่น ห้องสุขา ไฟฟ้า ประปาและอื่น ๆ ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) สถานที่/ห้องทางาน ความเหมาะสมในปฏิบัติ มีอากาศถ่ายเทดี แสง
สว่างเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.78) และ มีจานวนร้านอาหารภายใน
บริษัทเพียงพอต่อความต้องการ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.65) ตามลาดับ
ด้านที่ 7 ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
ผลการศึกษาพบว่า ด้านสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุดคือ งานที่ท่าน
ทาอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
(ค่ า เฉลี่ ย = 4.10) รองลงมาคื อ ท่ า นให้ ค วามร่ ว มมื อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การท างานแก่
หน่วยงานอื่น ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) ลาดับถัดมาคือ ท่านพอใจที่ได้
ทางานหรือติดต่อประสานงานกับ บุคลากรภายนอกหน่วยงานของท่าน ความคิดเห็ น อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.00) และท่านประสานกับหน่วยงานอื่นภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.95) ตามลาดับ
ด้านที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรภาพรวม
ผลการศึกษา พบว่า ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด
คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ บัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ความคิดเห็น
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.03) ลาดับถัดมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =3.98) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน ความคิดเห็นอยู่
ในระดั บ ค่ อ นข้ างสู ง (ค่ าเฉลี่ ย = 3.94) ด้ านการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค ลากร เท่ ากั บ ด้ าน
ความก้าวหน้ าในตาแหน่ งหน้าที่ ความคิดเห็ นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93) และด้าน
รายได้ แ ละผลประโยชน์ ต อบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ ค่ อ นข้ างสู ง
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามลาดับ
โดยภาพรวม ผลการศึกษา พบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน มีค่าเฉลี่ยความเห็น
ด้วยสูงสุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ความคิดเห็น
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อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 4.06) รองลงมาคือ ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =4.03) ลาดับถัดมาคือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย =3.98) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ความคิดเห็ นอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.94) ด้านการพัฒ นาความสามารถของบุคลากร
เท่ากับ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ย = 3.93)
และด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) ตามลาดับ

8. ผลกำรทดสอบสมติฐำน
จากการศึกษาเรื่อง “การพัฒ นาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีผลความผูกพันต่อองค์การของ
บุ คลากรบริ ษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด ” ผู้ วิจัยตั้งสมมติฐานเพื่ อ
ทดสอบความแตกต่างของตัว แปรว่ามีความสั มพั นธ์ต่อความผู กพั นต่อองค์การหรือไม่ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้อง และไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
8.1 เพศที่แตกต่างไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.2 อายุที่มีแตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
8.3 ระดับการศึกษาแตกต่างมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ
8.4 ประสบการณ์ ท างานที่ แ ตกต่ างมีผ ลต่ อความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ คลากรอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
8.5 ตาแหน่งที่แตกต่างไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ
8.6 รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนแตกต่างไม่มีผ ลต่อความผู กพันต่อองค์การของบุ คลากร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
8.7 ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์ การของ
บุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.8 ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ไม่มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.9 ปั จจั ยด้านการพั ฒ นาความสามารถของบุคลากร ไม่มีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.10 ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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8.11 ปั จ จั ย ด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.12 ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
8.13 ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นมี ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

9. สรุป อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
บริษัทซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) สามารถอภิปรายผลแต่ละด้านได้ดังนี้
ปัจจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของบริษัท ซิก
ซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าจากการที่บริษัทมีการกาหนดขอบเขตและหน้าที่ชัดเจน หัวหน้างานมีการมอบหมายงาน
ตามความรู้ความสามารถ หัวหน้ างานให้คาแนะนาในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้เสนอความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ต่อหน่วยงาน รวมทั้งยังมีระบบสนับสนุนทาให้การ
ทางานสะดวกคล่องตัว จึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานด้านลักษณะงานที่
ปฏิ บั ติ ส่ งผลเชิงบวกต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ก ารในระดั บ สู ง ซึ่ง สอดคล้ องกับ งานวิจัย ของชนิ ด า
เล็ บ ครุฑ (2554: 73) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลกระทบคุณ ภาพชี วิต ในการท างานที่ มี ผ ลต่ อความผู กพั น ต่ อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่า คุณภาพชีวิตด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมีความ คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตด้านนี้ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ บัวเป็ง (2554: 69) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร บริ ษั ท ไดกิ้ ง อิ น ดั ส ทรี ส์ จ ากั ด การวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ลั ก ษณะงานและ
ประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
ปัจจัยด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุ คลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่า ผู้วิจัยเห็นว่า แม้บริษัทจะมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
บุคลากร เช่น เงินช่วยเหลือค่าอาหาร เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง เบี้ยขยันรายสัปดาห์ เบี้ยขยันราย
เดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ รวมถึง ค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลา แล้วก็ตาม แต่ก็เป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้บุคลากรมีความเห็นว่า ด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพี ยงพอ มีระดับ
ความคิดเห็นค่อนข้างสูง แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าด้านรายได้ในปัจจุบันเพียงพอต่อการดารงชีพ
ตามอัตภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะรายได้จากการทางานล่วงเวลาลดลง บุคลากรส่วนใหญ่สถานะภาพสมรส อาจมีค่าใช้จ่ายที่
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ต้องเลี้ยงดูบุตร บิดา มารดา บุคลากรบางรายอาจมีภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ จึงทาให้ค่าใช้จ่ายอาจ
ไม่เพียงพอก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา เล็บครุฑ (2554:
65) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบคุณภาพชีวิตในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานด้านรายได้และ
ผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกใน
ระดับ ต่า ซึ่ งไม่ ส อดคล้ องกับ งานวิจัยสอดคล้ องกัน กับงานวิจัยของอมรรัตน์ อ่อนนุ ช (2546: 61)
ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา โรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง ผลงานวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทางานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับความผูกพันต่อองค์การ มี ความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลาง
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ชนกันต์ เหมือนทัพ (2551) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ปั จ จั ย ด้ านการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค ลากรที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มี ความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดั บ ปานกลาง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า แม้ บ ริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมพั ฒ นาความรู้พ นั ก งาน
หลากหลายหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ระบบการจัดการ ซึ่งอาจยังไม่สอดคล้อง
กับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การอบรมยังขาดการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ แม้จากการวิจัยจะ
พบว่า บุ คลากรมีความเห็ น ว่า ด้านการพั ฒ นาความสามารถของบุ คลากร มีระดับ ความเห็ น ด้ว ย
ค่อ นข้ างสู ง ก็ ต าม ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสมพร สั งข์เพิ่ ม (2554: 27) กล่ าวถึ งการพั ฒ นา
สมรรถภาพของบุคคลในการทางานนี้เป็นการให้ความสาคัญเกี่ยวกับการศึกษา อบรม การพัฒนาการ
ทางานและอาชีพของบุ คคล เป็น สิ่งบ่ งบอกถึงคุณภาพชีวิตการทางานประการหนึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธนา พีระยุทธ (2551: 114) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) พบว่า ด้านการพัฒนาความสามารถของพนักงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง พนักงานมีความคิดเห็นว่า มี ความเป็นตัวของตัวเองในการปฏิบัติงาน มีความรู้สึกอยู่
ในระดับมาก ส่วนมีโอกาสพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงาน เช่น สัมมนา อบรม มีโอกาสในการ
ใช้ ค วามรู้ ค วามสามารถในการท างานอย่ า งเต็ ม ที่ และมี โ อกาสได้ ใช้ ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์
มีความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรของ
บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มี ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง ผู้วิจัยเห็นว่า การสรรหาบุคลากรทดแทนในบางตาแหน่งที่ว่างลง องค์การให้ความสาคัญ
กับการพิจารณาบุคลากรภายในก่อนเสมอ รวมถึงมีโครงสร้างตาแหน่งและการปรับตาแหน่งที่สูงขึ้น
พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง ทาให้บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถเลื่อนตาแหน่งขึ้น
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ไปยังตาแหน่งที่สูงขึ้น จึงทาให้บุคลากรที่ทางานอยู่มีความเห็นด้วยว่าจะมีโอกาสเติบโตขึ้นในองค์การ
สอดคล้องกับ นิ จชิตา ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน
ความผูกพันต่อองค์การ กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อ
องค์กรในระดับปานกลาง ผู้ว่าวิจัยเห็นว่า พนักงานควรจะได้รับโอกาสในการใช้ความสามารถที่มีใน
การรับผิดชอบงานมากขึ้น เพื่อที่จะพิสูจน์ความสามารถในการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุทธนา พีระยุทธ (2551: 114) การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) พบว่า ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทางาน
พนั ก งานมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ในหน่ ว ยงานของพนั ก งานมีต าแหน่ งหน้ าที่ ที่ พ ร้อ มจะให้ ก้ าวขึ้น ไปสู่
ตาแหน่ งที่สูงกว่าได้ตามลาดับ ผู้บังคับบัญ ชาให้การสนับ สนุนในการแสวงหาความก้าวหน้าในการ
ทางาน มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น และรับผิดชอบมากขึ้น และ
รู้สึกถึงความมั่นคงในหน้าที่การงาน มีความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความ
ผูกพัน ต่อองค์การของบุ คลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดย
ภาพรวมต่อด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับ ค่อนข้างสูง ปั จจั ยที่ส่ งผลอาจมาจากความสั มพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา หากพบปัญหางานได้รับคาแนะนามากกว่าตาหนิ บรรยากาศการทางาน
ภายในหน่ ว ยงานเป็ น ไปด้ ว ยความเป็ น มิ ต รเอื้ ออาทรต่ อกั น ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ งานวิจั ยของชนิ ด า
เล็ บ ครุฑ (2554: 63) ศึก ษาเรื่ อง ผลกระทบคุณ ภาพชี วิตในการท างานที่ มี ผ ลต่อความผู กพั น ต่ อ
องค์การของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา ในระดับปานกลาง เช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นันท์ธนาดา สวามิวัสสุกิจ (2559) ศึกษาเรื่อง หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้อมใน
การทางาน และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังในการธารงรักษาคนเก่งของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในองค์กร ผลงานวิจัยพบว่า ลักษณะของหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานมีสัมพันธ์ใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระดั บ ปานกลางกั บ ความคาดหวั ง ในการธ ารงรั ก ษาคนเก่ งของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบัติการในองค์กร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าไม่สอดคล้อง
ปัจจัยด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มี ความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง แต่พบกว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง ผู้วิจัยเห็นว่า องค์การให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยสูงสุด
มีการตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ทุกสัปดาห์ด้วยคณะกรรมการ 5 ส มีกาหนดวัน 5 ส เพื่อให้
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พนักงานช่วยกันทางานสะอาด ปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากร
ด้ ว ยปั จ จั ย ดั งกล่ าวจึ งท าให้ พ นั ก งานมี ระดั บ ความเห็ น ด้ ว ยค่ อ นข้ างสู งซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ นิ จ ชิ ต า
ชัยณรงค์ (2558) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางาน ความผูกพันต่อองค์การ
กับความจงรักภักดีต่อองค์การของพนักงานโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้าน
สิ่งแวดล้อมต้องมีปลอดภัยเพียงพอ พบว่า มีความสัมพันกับความภักดีต่อองค์การในระดับปานกลาง
สอดคล้องกับเฉลิมขวัญ เมฆสุข และ ประสพชัย พสุนนท์ (2560: 44) ปัจจัยคุณภาพชีวิตการทางานที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท สยามฟิตติ้งส์ จากัด ผลของ
การศึกษาค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้าน
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรที่นามาศึกษาทั้ง 8 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยที่มีระดับสูงที่สุดคือ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ย = 3.47 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.60) ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
ปัจจัยด้านความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรของบริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด พบว่า มี ความสัมพันธ์เชิง
บวกในระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ อ่อนนุช (2546: 87) ศึกษาเรื่องคุณภาพ
ชีวิตกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่ง ผลงานวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตการทางานด้านสัมคมสัมพันธ์มีความผูกพันธ์ ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์กรทุกด้านและโดยรวม และสอดคล้องกับงานวิจัยของการเกด อนันต์นาวีนุสรณ์ (2552
: 129) ศึกษาเรื่อง คุณ ภาพชีวิตในการทางานที่ มีผ ลต่อความผูกพั นต่อองค์กรของพนั กงานระดับ
ปฏิบั ติการในกลุ่มอุตสาหกรรมสุ วินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า คุณ ภาพชีวิตการ
ทางานของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติก ารในกลุ่ ม อุต สาหกรรมสุ วิน ทวงศ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในด้ าน
ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่น และการทางานร่วมกัน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง ผู้วิจัย
เห็นว่า ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ สาหรับบุคลากรของบริษัท ซิ กซอน สปอร์ต แมนู
แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด อาจเป็นผลมาจากองค์การจัดให้มีการทางานร่วมกันของพนักงาน
ระหว่างหน่วยงานทั้งในเรื่องกิจกรรม 5 ส กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย กิจกรรมกีฬา กิจกรรม
นันทนาต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จึงทาให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อกัน
ก็เป็นได้
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านเพศ พบว่า เพศที่แตกต่าง มีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากไม่ว่าจะเป็นเพศใดต่างมีความผูกพันต่อองค์การ
เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนันญา อดิศร พันธ์กุล และพนิต กุลศิริ (2558: 65) ศึกษา
เรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ข องลั ก ษณะส่ ว นบุ คคล ลั ก ษณะงาน และพฤติ ก รรมผู้ น า กั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ งานวิจัยพบว่า เพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน เปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านอายุ พบว่า อายุที่ต่างกันมีผลความผูกพันต่อองค์การ
307

ต่างกัน เมื่อจาแนกตามอายุ พบว่า อายุมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 3 คู่ ได้แก่ ช่วงอายุ 18-25 ปี กับ 46-55 ปี, ช่วงอายุ 26-35 ปี กับ 36-45
ปี และช่วงอายุ 26-35 ปี กับ 46-55 ปี นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุที่แตกต่างกัน
ทาให้มีทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการทางานไม่เหมือนกันทั้งนี้เนื่องจากพนักงานอายุมากกว่าย่อมมี
ประสบการณ์ ในการทางานสู ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงเพราะตั้งใจปฏิบัติห น้าที่
เนื่ องจากอาจเพราะได้ รับ ค่าตอบแทนที่ สู งกว่า มีโอกาสย้ายงานน้อ ยกว่าก็เป็ น ได้ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของปมินตา สมณะ (2558: 100) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดชัยนาท ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์การต่างกัน โดยที่อายุ 46 ปีขึ้นไปให้ระดับค่าเฉลี่ยความผูกพันโดยรวม
มากกว่า อายุระหว่าง 36-45 ปี อายุ ระหว่าง 26–35 ปี และอายุต่ากว่า 25 ปี ด้านระดับการศึกษาที่
ต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ จาแนกระดับการศึกษาพบว่า ระดับอย่างมีมีผลต่อความผู กพัน
ต่อองค์การ นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จานวน 1 คู่ ได้แก่ ประถมศึกษา กับ อนุปริญญา หรือ
ปวส. นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงานที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ ปวส.
นั้นอยู่ในสายอาชีพ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานด้านนี้สูงจึงทาให้บุคลากรมีโอกาสที่
จะเปลี่ยนงานได้ง่าย จึงส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าระดับอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วารี ตรียุทธวัฒนา (2547: 58) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานกิจการไอศกรีม เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน พบว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อองค์การโดยรวมแตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนันญา อดิศรพันธ์กุล
และพนิต กุลศิริ (2558: 66) พบว่า ระดับการศึกษามีความผูกพันต่อองค์การทุกด้านไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพัน ต่อองค์การ ด้านประสบการณ์ทางานที่ต่างกัน มีผล
ต่อความผูกพันต่อองค์การ เมื่อจาแนกตามประสบการณ์ พบว่า ประสบการณ์ทางานมีผลต่อความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 จ านวน 3 คู่ ได้ แ ก่
ประสบการณ์ ท างาน 1-3 ปี กั บ 10-12 ปี ประสบการณ์ ท างาน 4-6 ปี กั บ 10-12 ปี และ
ประสบการณ์ ทางาน 10-12 ปี กับ 12 ปี ขึ้นไป นอกนั้นไม่แตกต่าง ผู้ วิจัยมีความคิดเห็ นว่า อายุ
ประสบการณ์ทางานที่ต่างกันทาให้มีทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการทางานไม่เหมือนกันส่งผลให้มี
ความผู กพั น ต่อองค์ การที่ แตกต่างกันด้ว ย สอดคล้ องกับ ปมินตา สมณะ (2558: 100) ศึกษาเรื่ อง
คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดชัยนาท
การวิจัยพบว่าระยะเวลาที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี มีระดับค่าเฉลี่ยความผูกพันโดยรวมมากกว่า
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานต่ากว่า 1 ปี การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การด้าน
รายได้เฉลี่ยที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่ารายได้ของบุคลากร
จะอยู่ในระดับใด ก็ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ หากบุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่าง
เสมอภาค การได้รับ สวัสดิการต่ าง ๆ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับ พงศกร
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เผ่าไพโรจน์ (2546: 66) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา พนักงาน
บริษัท ซีเมนส์ จากัด พบว่า พนักงานที่มีเงินเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันต่อองค์การ ด้านตาแหน่ง ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากไม่ว่าจะตาแหน่งใดมีการกาหนด
ลักษณะของการทางานและความรับผิ ดชอบอย่างชัดเจน งานมีความท้าทาย รวมถึงบริษัทมีการ
กาหนดนโยบายชัดเจนในการบริหารงานให้เป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นอย่าง
ชัดเจน ทาให้บุคลากรทุกตาแหน่งรับทราบอย่างทั่วถึง จึงทาให้ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาแหน่งงานไม่มี
ความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของวนันญา อดิศรพันธ์กุลและ พนิต กุลศิริ (2558:
67) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้นา กับความผูกพัน
ต่อองค์การ พบว่า ตาแหน่ งบั งคับบัญ ชาและผู้ปฏิบัติการมีความผู กพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกันกับจุฑาพร กบิลพัฒน์ (2554: 61) คุณภาพชีวิตในการทางานกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ประเภทบุคลากรที่แตกต่างกันมีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การไม่ แตกต่างกัน ไม่ส อดคล้ องกัน กับ สมจิตร จัน ทร์เพ็ ญ (2557: 93) ศึก ษาความผู กพั นต่ อ
องค์การของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พบว่า เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชนที่มีตาแหน่งในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
10. ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย
จากการศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานที่มีต่อผลความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากร กรณีศึกษา บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนู แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด จากผลการวิจัยที่
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้
10.4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนของบุคลำกร
ผลการศึกษาโดยรวมความคิดเห็นของบุคลากร อยู่ในระดับค่อนข้างสูงทุกด้าน และทุกด้านมี
คะแนนเฉลี่ยในระดับความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้น คะแนนด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบ
แทนที่ ยุ ติธ รรมและเพี ย งพอ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรที่ ได้ รับ สิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านนี้ที่มีคะแนนต่ากว่าด้านอื่น ๆ ให้มีคะแนนความคิดเห็นสูงขึ้น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีความเห็น
ด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรสนับสนุนส่งเสริมการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในแต่ละ
หน่วยงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยาในการ
ปฏิบัติงาน ลดความสูญเสียที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนของบุคลากร รวมถึงควรมีการสนับสนุนให้
บุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในแต่ละฝ่าย โดยต้น
สังกัดร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกาหนดแนวทางการพัฒนาให้มีแนวทางชัดเจนยิ่งขึ้น
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คุณภาพชีวิตการทางานด้านรายได้และผลประโยชน์ตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ผล
การศึกษา พบว่า บุคลากรมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง แต่คะแนนความเห็นด้วยในระดับต่า
กว่าด้านอื่น ๆ จึ งมีความเห็ น ว่า รายได้ห ลั กของบุคลากรมาจากเงินเดือน บุคลากรส่ว นใหญ่ ของ
องค์การเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีสวัสดิการด้านค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยขยัน ค่า
ท างานล่ ว งเวลา และเมื่ อ รวมรายได้ แ ล้ ว พบว่ าต่ ากว่า 15,000 บาท หากรายได้ จ ากการท างาน
ล่วงเวลาลดลง บางรายมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัว หรือมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คงที่ รายได้อาจไม่พอ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาจหันไปกู้เงินนอกระบบ เมื่อมีปัญหาหนี้สิน อาจตัดสินใจลาออกไปหางานใหม่
เพื่อหนีเจ้าหนี้ อีกทั้งในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมจานวนมาก ซึ่งขาดแคลน
แรงงานระดับปฏิบัติการ พนักงานอาจเกิดการเปรียบเทียบ แม้ปัจจุบันบริษัทจะมีการส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อให้พนักงานมีความสุขจากการทางานหลายกิจกรรมอยู่แล้ว หากจะเพิ่มการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
อื่น ๆ ขึ้น เช่น ให้ ความรู้เกี่ย วกับ การจัดสรรรายได้ให้ เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย การออมเงินเพื่ อการ
เกษียณ หรือจัดสรรแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่าเพื่อลดการกู้เงินนอกระบบ เป็นต้น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็ น ด้วยอยู่ ในระดับค่อนข้างสู ง การพัฒ นาความสามารถของบุคลากรในปัจจุบั น
มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเป็นหลัก ผู้บริหารควรเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มีการ
จัดแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดย
ขอเสนอให้บริษัทจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อเป็นการกาหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
คุณ ภาพชีวิตการทางานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และบุคลากรมีความเห็นว่าการเลื่อนตาแหน่งของที่
ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเป็นไปได้ยากเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหาร ควรเปิดอบรมชี้แจง แนวทางการเจริญเติบโต
ในสายอาชีพการทางาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ าย ทุกตาแหน่งสามารถเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น
โดยใช้ระเบียบกฎเกณฑ์ในการเลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่งที่เอื้อให้กับบุคลากรด้วย ความเที่ยงตรงและ
เป็นธรรม และให้ความชัดเจนกับบุคลากรที่มีโอกาสจะเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ดีขึ้น และสูงขึ้น
ตามความรู้ ความสามารถของบุคลากรนั้น ๆ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผลการการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง จึงเห็น
ว่าบุคลากรมีความรู้สึกต่อกันในภาพรวมดี มีความไว้วางใจกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมการทางานเป็นทีม
มีการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมระหว่างฝ่ายในระดับเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เหมือนกันกับการตั้ง
กลุ่มเพื่อตรวจสอบการทากิจกรรม 5 ส เป็นต้น แต่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหรือลดขั้นตอน
การทางานในแต่ละหน่วยงาน การอบรมส่งเสริมการทางานเป็นทีม การตั้งเป้าหมายให้ สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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คุณ ภาพชีวิตการทางานด้ านบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการท างาน ผลการศึก ษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรจัดสรรส่งเสริมและปรับปรุง
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัย ลดการใช้แรงในการยก การเคลื่อนย้าย วัตถุดิบ
ชิ้นงาน ด้วยการใช้สายพานอัตโนมัติในบางจุดงาน สารวจความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตามหลักการย
ศาสตร์แล้วนามาปรับปรุงสภาพการทางาน รวมถึงการปรับปรุงสภาพอาคารสานักงานให้สวยงาม
การปรับปรุงห้องประชุม ห้องอบรมให้มีทันสมัยมากขึ้น
คุณภาพชีวิตการทางานด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ผู้บริหารควรส่งเสริมเพิ่มการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ในทุกระดับให้มากยิ่งขึ้น
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กำรสำรวจทัศนคติของข้ำรำชกำรต่อกำรประชำสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ กรมกำรปกครองผ่ำนช่องทำงกรมกำรปกครอง Fanpage
พชรภรณ์ อาจิณกิจ*

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระนี้ เพื่ อ ส ารวจทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครองfanpage และเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 297 คน และสัมภาษณ์รายบุคคลผู้ที่
เกี่ยวข้องอีก จานวน 4 คน
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่งงาน และ
อายุ ร าชการของผู้ ต อบแบบสอบถามไม่ มี ผ ลต่ อ ทั ศ นคติ ต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้
ความเข้ าใจ ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม ยกเว้น พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ างกั น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างในด้ า น
ตาแหน่งงานอานวยการและปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ของกรมการปกครอง พบว่า การเสริมสร้างภาพลักษณ์จะต้องเกิดจากบุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือ
โดยผู้บริหารของกรมการปกครองกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรทุก
คนว่าภาพลักษณ์ ของกรมการปกครองเป็นสิ่ งที่ส าคัญ ส าหรับการพัฒ นาการประชาสั มพั นธ์ผ่ าน
ช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น คือ
การสร้างการรับรู้ให้บุคลากรกรมการปกครองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ตลอดจนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เกี่ย วกับ การเผยแพร่ป ระชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านกรมการปกครอง Fanpage พร้อมทั้ งปรับ
รูปแบบการนาเสนอข้อมูลข่าวสารให้ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นรูปภาพ กราฟฟิค และนาเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป
คำสำคัญ: ทัศนคติ กรมการปกครอง Fanpage ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: Patcharaporn.arjinkit@gmail.com
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1. บทนำ
ภาพลักษณ์องค์การนับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อความมั่นคงขององค์การ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและใกล้ชิด
กับประชาชนอย่างมาก จาเป็นต้องมีภาพลักษณ์ขององค์การที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่
ประชาชน ซึ่งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การนั้น จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก
คนในองค์การเพราะภาพลักษณ์ขององค์การมีผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์การ โดยองค์การที่
มีภาพลักษณ์ที่ดีจะทาให้บุคลากรในองค์การก็มีความภาคภูมิใจและทาให้มีความตั้งใจในการทางาน
มากขึ้น เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดต่อลูกค้า โดยเฉพาะการบริการประชาชน ถ้าบุคลากรให้การบริการที่ดี
ย่อมส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีตามไปด้วย
งานประชาสัมพันธ์เป็นงานสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ เป็นการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงปรารถนา (Wish Image) แก่องค์การ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็น
วิธีการให้ข้อมูล และข่าวสารโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในการสื่ อสารเพื่อให้ ไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้บุคลากรขององค์การ เปรียบเสมือนทูตขององค์การหรือสื่อบุคคลอีกส่วน
หนึ่งที่จะสามารถเสริมความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในองค์การได้ โดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและกับสัง คม บุคลากรขององค์การนี้เปรียบเหมือนกระบอกเสียงที่สาคัญในการ
กระจายชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์การ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขาดการสื่อสารที่ดีกับบุคลากร
ขาดความเข้าใจที่ตรงกัน การสื่อสารภาพลักษณ์โดยผ่านสื่อบุคคลประเภทนี้ก็จะกลับกลายเป็นภาพ
ลบ และถ้าภาพลบถูกเผยแพร่โดยบุคลากรขององค์การเองแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเชื่อมากที่สุด
ปัจจุบันสังคมไทยกาลังก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศ ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การที่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนิยมใช้ สื่อสารกับประชาชนมาก คือ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง Facebook เนื่ อ งจากมี ต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยน้ อ ย และเป็ น สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ที่
ประชาชนชาวไทยให้ความนิยมมากที่สุด
โดยที่ผ่านมา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องของ
ภาพลักษณ์องค์การ ซึ่งพบว่าภาพลักษณ์ของกรมการปกครองในความรู้สึกของประชาชนนั้นเป็นไปใน
ทิศทางลบ กรมการปกครองจึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ
รวมถึ ง ผลการด าเนิ น งานตามนโยบายเร่ งด่ ว นที่ รั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้ ก รมการปกครองเป็ น
ผู้ดาเนิ น การ เพื่ อเสริมสร้ างภาพลั กษณ์ ที่ดีของหน่ว ยงานให้ เป็น ที่รู้จักต่อประชาชน/หน่ วยงาน/
องค์การต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี ความภาคภูมิใจให้กับข้าราชการและบุคลากรของ
กรมการปกครอง ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ซึ่งเป็นช่องทางหลัก และได้ดาเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ส ารวจทั ศ นคติ ข องข้ าราชการต่ อ การประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อ เสริม สร้างภาพลั ก ษณ์
กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage
2.2 เพื่ อหาแนวทางพั ฒ นาหรือ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ์เพื่ อ เสริม สร้า ง
ภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการสารวจทัศนคติของข้าราชการต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และพฤติกรรม โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ คือ ลักษณะทางประชากร (เพศ อายุ ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา อายุราชการ) และตัวแปร
ตาม คือ ทัศนคติของข้าราชการ (ด้านความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก พฤติกรรม)
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ทัศนคติ
- ความรู้ความเข้าใจ
- ความรู้สึก
- พฤติกรรม

ลักษณะทำงประชำกร
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่งงาน
- ระดับการศึกษา
- อายุราชการ
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการส่วนกลาง
ของกรมการปกครอง มีประชากรรวมทั้งหมด 1,318 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการส่วนกลาง
ของ กรมการปกครอง กาหนดระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 95 ความคลาดเคลื่อน 0.05 กาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน สุทธนู ศรีไสย์ ,
2551: 132-133) กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 297 คน ทาการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือตามสะดวก
(Accidental or Convenience Sampling) โดยใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล และสั ม ภาษณ์
รายบุ คคลผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครองจานวน 4 ท่าน เป็นการ
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รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากนั้น นาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
SPSS (Statistical Package for the Social Science) และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ
2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณ (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย T-test และ One-Way ANOVA ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึง
เดือนตุลาคม 2561

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง
จากข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ
53.87) มีอายุระหว่าง 31- 40 (ร้อยละ 37.37) ทางานในตาแหน่งระดับปฏิบัติงาน (ร้อยละ 92.93)
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.51) และมีอายุการรับราชการในกรมการปกครอง
ระหว่าง 0 – 10 ปี (ร้อยละ 51.85) ทั้งนี้จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 297 คน พบว่า มีผู้ติดตามกรมการ
ปกครอง Fanpage จานวน 205 คน (ร้อยละ 69.02) และไม่ติดตาม จานวน 92 คน (ร้อยละ 30.98)
4.2 ทั ศ นคติ ต่ อ กำรประชำสั ม พั น ธ์ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์ ก รมกำรปกครองผ่ ำ น
ช่อ งทำง กรมกำรปกครอง Fanpage ของกลุ่ ม ตัว อย่ำ งที่ ติ ดตำมกรมกำรปกครอง Fanpage
จำนวน 205
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการ
ปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ในด้านความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมความคิดเห็น
อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย มี ค่ าเฉลี่ ย 4.05 (S.D. = 0.715) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ล าดั บ ที่ 1 คื อ
สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบุคลากรและประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 4.22 (S.D. = 0.725)
สาหรับด้านความรู้สึก ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วย มีค่าเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.701)
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ลาดับที่ 1 คือ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานเมื่ อมีการ
เผยแพร่ข่าวสารที่บุคลากรหรือกรมฯได้รับรางวัล/คาชื่นชม มีค่าเฉลี่ย 4.21 (S.D. = 0.761) และด้าน
พฤติ ก รรม ในภาพรวมความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ย มี ค่ า เฉลี่ ย 3.60 (S.D. = 0.881) เมื่ อ
พิจารณารายข้อพบว่า ลาดับที่ 1 คือ ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางกรมการปกครอง Fanpage เสมอ
มีค่าเฉลี่ย 3.92 (S.D. = 0.803)
4.3 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน สามารถสรุปได้ดังนี้
ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่งงาน และอายุราชการ
ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ กรมการ
ปกครองผ่ า นช่ อ งทางกรมการปกครอง Fanpage ที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ
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ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม ยกเว้ น พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ างกั น ของกลุ่ ม ตั ว อย่างในด้ านต าแหน่ งงาน
อานวยการและปฏิบัติงาน
จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ

ทัศนคติต่อกำรประชำสัมพันธ์เพือ่ เสริมสร้ำงภำพลักษณ์กรมกำรปกครองผ่ำน
ช่องทำงกรมกำรปกครอง Fanpage
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ด้ำนควำมรู้สึก
ด้ำนพฤติกรรม
แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง แตกต่ำง ไม่แตกต่ำง

ลักษณะประชำกรศำสตร์
เพศ

-

/

-

/

-

/

อายุ

-

/

-

/

-

/

ตาแหน่งงาน

-

/

-

/

/

ระดับการศึกษา

-

/

-

/

-

/

อายุราชการ

-

/

-

/

-

/

4.4 ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล
ผู้ศึกษาได้สั มภาษณ์ บุ คคลที่เกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ประชาสั มพันธ์บทบาทภารกิจของ
กรมการปกครอง ประกอบด้วย เลขานุการกรมการปกครอง หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หัวหน้า
ฝ่ายผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์เพื่ อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง โดยผลการศึกษาจากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ปัญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการ
ปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage คือ การที่ผู้ติดตามไม่นิยมแชร์เนื้อหาในโพสต์ ทาให้
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่ถูกเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวาง ประกอบกับการที่ Facebook จากัดการ
เข้าถึงของโพสต์ทาให้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกเผยแพร่ออกไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
2) แนวทางการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage
ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเพิ่มมากขึ้น และการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
กรมการปกครองในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage คือ การ
สร้ างการรั บ รู้ให้ บุ คลากรกรมการปกครองทั้ งส่ ว นกลางและภู มิภ าค ตลอดจนก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน
เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านกรมการปกครอง Fanpage โดยการทาหนังสือ
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แจ้งอย่างเป็นทางการ และแจ้งผ่านที่ประชุมประจาเดือน พร้อมทั้งปรับรูปแบบการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารให้ง่ายต่อความเข้าใจ เน้นรูปภาพ กราฟฟิค มากกว่าชุดข้อความที่ยาว และนาเสนอข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับการทาบัตรประจาตัวประชาชน การขอ
อนุญาตต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดจนการนาเสนอข้อมูล ผลงานเด่น ๆ ที่เป็นที่ประจักษ์ของบุคลากรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น
3) แนวทางการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครองแก่สาธารณชน คือการ
เสริ ม สร้ างภาพลั ก ษณ์ จ ะต้ อ งเกิ ด จากบุ ค ลากรทุ ก คนให้ ค วามร่ว มมื อ โดยผู้ บ ริห ารของกรมการ
ปกครองกาหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนและสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรทุกคนว่าภาพลักษณ์ของ
กรมการปกครองเป็ นสิ่งที่สาคัญ เพราะจะเป็นการสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและ
องค์การอื่น ๆ ต่อกรมการปกครอง ซึ่งจะต้องมีแนวทางแผนงานดาเนินงานที่ชัดเจน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งหมด พร้อมทั้งการบูรณาการหน่วยงานภายในของกรมการปกครองที่ทาหน้าที่ด้าน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กาหนดแผนงานการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์การให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

4. อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
4.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ลักษณะทางประชากรในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาตาแหน่ง
งาน และอายุราชการของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผลต่อทัศนคติต่อการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กรมการปกครองผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage ที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้
ความเข้ าใจ ความรู้ สึ ก และพฤติ ก รรม ยกเว้น พฤติ ก รรมที่ แ ตกต่ างกั น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างในด้ า น
ตาแหน่งงานอานวยการและปฏิบัติงาน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการของ
กรมการปกครอง ซึ่งถูกหล่อหลอมทางความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
ทาให้เกิดทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการปกครอง Fanpage ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากกรมการปกครองเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520: 64 อ้างถึง
ใน ปารวีร์ บุษบาศรี , 2555: 23) ที่กล่าวถึงการเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้
(Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และแหล่งที่ทาให้คน
เกิดทัศนคติที่สาคัญ คือ ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของ
บุคคลเกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น
รวมทั้งข้าราชการเหล่ านี้ มีพื้ น ฐานการศึกษาในสาขาวิช าที่ ค ล้ ายกั น ได้แก่ สาขานิ ติศาสตร์ และ
รัฐศาสตร์ ทาให้ทัศนคติที่เกิดขึ้นต่อการประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง Fanpage ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของรุ่งนภา พิตรปรีชา (2560: 179–180) ที่กล่าวว่า การศึกษา (Educational
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Factors) เป็น ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดทัศนคติ ดังนั้นพื้นฐานการศึกษาที่คล้ายคลึงกันจึงทาให้ เกิด
ทัศนคติที่ไม่แตกต่างกัน
สาหรับประเด็นเรื่องการพัฒ นาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมการปกครอง จากผลการวิจัย พบว่า การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
กรมการปกครองจะต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรของหน่ ว ยงาน ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งให้
ความสาคัญเรื่องการเสริมสร้างภาพลักษณ์โดยกาหนดเป็นนโยบายและแนวทางการดาเนินแผนงานที่
ชัดเจน พร้ อมทั้งสร้างการตระหนั กรู้ไปสู่ บุ คลากรภายในองค์การ จึงจะทาให้ ภ าพลักษณ์ ที่ ดีของ
องค์การประจั กษ์แก่ส าธารณชนได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ แนวคิดของกัญ ญา ศิริกุล (2533: 48-49) ที่
กล่าวถึง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ว่า การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์การนั้น
เป็ น งานที่ต้องอาศัย ระยะเวลา และต้องมี ความต่อเนื่ องในการทางาน และจะต้องมี การวางแผน
ก าหนดนโยบายที่ เหมาะสม การกระท าต่ า ง ๆ ที่ แ สดงออกมาต้ อ งสอดคล้ อ งกั น จึ งจะเกิ ด เป็ น
ภาพลักษณ์ที่ต้องการได้
4.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
การวิ จั ย พบว่ า จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มี ข้ า ราชการของกรมการปกครองที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตาม
กรมการปกครอง Fanpage กว่าร้อยละ 30 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ให้ความสนใจปัจจัยหรือสาเหตุของ
การไม่ติดตาม จึ งมีข้อเสนอว่า ควรมี การศึกษาถึงเหตุปัจจัยของการไม่ติดตาม และลั กษณะทาง
ประชากรมี ผ ลต่อการไม่ ติดตามหรือไม่ อย่ างไร ทั้ งนี้ ห น่ว ยงานที่ ด าเนิ นการประชาสั ม พั น ธ์ผ่ าน
ช่องทางกรมการปกครอง Fanpage จะต้องเพิ่มการสร้างการรับรู้แก่บุคลากรภายในให้ทราบและ
ติดตามกรมการปกครอง Fanpage เพิ่มขึ้น
การวิจัยพบว่า ทัศนคติของข้าราชการกรมการปกครองในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์อยู่ในลาดับสุดท้ายของทัศนคติด้านความรู้ความเข้าใจ จึงมี
ข้อเสนอว่า การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage จะต้องดาเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ รวดเร็ วตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงข่าวที่ผ ลกระทบต่อภาพลั กษณ์
ในทางลบของกรมการปกครองอย่างรวดเร็ว
การวิจัยพบว่า ข้าราชการกรมการปกครองมีความรู้สึกพึงพอใจต่อการนาเสนอภารกิจของ
ผู้บริหาร/บุคลากร อยู่ในลาดับสุดท้ายของทัศนคติด้านความรู้สึก ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่ให้
เพิ่ ม การน าเสนอผลงานที่ โดดเด่ น ของบุ ค ลากรในส่ ว นภู มิ ภ าค จึงมีข้ อเสนอว่ากรมการปกครอง
Fanpage ควรมีการนาเสนอผลงานที่โดดเด่นของบุคลากรทุก ๆ ตาแหน่งในระดับภูมิภาคมากขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประจักษ์แก่ประชาชนทั่วไป และสร้างความภาคภูมิใจ สร้างขวัญ
และกาลังให้กับบุคลากรให้ส่วนภูมิภาค
การวิจัยพบว่า พฤติกรรมของข้าราชการกรมการปกครองต่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
กรมการปกครอง Fanpage ในทุก ๆ ข้อ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ที่ 3.60 ซึ่งน้อยกว่าด้านความรู้
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ความเข้าใจ และด้านความรู้สึก จึงมีข้อเสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมกับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกรมการปกครอง Fanpage โดยอาจจะจัดกิจกรรมสร้าง
การมีส่วนร่วม พร้อมทั้งน าเสนอเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบุคลากร
เพื่อให้บุคลากรแชร์ข้อมูลดังกล่าว
4.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
การวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไปควรศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ส ามารถเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ของกรมการปกครองให้สอดคล้องกับทัศนคติของประชาชนภายนอกองค์การ
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กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสำหรับธุรกิจงำนระบบท่อส่งลม
กรณีศึกษำ บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จำกัด
พุทธพงษ์ ตันสกุล*

บทคัดย่อ
การวิจัยศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด การศึกษา
กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท
ฟิว เจอร์ เทคนิ ค จ ากัด ขอบเขต คือ โครงสร้างการบริห าร และ การดาเนิน ธุรกิจ ภายในบริษั ท
ฟิวเจอร์ เทคนิค และประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด 1 คน ผู้บริหาร
ฝ่ ายปฏิ บั ติ การ 1 คน ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายงบประมาณ 1 คน โดยใช้ วิธีก ารสั ม ภาษณ์ (interviews) ใน
รูป แบบของ การสัมภาษณ์ รายบุ คคล (Individual Interviews) โดยการสั มภาษณ์ถึงนโยบายและ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลักษณะการค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project)
วิธีการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะนาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในรูป แบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิว เจอร์ เทคนิค จากัด
ท าความเข้ าใจและศึ ก ษาการวิธี ก ารวิเคราะห์ เชิ งกลยุ ท ธ์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ท าการสั ม ภาษณ์
ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจุดประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน นาข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994)
ผลการศึกษาพลว่า ผู้บริหารให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของบุคลากร โดยทั้งสิ้น
คุณทินกรได้ชี้แจงว่า การขาดแคลนบุคลากรด้าน แรงงาน และ ช่างฝีมือชานาญการนั้น เป็นปัญหา
หลั ก ขององค์ ก าร เนื่ อ งในปั จ จุ บั น คนไทยรุ่น ใหม่นั้ น ไม่ นิ ย มท างานด้านการใช้ แรงงาน และด้ าน
ช่างฝีมือ อีกทั้งการศึกษาทางสายอาชีพเฉพาะทางในด้านนี้ก็ยังไม่มีเปิดสอนอีกด้วย ดังนั้นหัวสาคัญ
ของการที่เราจะเพิ่มยอดขายในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดบุคลากร ในด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยในการลงทุนเรามีพร้อม ทั้งเงินทุนภายในและเงินทุนภายนอกที่พร้อมจะให้เราต่อยอดธุรกิจ
ต่อให้เราได้รับการจ้างงานมากขึ้น มีโรงงานใหญ่ขึ้น มีเครื่องมือในการทางานที่มากมาย แต่ยังขาด
บุคลากรในการทางาน เราก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ดังนั้นปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์จึงต้อง
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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มุ่งเน้นไปในด้านการเพิ่มบุคลากรและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มยอดขาย
ในปั จ จุ บั น และอนาคต ดั งนั้ น การศึ ก ษาครั้ง นี้ ท าให้ อ งค์ ก ารค้ น พบปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ
(Critical Success Factors) ก็คือ แรงงาน แรงงานในการทางานส าคั ญ มากในการก้าวต่อไปของ
องค์การ
คำสำคัญ: กลยุทธ์ ธุรกิจท่อส่งลม การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์

1. บทนำ
บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยมีคุณทินกร
เอกนิ รัน ดร์ ดารงตาแหน่ งกรรมการผู้จัดการ และเป็น ผู้ก่อตั้งในปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิ ค
จากัด ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิต ติดตั้ง และ จาหน่ายวัสดุ ในระบบงานท่อส่งลม ทุกประเภทที่
ติดตั้งใน อาคารสานักงาน โรงแรม โรงงานและห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัยต่าง ๆ
ของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน “เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ และบริการชั้น
เลิศเพื่อตอบสนองความต้อง การของลูกค้าอย่างเต็มที่เพราะความพึง พอใจของลูกค้า คือความสาเร็จ
ของเรา” จากวันนั้นถึงวันนี้ โครงการต่าง ๆ ของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ได้ประสบผลสาเร็จ
เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทมีอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมานี้ กว่า 200 ล้านบาท
ทางบริ ษั ท ฟิ ว เจอร์ เทคนิ ค จ ากั ด ก็ ได้ พั ฒ นาระบบและคุ ณ ภาพของบริ ษั ท เองอย่ า งต่ อ เนื่ อง
เพื่อให้บริการที่ทันความต้องการของตลาด ในประเทศไทย บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด เชื่อว่าการ
จะมีแผนกลยุทธ์งานธุรกิจที่ดีต้องควบคู่ไปกับการสร้างทีมงานที่ดี บุคคลากรของบริษัท ทุกคนมีความ
มุ่งมั่น และได้รับการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ทีมงานทุกคนภูมิใจกับผลงานที่ผ่านมา และมุ่งมั่นพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบันธุรกิจในวงการระบบท่อส่งลมมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านการบริการและราคาในการ
จัดจาหน่ายของคู่แข่งที่หลากหลาย อีกทั้งลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ
และมีราคาที่ถูกลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มิอาจคาดเดาได้ อีกทั้งยังต้อง
เผชิญหน้ากับความแปรปรวนทางเศรษฐกิจ สังคม และ ระบบการปกครองทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
ปัจจัยดังกล่าว ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลยุทธ์แบบเดิม
อาจล้าสมัยและไม่ส่งผลดีได้อีกต่อไปในอนาคต ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องทาการคิดค้นแผนกลยุทธ์
ใหม่ เพื่อสร้างจุดแข็งและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนและมีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง ซึ่งเน้นการสร้าง
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ผลกาไรสูงสุดบนความพึงพอใจของผู้ลูกค้าเป็นสาคัญ เพื่อสร้างการเติบโตและผลประกอบการของ
ธุรกิจต่อไปในอนาคต

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2.2 เพื่อคัดเลื อกกลยุท ธ์ที่ดีที่ สุด ที่ส อดคล้ องกับปั ญ หาในองค์การ และนาไปใช้เพื่อเพิ่ ม
ยอดขายในปัจจุบันและอนาคต

3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษากลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบท่อส่งลม
กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ขอบเขต คือ โครงสร้างการบริหาร และ การดาเนินธุรกิจ
ภายในบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค และ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด 1
คน ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยปฏิ บั ติ ก าร 1 คน ผู้ บ ริ ห ารฝ่ า ยงบประมาณ 1 คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
(interviews) ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) โดยการสัมภาษณ์
ถึงนโยบายและปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด เพื่อนามากาหนดกล
ยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

4. วิธีกำรศึกษำ
4.1 ค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project)
4.2 ทาการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะนาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค
จากัด
4.3 ทาความเข้าใจและศึกษาการวิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์
4.4 ทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจุดประสงค์ใน
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4.5 นาข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994)
(1) กาหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
(4) กาหนดกลยุทธ์
(5) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์
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(6) นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบ
ท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ” ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อ
ศึกษาการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ เพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่
สอดคล้ อ งกับ ปั ญ หาในองค์การ และนาไปใช้เพื่ อเพิ่มยอดขายในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้ การ
ดาเนินการวิจัยนาไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทางผู้วิจัยได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 รูปแบบกำรศึกษำและค้นคว้ำ
1) ค้นคว้าอิสระในรูปแบบการวิเคราะห์การบริหารหน่วยงาน (Master Project)
2) ทาการศึกษามีลักษณะคล้ายเป็นที่ปรึกษาหาทางแก้ไขปัญหาให้ และแนะนาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาในรูปแบบการใช้แนวคิดและแนวทางการวางแผลกุลยุทธ์ ให้ กับ บริษัท ฟิวเจอร์
เทคนิค จากัด
3) ทาความเข้าใจและศึกษาการวิธีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การกาหนดกลยุทธ์
4) ทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมผู้บริหาร เพื่อเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
จุดประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.2 กำรเลือกประชำกรในกำรใช้ศึกษำ
การเลื อ กประชากรในการใช้ ศึ ก ษาในการศึ ก ษานี้ ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด 1 คน
ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 1 คน ผู้บริหารฝ่ายงบประมาณ 1 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (interviews)
ในรูปแบบของ การสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interviews) โดยการสัมภาษณ์ถึงนโยบายและ
ปัญหาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
5.3 กำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการการกาหนดกลยุทธ์
2) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากหนังสือการวางแผนกลยุทธ์ :
แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ (ปกรณ์ ปรียากร, 2551)
5.4 กำรเก็บข้อมูล
ใช้วิธีการศึกษาโครงสร้างและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด
โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ (interviews) ในรู ป แบบของ การสั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล (Individual
Interviews) โดยการสั มภาษณ์ ถึงนโยบายและปั ญ หาทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ฟิ วเจอร์
เทคนิค จากัด เพือ่ นามากาหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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5.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) เครื่องมือการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในองค์การ 5 Cs
2) เครื่องมือการวิเคราะห์ SWOT Analysis MODEL Harvard Business School
3) เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis
4) เครื่ อ งมื อ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกโดยใช้ Five Competitive
Forces Analysis ของ Michel E. Porter
5) เครื่องมือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สายโซ่คุณค่าหรือโซ่ร้อยค่านิยม
(Value Chain) และห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
6) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับ เครื่อ งมือ การวิเคราะห์ ก าหนดกลยุท ธ์ SWOT Matrix
(Scenario Planning)
5.5 วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล
นาข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994)
(1) กาหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
(4) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
(5) กาหนดกลยุทธ์
(6) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์
(7) นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
กรณี ศึกษา บริษั ท ฟิ ว เจอร์ เทคนิ ค จากัด โดยใช้การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ของ
กิจการโดย SWOT Analysis ของ Harvard Business School โดยมีวิธีการ ดังนี้
1) กาหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
2) วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ภ าพรวมในปั จ จุ บั น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันในองค์การ 5 Cs
3) วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats) ของกิจการโดยใช้
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis
- การวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันโดยใช้ Five Competitive Forces Analysis
ของ Michel E. Porter
4) วิเคราะห์สภาพของกิจการหรือสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) เพื่อ
ประเมิ น จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses) ของหน่ ว ยงาน โดยใช้ เครื่ อ งมื อ การ
328

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สายโซ่คุณค่าหรือโซ่ร้อยค่านิยม (Value Chain) และ ห่วงโซ่อุปทาน
(Supply Chain) จากนั้นนาผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน มา
จัดทาตาราง (SWOT Matrix) และหาข้อเสนอประเด็นกลยุทธ์ที่จะนามาใช้ในกิจการการนา SWOT
มาใช้ จ ะท าให้ ผู้ บ ริ ห ารก าหนดจุ ด แข็ งและจุ ด อ่อ นจากสภาพแวดล้ อ มภายใน โอกาสและปั ญ หา
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทาให้สามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานภาพหรือสภาวะ
ขององค์การได้ ซึ่งจะนาองค์การไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
SWOT ทาให้สามารถเข้าใจว่าแต่ละด้านมีอิ ทธิพลต่อการดาเนินงานขององค์การใน
ทิศทางใดบ้าง ดังนี้
• จุ ดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย
• จุดอ่อนขององค์กร จะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงาน
• โอกาสทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร
• อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร
เมื่อองค์การรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและปัญ หาอุปสรรคของตัวเองแล้ ว ก็จะ
สามารถกาหนดกลยุทธ์ได้จากการทา SWOT Matrix ซึ่งผลที่ได้จะช่วยทาให้องค์การสามารถระบุ
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อที่จะตอบคาถามเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
• จุดแข็งและโอกาส (SO) วิธีที่องค์การสามารถใช้จุดแข็งของคุณเพื่อหาประโยชน์ที่
ได้เปรียบเพื่อสร้างเป็นโอกาส
• จุดแข็งและอุปสรรค (ST) วิธีที่องค์การสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นจริง
• จุดอ่อนและโอกาส (WO) วิธีการใช้โอกาสที่มีขององค์การเพื่อเอาชนะจุดอ่อน
• จุ ด อ่ อนและอุ ป สรรค (WT) วิธีที่ องค์ก ารสามารถลดจุ ดอ่ อนและหลี ก เลี่ ยงภั ย
คุกคาม

6. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
นาข้อมูลในการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยใช้หลักการและทฤษฎี ตั วแบบการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ของ Harvard Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994)
(1) กาหนดจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
(3) วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
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(4) วิเคราะห์สถานการณ์ภายใน
(5) กาหนดกลยุทธ์
(6) ประเมินความเป็นไปได้และเลือกกลยุทธ์
(7) นากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
บทสรุปในกำรประมวลผล SWOT MATRIX 4 แนวทำง
ก. กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำหรือเชิงรุก SO Strategies
S1O3 – กลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาด ในเมื่อบริษัทของข้าพเจ้ามีจุดแข็งด้านระบบท่อส่งลม
เย็ น และ สามารถรั บ งานได้ ทุ ก ขนาดไม่ ว่ าจะขนาดเล็ ก หรื อขนาดใหญ่ แต่ ยั งขาดส่ ว นของด้ า น
การตลาด ดังนั้นข้าพเจ้าจะทาการผลักดันในส่วนของการตลาดให้มากขึ้น โดนจะตั้งฝ่ายการตลาด
โดยเฉพาะเพื่อดูแลลูกค้า โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ ส่วนของลูกค้าเก่านั้นเราจะกลับไปให้
ความสาคัญเข้าถึงและเยี่ยมชม จัดเลี้ยงพูดคุยทางธุรกิจให้มากขึ้นแบบส่วนตัวเพื่อทาความคุ้นเคย
อย่างต่อเนื่อง ส่วนลูกค้าใหม่นั้นเราจะเริ่มทาการตลาดแบบเชิงรุกเข้าถึง และจัดทาสื่อโฆษณาทั้งการ
ลงนิตยาสารและเวปไซดต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมงานระบบ รวมทั้งจัดอบรมสัมมนาให้ลูกค้ามาทา
ความรู้จักกับเราให้มากขึ้น
S1O4 – กลยุทธ์พัฒนาเทคโนโลยีจากภายในสู่ภายนอก กลยุทธ์นี้เป็นการพัฒนาในส่วนของ
เทคโนโลยีของบริษัทในด้านการผลิตและติดตั้ง การหันไปใช้เทคโนโลยีใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยี
เดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ ดี ขึ้ น เทคโนโลยี เดิ ม คื อ วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เรามี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น เครื่อ งจั ก ร และ
เครื่ อ งมื อ ช่ า งต่ า ง ๆ น ามาตรวจสอบและบ ารุ งรั ก ษาให้ อ ยู่ ในสภาวะที่ พ ร้อ มใช้ ง านเสมอ และ
เทคโนโลยีใหม่คือการจัดซื้อเครื่องจักรและเครื่องมือ เพิ่มเติมในสิ่งที่ขาด แต่เราจะใช้รุ่นใหม่ที่ดีกว่า
ของเดิม เช่น การจัดซื้อเครื่อง CNC ในการผลิตท่อส่งลม การจัดซื้อ X-Lift ที่ดั่งเดิมคือการใช่นั่งร้าน
เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
S2O5 – กลยุทธ์รักษาลูกค้า เรามีความแข็งแกร่งทางด้านสายงานระบบท่อส่งลมเย็นแล้ว
สิ่งสาคัญเราจะต้องรักษาฐานลูกค้าทั้งใหม่และเก่าให้คงอยู่กับเราตลอดไป โดยใช้นโยบาย ดังนี้
- รักษาฐานราคาเดิมไว้ให้นานเท่าที่สุดเท่าที่จะทาได้
- ติดต่อลูกค้าอย่างสม่าเสมอแม้เค้าจะไม่มีงานให้เรา
- รักษามาตรฐานในการทางานไม่ให้ตกต่าลง มีการตรวจสอบก่อนส่งงานเสมอ
- ใส่ใจกับความสุขของลูกค้า ไม่ใช่เงินของลูกค้า
- หากลูกค้ามีปัญหา ให้ทางเราติดต่อและแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด
หากทาได้ครบทุกข้อดังต่อไปนี้ข้าพเจ้ามองว่าลูกค้าจะอยู่กับเราเสมอและบอกต่อปากต่อปาก
สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้อีกด้วย
ข. กลยุทธ์ในกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกระบวนกำรภำยใน WO Strategies
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W1O3- กลยุทธ์ตาเหยี่ยว เหยี่ยวเวลาหาเหยื่อนั้นจะต้องประเมินตนเองก่อนว่าคุ้มค่าและ
เหมาะสมกับตนเองในการล่าหรือไม่ หากเหยื่อใหญ่เกินไปก็ไม่สามารถนากลับรังได้ หากเล็กเกินไปก็
ไม่อิ่ม ลูกค้าก็เช่นกัน คือ การคัดกรองลูกค้า และสืบค้นหาประวัติทั้งการทางาน งบดุล และเงินทุน
ต่าง ๆ ประวัติทางการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงในหนี้เสียและมีปัญหาทางการเงินในอนาคต
W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว ในปัจจุบันช่างฝีมือและแรงงานทางด้านงานท่อส่งลมลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่ องจากไม่มีโรงเรียนสอนและหลักสูตรการสอนที่ชัดเจน อีกทั้งเด็กยุคใหม่ล้วนไม่อยาก
ทางานประเภทงานช่างและใช้แรงงาน ดังนั้นข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีสร้าง Academy of Duct
ขึ้นเพื่อฝึกบุ คลากรทั้งจากภายในและภายนอก ให้เป็นช่างชานาญการพร้อมปฎิบัติการและมีงาน
รองรับ ที่ชัดเจน ได้ความรู้ และสร้ างรายได้ให้ กับตัวเอง และทาให้ องค์การของข้าพเจ้ามีบุคลากร
เพิ่มขึ้นอีกด้วย
W3O4- กลยุทธ์ก้าวทันโลก ติดตามข่าวสารด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการผลิต เช่นเครื่องมือ
และเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อทาให้องค์การมีประสิทธิภ าพและเพิ่มมูลค่าให้ กับงานได้ และก้าวล้านา
คู่แข่ง
ค. กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือหรือสร้ำงพันธมิตร ST Strategies
S2T5 – กลยุทธ์ฐานข้อมูลเพื่อความมั่นคง กลยุทธ์นี่จะใช้วิธีการสร้างฐานข้อมูลและเก็บ
ข้อมูลทุกอย่างในองค์การ เช่น
- ข้อมูลพนักงาน
- ข้อมูลลูกค้า
- ข้อมูลวัสดุ
- ข้อมูลงานทั้งหมด
เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาได้เฉพาะด้าน เราจะเน้นในการเก็บฐานข้อมูล
ลูกค้า เพื่อนาวิจัยบทบาทในการทางาน และหากฝ่ายเซลมีการลาออก ข้อมูลของลูกค้าก็ยังคงอยู่ไม่
หายไปกับเซลที่มีการลาออกไป หากเกิดปัญหาเราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ มาแก้ไขและสืบค้นได้ โดย
เก็บแบบ BIG DATA และสารองข้อมูลแบบ On Cloud เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
S4T4 – กลยุทธ์สร้างพันธมิตร เป็นการเปลี่ยนคู่แข่งเป็นพันธมิตร ยุคนี้เป็นยุคของเถ้าแก่ที่
ต้องถือคติ “รวมกันเราอยู่” ต้องเปลี่ยน “ศัตรู” ให้เป็น “คู่ค้า” โมเดลธุรกิจสมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการ
ไทยต้องยึดเหนี่ยวการหา “เพื่อน” ที่เป็นคู่คิดร่วมธุรกิจ ยิ่งมากยิ่งดี มีเพื่อนธุรกิจที่อุ้มชูช่วยเหลือกัน
แบบแบ่ งกัน กิน แบ่ งกัน อยู่ โดยใช้วิธีการสร้าง NETWORK ของธุรกิจงานระบบท่ อส่งลมขึ้น โดย
รวบรวม บริษัททั้งรายใหญ่รายย่อยมารวมตัวกัน ปรึกษาหารือ แชร์ธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยสาคัญ
คือ ด้านราคา จะต้องช่วยกันขยายเพดานราคาขึ้นและรักษาระดับ ไม่ให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา
เช่น การแข่งกันลดราคา รวมถึงช่วยกันเปิดตลาดพัฒนาฝีมือแรงงาน และรักษามาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
และมั่นคง
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S1T4 – กลยุทธ์สร้างคน กลยุทธ์นี้จะคล้ายกันกับ W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว ปัญหาคือการ
ขาดแรงงานดังนั้น นอกจากหาแรงงานควบคู่กันไปด้วยแล้วในระหว่างทางเราจะสร้างคนเพื่อองค์การ
ของเราเองด้วย เนื่องจากแรงงานมีความสาคัญมากในธุรกิจนี้ กลยุทธ์สร้างคน จะดาเนินการโดยสร้าง
แรงจูงใจในการทางานให้กับบุคลากรในองค์การ โดยการให้รางวัลความสาเร็จในการทางาน เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ทุกคนมีแรงผลักดันในการทางาน และมีเป้าหมายในชีวิต มีอนาคต
ง. กลยุทธ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกำรดำเนินกำร WT Strategies
W3T2 – กลยุ ท ธ์ต รวจภายใน กลยุ ท ธ์นี้ ท าเพื่ อแก้ปั ญ หาการทุ จริตในองค์ ก าร โดยเพิ่ ม
มาตรการการตรวจสอบให้มากขึ้นแบบทางอ้อม เราจะไม่เน้นทางตรงเนื่องจากจะทาให้การทางานตึง
เครียด หากงานตึงเครียดมากเกินจะก่อเกิดปัญหาในการทางาน เราจะติดตั้งการตรวจภายในโดยใช้
ระบบสารสนเทศเข้ามา เช่น ใช้โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อบันทึก log file เรียกดูและทวนสอบได้เสมอ
เปิ ดเผยได้ และปลู กฝั งผู้บ ริห ารและผู้ จัดการให้ เน้นการตรวจสอบไม่ให้ ปล่อยปะละเลยและไว้ใจ
บุคลากรมากเกินไป
W1T1 – กลยุทธ์เสียเพื่อได้ เมื่อมีการคัดกรองลูกค้าในด้านต่าง ๆ แล้วนามาประเมิน ไม่ว่า
จะเป็นงานที่มีค่าและกาไรสูงแค่ไหน หากลูกค้าประวัติไม่ดีเราจะต้องทาการตัดสินใจไม่รับงานดีกว่า
รับงานมาแล้ว แต่เก็บเงินไม่ได้ เพราะเงินคือสิ่งสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
W2T4- กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการทางาน ปัญหาส่วนใหญ่ในองค์การ คือ บุคลากร ดังนั้น
เราจึงเน้นการสร้างแรงจูงใจแบบวิธีใหม่ ๆ นอกเหนือจากโบนัสและการเพิ่มเงินเดือนของพนักงาน
เพิ่มเติม คือ ศึกษาวิถีชีวิตของบุคลากรในองค์การ และ เข้าถึงปัญหาหาของบุคลากร ใครทาดีย่อมได้
รางวัล ส่วนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพลดเรา เราควรสอบถามพูดคุยถึงปัญหาของเค้าอย่างแท้จริง และ
ช่วยเหลือเค้า ดั่งเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อรักษาทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่กับเราตลอดไป เราจะให้ผู้
บริการให้ เปิ ดใจพูดคุยถึงปั ญหาชีวิตต่าง ๆ ได้ และช่วยกันเข้าแก้ไข ประหนึ่งจิตแพทย์ช่วยเหลื อ
ผู้ป่วย ยาของเราคือการช่วยแก้ปัญหา ทั้งด้านการเงิน และ แนวทางการใช้ชีวิต เช่น มีกองทุนกู้ยืม
ฝากรถไว้กับบริษัท ฝากบ้านไว้กับบริษัท แทนที่พนักงานจะแบกภาระจ่ายดอกเบี้ยงแพงกับธนาคาร
บริษัทก็จะช่วยเหลือทางด้านนี้แทนโดยให้ดอกเบี้ยต่า เป็นต้น ก่อนเกิดการช่วยเหลือต่าง ๆ ก็จะมีการ
ลงมติและคัดกรอง ผู้ที่มีความเหมาะสมและคุณค่าต่อองค์การด้วย

7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบ
ท่อส่งลม กรณีศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาการสร้างกลยุทธ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อคัดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ที่สอดคล้องกับปัญหาใน
องค์การ และนาไปใช้เพื่อเพิ่มยอดขายในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปบบ
การวิ เคราะห์ ก ารบริ ห ารหน่ ว ยงาน (Master Project) น าข้ อ มู ล ขององค์ ก ารและการสั ม ภาษณ์
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ผู้ บ ริ ห ารมาวิเคราะห์ โดยใช้ ห ลั กการและทฤษฎี ตั ว แบบการวิเคราะห์ เชิ งกลยุท ธ์ ของ Harvard
Business School หรือ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) จากนี้จะนาสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร
โดยการคัดเลือกกลยุทธ์ที่มีความสาคัญมากที่สุดมาดาเนินการ
สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาตามขั้นตอนของ ตัวแบบการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ของ Harvard Business
School ห รื อ SWOT MODEL (Mintzberg, 1994) ท าให้ เกิ ด ก ารวิ เ ค ราะห์ แ ล ะป ระเมิ น
สภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอก เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาในการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น กรณี ศึ ก ษา บริ ษั ท ฟิ ว เจอร์ เทคนิ ค จ ากั ด โดยใช้ ก ารวิ เคราะห์
สถานการณ์ของกิจการโดย SWOT Analysis ของ Harvard Business School ตามประเด็นต่าง ๆ
ดังนี้
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ห รือสภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ในด้านต่าง ๆ
เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats) ของกิจการโดยใช้
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปโดยใช้ PEST Analysis
- การวิเคราะห์สภาพของการแข่งขันโดยใช้ Five Competitive Forces Analysis
ของ Michel E. Porter
2. วิเคราะห์สภาพของกิจการหรือสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) เพื่อประเมิน
จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น (Weaknesses) ของหน่ ว ยงาน จากนั้ น น าผลการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน มาจัดทาตาราง (SWOT Matrix) และหาข้อเสนอ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ จะน ามาใช้ในกิจการ การนา SWOT มาใช้จะทาให้ ผู้ บริห ารกาหนดจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทาให้
สามารถวางกลยุ ท ธ์ที่ เหมาะสมกั บ สถานภาพหรื อ สภาวะขององค์ ก ารได้ ซึ่ งจะน าองค์ ก ารไปสู่
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
ซึ่งจากการการวิเคราะห์ SWOT มีประโยชน์กับองค์การ ดังนี้
1. ช่วยให้ ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
2. ช่วยเพิ่มการตัดสินใจเมื่อมีทางเลือกหลายทาง
3. ช่วยกาหนดความสาคัญและเรียงลาดับของเหตุการณ์ก่อนหลังได้
4. ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
5. ช่วยวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดาเนินการของธุรกิจได้
6. ช่วยวิเคราะห์การริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่จะเกิดประโยชน์กับองค์การได้
7. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้นเช่น เพิ่มทักษะของพนักงาน หรือเพิ่มเครื่องมือที่
จะทาให้การดาเนินการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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8. ช่วยเป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสมสามารถบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
9. ทาให้มีข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจสามารถเป็นผู้นาทางด้านการตลาดได้
อภิปลำยผลบทสรุปกับผู้บริหำร
หลังจากได้ดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายในและภายในนอกแล้วขั้นตอนต่อไป คือ
การก าหนดกลยุ ท ธ์ ซึ่ งอั น เป็ น ขั้ น ตอนที่ เกี่ ย วกั บ การตั ด สิ น ใจที่ มี คุ ณ ค่ ามากที่ สุ ด ต่ อการกาหนด
จุดหมายปลายทางในอนาคตและการเลือกเส้นทาง รวมถึงวิธีการที่มีแนวโน้มในความเป็นไปได้มาก
ที่ สุ ด ข้ า พเจ้ า จึ ง ได้ น ากลยุ ท ธ์ ที่ ค้ น คว้ า และน าไปเสนอพู ด คุ ย กั บ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง ก็ คื อ คุ ณ ทิ น กร
เอกนิรันดร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณทินกรได้มุ่งประเด็นและตระหนักถึงกลยุทธ์ W4O3- กลยุทธ์
สร้ างดาว และ S1T4- กลยุ ท ธ์ส ร้ างคน ทั้ งสองกลยุท ธ์นี้ จะว่าด้ ว ยเรื่องของบุ ค ลากร โดยทั้ งสิ้ น
คุณทินกรได้ชี้แจงว่า การขาดแคลนบุคลากรด้าน แรงงาน และช่างฝีมือชานาญการนั้ น เป็นปัญหา
หลั ก ขององค์ ก าร เนื่ อ งในปั จ จุ บั น คนไทยรุ่น ใหม่นั้ น ไม่ นิ ย มท างานด้านการใช้ แรงงาน และด้ าน
ช่างฝีมือ อีกทั้งการศึกษาทางสายอาชีพเฉพาะทางในด้านนี้ก็ยังไม่มีเปิดสอนอีกด้วย ดังนั้นหัวสาคัญ
ของการที่เราจะเพิ่มยอดขายในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดบุคลากร ในด้านทุนทรัพย์
ปัจจัยในการลงทุน เรามีพร้อม ทั้งเงินทุนภายในและเงินทุนภายนอกที่พร้อมจะให้เราต่อยอดธุรกิจ
ต่อให้เราได้รับการจ้างงานมากขึ้น มีโรงงานใหญ่ขึ้น มีเครื่องมือในการทางานที่มากมาย แต่ยังขาด
บุคลากรในการทางาน เราก็ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้ ดังนั้นปัญหาและการกาหนดกลยุทธ์จึงต้อง
มุ่งเน้นไปในด้านการเพิ่มบุคลากรและพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มยอดขาย
ในปั จ จุ บั น และอนาคต ดั งนั้ น การศึ ก ษาครั้ง นี้ ท าให้ อ งค์ ก ารค้ น พบปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ
(Critical Success Factors) ก็คือ แรงงาน แรงงานในการทางานส าคัญ มากในการก้ าวต่อไปของ
องค์การ ในลาดับต่อไปองค์การจะใช้กลยุทธ์ W4O3- กลยุทธ์สร้างดาว และ S1T4- กลยุทธ์สร้างคน
และพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดในอนาคตที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และเริ่มดาเนินการทันที
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งนี้
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สาหรับธุรกิจงานระบบ
ท่อส่ งลม กรณี ศึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เทคนิค จากัด ” นั้นผลการวิจัยดังกล่าวในรูปแบบกลยุทธ์ที่
คิดค้นได้ออกมาหลายรูปแบบเป็นเพียงแนวคิดและหลักการ จะต้องนาไปหาแนวทางในการปฏิบัติที่
สอดคล้องและเป็นไปได้ต่อไป อย่างไรก็ตามควรมีการติดตามความสาเร็จในกลยุทธ์ที่เลือกวางไว้ด้วย
เพื่อนามาประเมินผลของความสาเร็จในการวางกลยุทธ์ดังกล่าว
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
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1. การคิด เชิงกลยุ ท ธ์ในการวิเคราะห์ ขององค์การควรออกมาในรูป แบบการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อที่จะช่วยให้ได้แนวความคิดที่ละเอียดและความหลากหลายรอบด้านและครบ
ทุกสัดส่วนในองค์การ และเป็นประโยชน์ต่อการสรุปประเด็นและการคิดค้นกลยุทธ์
2. ควรเพิ่มความละเอียดของข้อมูลในด้านประชากร บุคลากร และระบบการเงิน เชิงลึกเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น
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กรณีศึกษำกำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13
ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยำนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนำงนอน อำเภอแม่สำย
จังหวัดเชียงรำย
พรชัย สุทธิวารี*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการภัยพิบัติทางด้าน
วิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง 2) เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจากัด และการ
แก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง
วิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา Case Study ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลทั้งแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม จานวน 3 คน และข้อมูลทุติยภูมิเป็นการศึกษาจากบทความ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ และบทวิพากษ์วิจารณ์
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
1. การจัดการภัยพิบัติ แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และ
หลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมีการจัดการภัยพิบัติดังนี้ 1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน
โดยมีกฎหมายและแผนในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
พ.ศ. 2550 และมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแผนแม่บทใน
การจัดการสาธารณภัยของประเทศ ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ สานักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายได้มีการรวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานราชการ ในส่วนของข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อยมาก
และสานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไม่มีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
ภัยพิบัติในถ้า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มีนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้ า นถ้ า และมี Mr. Vern Unsworth ผู้ ที่ เ คยเข้ า ไปส ารวจถ้ าหลวง 2) ระหว่ า งเกิ ด ภั ย พิ บั ติ
การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้า โดยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือ รวมทั้งข้อมูลทางธรณีวิทยา จากทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจานวนมากมาช่วยใน
*
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ปฏิ บั ติ ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ติ ด ถ้ าหลวง 3) หลั งเกิ ด ภั ย พิ บั ติ มี ก ารฟื้ น ฟู ซี่ ง มี
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 เป็ น กฎหมายหลั ก โดยมี ก ฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลังเกิด
ภัยพิบัติ เพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ถ้าหลวง
2. ปั ญ หา ข้อจากัด และการแก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม มีดังนี้ 1)
ปัญหาสภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบตลอดระยะเวลาที่ค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้าออกจากถ้าไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการเบี่ยงทางน้าเพื่อไม่ให้น้าเข้าถ้า
หลวงได้ 2) ข้อจากัดของสภาพภูมิประเทศบริเวณถ้าหลวง ซึ่งเป็นภูเขาสูงและมีความลาดชันเป็น
ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การปฎิ บั ติ ง านในการขนย้ า ยเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ซึ่ ง ต้ อ งขนส่ ง ทาง
เฮลิ ค อปเตอร์ 3) ข้ อ จ ากัด ด้ านพื้ น ที่ ไม่ ส ามารถใช้ เครื่องสู บ น้ าที่ ใช้ ระบบน้ ามั น เป็ น เชื้ อ เพลิ งได้
เนื่องจากระบบนี้จะทาให้เกิดควันภายในถ้า ใช้ได้แต่เครื่องสูบน้าที่ใช้ระบบไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในกรณีศึกษา
เรื่องนี้และนัยสาหรับกรณีอื่นที่มีบริบทคล้ายกันในอนาคต ที่สาคัญมีดังนี้ 1) ควรมีการสารวจและ
จัดทาแผนที่ถ้าอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการสารวจถ้าทั่วประเทศไทย 2) ศึกษาการกู้ภัยภายในถ้า
เพราะประเทศไทยไม่มีการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในถ้าเหมือนกรณีถ้าหลวงมาก่อน 3)
ควรมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติ
ภายในถ้า และ 4) ควรมีการรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่ มีความรู้ความเชี่ยวเฉพาะทาง ในหลากหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะได้ขอคาปรึกษาได้ทันท่วงที
คำสำคัญ: ปฏิบัติการถ้าหลวง การจัดการภัยพิบัติ วิศวกรรม

1. บทนำ
ในปัจจุบันทั่วโลกเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งและรุนแรงมากขึ้น ภัยพิบัติทา
ให้ระบบการทางานและการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคม หยุดชะงักอย่างรุนแรง นาไปสู่หายนะที่
เป็นอันตราย เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทาของมนุษย์ ทาให้เกิดการสูญเสียใน
ชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เกินกาลังความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจะบริหารจัดการได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ จากเหตุการณ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนัก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบ้านจ้อง ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังจากฝึกซ้อมฟุตบอลเสร็จทั้งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน และนัก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย 12 คน ได้ชักชวนกันเดินทางไปสารวจบริเวณถ้า
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หลวง ภายในวนอุ ท ยานถ้ าหลวง-ขุ น น้ านางนอน ต าบลโป่ งผา อ าเภอแม่ ส าย จั งหวั ด เชี ยงราย
แต่ทั้งหมดไม่สามารถกลับออกมาได้ หลังจากที่ทั้ง 13 คน เข้าไปในถ้าหลวง ในขณะนั้นมีฝนตกหนัก
และท าให้ น้ าฝนไหลท่ ว มเส้ น ทางเดิ น ภายในถ้ าและท่ ว มปิ ด ทางเข้ า ออก จึ ง ท าให้ ทั้ ง 13 คน
ไม่สามารถออกมาได้ เจ้าหน้ าที่จึงเริ่มดาเนินการค้นหา แต่พบว่าระดับน้าภายในถ้าสู งขึ้นเรื่อย ๆ
สภาพอากาศข้างในมีความชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท เจ้าหน้าที่จึงประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วย
สงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีล ทางหน่วยซีลจึงได้ส่งทีมนักประดาน้าชุดแรกเข้าไป พบรอยนิ้วมือ
คนเกาะตามถ้า แต่การค้นหาเป็นไปอย่างยากลาบาก เนื่องจากปริมาณน้าที่ เพิ่มขึ้น และน้าขุ่นจนมอง
ไม่เห็นทาง ประกอบกับถังออกซิเจนของหน่วยซีล ไม่สามารถดาน้าได้ระยะทางไกล จึงได้ระดมสรรพ
กาลั งทั้ งหน่ ว ยงานของภาครั ฐ และเอกชน รวมถึ งร้อ งขอจากต่ างประเทศที่ มีค วามสามารถกู้ภั ย
ผู้ป ระสบภัย ติดอยู่ ในถ้า ทาให้ ทีมกู้ภัยจานวน 3 คน จากองค์กร British Cave Rescue Council:
BCRC เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ เข้ามาร่วมค้นหาในปฏิบัติการครั้งนี้ส่วนบริเวณภายนอกถ้า
หลวง มีการสารวจโพรงถ้าที่ส ามารถโรยตัวเข้าไปภายในถ้า เพื่ อที่จะส่ งเสบียงอาหารและน้าดื่ม
รวมถึงการลาเลียงผู้ประสบภัยออกจากถ้าโดยการดึงขึ้นมาจากโพรงถ้าด้วย และบริเวณหน้าถ้ามีการ
สูบน้าเพื่อระบายน้าอย่างต่อเนื่อง
จนในที่สุด นักประดาน้าชาวอังกฤษ 2 คน ได้ค้นพบผู้รอดชีวิตทั้ง 13 คน โดยอยู่ห่างจาก
ปากถ้าประมาณ 4 กิโลเมตร การลาเลียงผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความยากลาบาก เนื่องจากต้องเผชิญ
กับระดับน้าที่เพิ่มสูงขึ้น ผู้ประสบภัยต้องฝึกใช้อุปกรณ์ดาน้า หรือรอเวลาอีกหลายเดือนจนกว่าระดับ
น้าจะลดลง เพื่อให้ผู้ประสบภัยเดินออกมาจากถ้า โดยปกติแล้วถ้าจะมีน้าท่วมในช่วงฤดูฝน การให้นัก
ฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนรอคอยเป็ นเวลากว่า 4 เดือน อาจส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจ เสี่ยงต่อการป่ วยและได้รับโรคติดต่อ รวมถึงการขาดอากาศหายใจ หลายหน่วยงานจึง
หาทางที่ จ ะช่ ว ยนั ก ฟุ ตบอลเยาวชนและผู้ ช่ว ยผู้ ฝึ กสอนออกจากถ้า โดยการเจาะถ้าจากด้ านบน
การเบี่ยงทางน้าให้น้าเข้าถ้าให้น้อยที่สุด การติดตั้งระบบปั๊มสูบน้าออกจากถ้า จนในที่สุด วันที่ 10
กรกฎาคม 2561 สามารถช่วยนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ออกมา
จากถ้าได้อย่างปลอดภัย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวจะเห็นว่ามีการจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบถึงจะสามารถแก้ปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ การจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครั้งนี้มีหลากหลายมิติ
เช่น การบริหารจัดการ ธรรมาภิบาลและการเสียสละ การคลังและงบประมาณ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
เกษตร ความร่วมมือระหว่างประเทศ ความร่วมมือของคนไทย ความคิดเห็นของประชาชน รวมถึง
การจัดการภัย พิ บั ติทางด้านวิศวกรรมที่ต้องมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถและมีความ
เชี่ย วชาญในแขนงต่าง ๆ ขั้น ตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องวางแผนการจัดการในการแก้ปัญหาโดย
จาเป็นต้องคานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ประสบภัย รวมถึงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม จึ งมีการระดมสรรพกาลังทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางด้านวิศวกรรม ข้อมูล ทาง
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ธรณีวิทยา และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
งานสารวจธรณีวิทยา และงานแผนที่ภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสารวจโพรงถ้า เจาะถ้าและ
สูบน้าออกจากถ้า เพื่อช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ
13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา ข้อจากัด และการแก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ ง ผู้ วิจั ยได้ รวบรวมเนื้ อหาที่ เกี่ย วข้อ ง โดย
กาหนดขอบ เขตศึกษาเฉพาะกรณีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคา
เดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมุ่งศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง การกาหนดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารความเสี่ ยงและการจัดการในสภาวะวิกฤต
กฎหมายและแผนในการจัดการภัยพิบัติ ความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ข้อมูลทางธรณีวิทยา
และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยาน
ถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และตัวแปรตาม คือ การจัดการ
ภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรมในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ 1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน 2) ระหว่างเกิดภัยพิบัติ มีปฏิ บัติการ
ค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้า และปัญหา ข้อจากัด และการแก้ปัญหาในการ
จัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม 3) หลังเกิดภัยพิบัติ มีการฟื้นฟู
จากตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ได้จากการวิจัย สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจัยดังภาพที่ 1

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม
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กำรจัดกำรภัยพิบัติทำงด้ำนวิศวกรรมใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต
ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ก่อนเกิดภัยพิบัติ
1. การวางแผน เตรียมการ ป้องกัน
ระหว่างเกิดภัยพิบัติ
1. การปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยออก
จากถ้า
2. ปัญหา ข้อจากัด และการ
แก้ปัญหาในการจัดการภัยพิบัติ
ทางด้านวิศวกรรม
หลังเกิดภัยพิบัติ
1. การฟื้นฟู

กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรใน
สภำวะวิกฤต
1. กฎหมายและแผนในการจัดการ
ภัยพิบัติ
2. ความพร้อมของอุปกรณ์และ
เครื่องมือ
3. ข้อมูลทางธรณีวิทยา
4. บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยแบบกรณีศึกษา
โดยศึกษาข้อมูลทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยข้อมูลปฐมภูมิได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) จากผู้ ที่ ให้ ข้ อมู ล ที่ ส าคั ญ โดยการสั ม ภาษณ์ ต ามประเด็ น ที่ ต้ อ งการศึ ก ษา
จานวน 3 คน ได้แก่ 1) นายครรชิต ชมภูแดง หั วหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ ส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 2) นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิ ชาการโยธาธิการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย 3) ดร.
ฟองจันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ วิศวกรอาสาและผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย และใช้ข้ อมู ล ทุ ติย ภู มิม าประกอบการศึกษา ได้แก่ บทความสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ยวข้อ ง
เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสารราชการที่เผยแพร่ บทวิพากษ์วิจารณ์ และ
เก็ บ ข้ อ มู ล จากความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากบทความ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ บทสั ม ภาษณ์
บทวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ เกี่ ย วกั บ การถอดบทเรีย นการศึก ษาการจัด การภั ยพิ บั ติ ท างด้ านวิศ วกรรมใน
ปฏิบั ติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา
อาเภอแม่ส าย จั งหวัดเชีย งราย จานวน 3 คน จากการร่ว มเสวนา “ถอดบทเรียนปฏิบั ติการทาง
วิศวกรรมช่วย 13 หมูป่า….กู้ภัยระดับโลก” ได้แก่ 1) นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยาน
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แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2) นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายก
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 3) รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรม
ปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน

4. ผลกำรศึกษำ
จากการสั มภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อง และศึ กษาจากบทความสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้อ ง เอกสาร
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ ในปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่
สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน
ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งการจัดการภัยพิบัติ
ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ มีรายละเอียด
ดังนี้
4.1 ก่อนเกิดภัยพิบัติ การวางแผน เตรียมการ ป้องกัน
4.1.1 กฎหมำยและแผนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
ก่ อ นเกิ ด ภั ย พิ บั ติ มี ก ฎหมายหลั ก ในการจั ด การความเสี่ ย งจากสาธารณภั ย ของ
ประเทศ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมีแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้แผนดังกล่าว เป็นแผนแม่บท ในการ
จัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่
ประเทศไทย และเป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของ
การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุกชุมชน นอกจากแผนดังกล่าวแล้ว ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวง ได้มีแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 และ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ร่วมอยู่ในแผนเผชิญเหตุการณ์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวงด้วย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีศูนย์เตือนภัย
พิบัติ สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้านการค้นหา
และกู้ภัย
4.1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ
ก่อนเกิดภั ย พิ บั ติส านักป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัดเชียงรายได้มีการ
รวบรวมข้อมูลเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของหน่วยงาน
ราชการ ซึ่งทางส านั กป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จังหวัด เชีย งรายสามารถร้อ งขอสนั บ สนุ น
อุป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ น ามาใช้ ในการจั ดการภั ยพิ บั ติ ในส่ ว นของหน่ ว ยงานอื่ น ๆ จะไม่ ได้ มี ก าร
วางแผน เตรียมการความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดการภัยพิบัติ
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4.1.3 ข้อมูลทำงธรณีวิทยำ
ก่อนเกิดภัยพิบัติมีข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อยมาก มีแค่ข้อมูลการสารวจถ้าหลวง
ในช่วง 800 เมตรแรกจากปากถ้าของกรมทรัพยากรธรณี และแผนที่ถ้าหลวงของ Mr. Martin Ellis
4.1.4 บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
ก่อนเกิดภัยพิบัติ สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายไม่มีรายชื่อผู้
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติในถ้า กรมทรัพยากรธรณี วิทยา มีนายชัยพร ศิริพรไพบูล ย์
เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้า และมี Mr. Vern Unsworth ผู้ที่เคยเข้าไปสารวจถ้าหลวง
4.2 ระหว่ำงเกิดภัยพิบัติ
4.2.1 กำรปฏิบัติกำรค้นหำผู้สูญหำยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจำกถ้ำ
4.2.1.1 กฎหมำยและแผนในกำรจัดกำรภัยพิบัติ จัดตั้งศูนย์บัญชาการ
ค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
และได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
อาเภอแม่ส าย ประกาศ ณ วัน ที่ 24 มิ ถุน ายน 2561 เพื่ อให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ สู ญ หาญบริเวณวน
อุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น ในฐานะผู้อานวยการจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (คาสั่งกองอานวยการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่ 5127/2561) ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ระบุไว้ว่า
มาตรา 43 ให้ผู้บัญชาการ รองผู้บัญชาการ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการ และเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติการตามหน้าที่
ดังกล่าว หากได้ดาเนินการไปตามอานาจหน้าที่ และได้กระทาไปพอสมควรแก่เหตุและมิได้ประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง ให้ผู้กระทาการนั้นพ้นจากความผิดและความรับผิดทั้งปวง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ
ผู้ใดซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัยนั้น ให้ทางราชการชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
นอกจากนี้แล้วยังมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนื่องจาก
พื้นที่ถ้าหลวงอยู่ในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
2507 เนื่องจากถ้าหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

342

4.2.1.2 ควำมพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ ระหว่างเกิดภัยพิบัติได้รับ
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือจานวนมากทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ เนื่องจาก
ปฏิบัติการครั้งนี้มีความยากลาบาก อุปกรณ์และเครื่องมือ ของภาครัฐมีไม่เพียงพอและมีข้อจากัดใน
การใช้งานในพื้นที่บริเวณถ้าหลวง โดยได้รวบรวมอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดการภัยพิบัติด้าน
วิ ศ วกรรม ซึ่ งแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ 1) การสนั บ สนุ น จากภายในประเทศ 2) การสนั บ สนุ น จาก
ต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1) การสนับสนุนจากภายในประเทศ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หั วทรงพระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน “โรงครัว
พระราชทาน” ส าหรั บ ประกอบเลี้ ย ง พระราชทานเสื้ อ กั น ฝน จ านวน 2,000 ตั ว พระราชทาน
หลอดไฟแอลอีดีแบบชาร์จไฟได้ จานวน 200 ดวง ชุดดาน้า 30 ชุด ถุงดา 2 กระสอบ กาต้มน้า 2 ตัว
ปลั๊กไฟ 1 กล่อง เทปกาว 1 กล่อง และผ้าห่มให้ความอบอุ่น 1 โหล มอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน ญาติพี่ น้อง
ของผู้ประสบเหตุ
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี
พระราชทานเงิน 500,000 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนาไปซื้ออาหาร ยา และสิ่งของ
จาเป็นต่าง ๆ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวนารีรัตน์ พระราชทานสิ่งของเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ค้นหา และถุงยังชีพให้แก่ญาติของผู้สูญหาย สิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เชือกกู้ภัย 2,000
เมตร ไฟฉายคาดหัว 200 กระบอก และฐานไฟฉาย 200 โหล ยากันยุง 50 โหล ผ้าเย็น 1,000 ผืน
กล่องโฟมใส่น้าแข็ง 60 กล่อง เสื้อคอกลมสีเขียว 1,600 ตัว ถุงเท้า น้าหวาน ผ้าขนหนู และหนังสือ
สวนมนต์
มู ล นิ ธิ ชั ย พั ฒ นาสนั บ สนุ น ท่ อ สู บ น้ าจากโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1-15 สนับสนุนรถไฟฟ้าส่องสว่างขนาด 200
KVA รถกู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว รถดั บ เพลิ งในอาคารควบคุมระยะไกล รถบรรทุกเล็ก รถดับเพลิงพร้อม
ระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูงพร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้าด้วยระบบควบคุมระยะไกล
รถสูบน้าท่วมขัง พัดลมระบายอากาศชนิดไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศชนิดเครื่องยนต์ เครื่องตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ไพบอลลูนไลน์ รถสูบน้าระยะไกล กล้องค้นหาผู้สูญหาย เครื่องใส่เชือกกู้ภัยระบบฟ้า
เครื่องตรวจวัดก๊าซในอากาศแบบพกพา เครื่องระบบตาแหน่งที่อยู่ด้วยสัญญาณภาพดาวเทียวแบบ
พกพา และแท่งเรืองแสง กองบั ญ ชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถยนต์ตรวจการ รถประปาสนาม
รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ ขนาด 6000 ลิตร รถขุดตักแขนยาว รถยนต์บรรทุกชุดเครื่องสูบน้าท่วม
ขัง และรถพ่ ว งชานต่ า กองทั พ บกสนั บ สนุ น อากาศยาน ฮท.212 ฮท.60 และฮท.17 กองทั พ เรือ
สนับสนุนอากาศยานลาเลียง เครื่องจักรกล เครื่องมือค้นหาและกู้ภัย อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์วัด
ระดับออกซิเจน กองทัพอากาศสนับสนุนอากาศยาน บ.ล.8 (C-130) และ บ.ล.8 Superjet สานักงาน
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ตารวจแห่งชาติสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและช่วยเหลือ เฮลิคอปเตอร์พยาบาล และเฮลิคอปเตอร์
ลาเลียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสนับสนุนหุ่นยนต์ดาน้า (ROV) และโดรน
ติ ด กล้ อ งตรวจจั บ ความร้ อ นบิ น ส ารวจ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ส นั น บสนุ น เฮลิ ค อปเตอร์
กรมชลประทานสนั บสนุ นเครื่องสูบน้า ขนาด 8,10,12 นิ้ว เครื่องมือส ารวจภูมิประเทศ เครื่องมือ
สารวจธรณี ฟิสิกส์ กรมทางหลวงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมถนน กรุงเทพมหานครสนับสนุน
เครื่องสูบน้ าดับ เพลิงระยะไกล เครื่องสูบน้าไฟฟ้ าขนาดใหญ่แรงดันสูง เครื่องสูบน้า (ไดโว่) พร้อม
อุปกรณ์สายส่งขนาด 2.5 นิ้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเครื่องสูบน้า
บริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) สนับสนุนหุ่นยนต์ใต้น้าอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัติ
ยานยนต์ หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ ยานยนต์ใต้น้าควบคุมระยะไกลขนาดเล็ก น้ามันดีเซล และท่อ
อากาศขนาด 3/8” ยาว 5000 เมตรกรมทรั พ ยากรน้ าบาดาลสนั บ สนุ น รถเจาะน้ าบาดาล
กล้ อง Bore Hole คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทั ศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) สนับสนุนวิทยุสื่อสาร ค่ายโทรศัพท์มือทุกค่ายสนับสนุนรถโมบายพร้อมกับติดตั้ง
เสาช่วยเสริมคลื่นสัญญาณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน) ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
และสนับ สนุน สายโทรศัพท์ยาว 1,500 เมตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตสนับสนุนสายไฟฟ้า Power Main
ความยาว 1250 เมตร พร้อมอุป กรณ์ ต่อสายไฟ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภ าคสนุนสนุนสายไฟฟ้ากันน้ า
17,000 เมตร บริษัท ช.การช่าง จากัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KBA และ
ขนาด 30 KBA และเครื่องสูบน้า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) สนับสนุนท่อส่งน้า และผ้าใบ
ซีเมนต์ ที มท่ อ สู บ น้ าซิ่ งพญานาคสนั บ สนุ น เครื่องสู บ น้ า บริษั ท นิ ยมค้ามารีน เอ็ น จิเนี ยริ่ง จากั ด
สนับสนุนเครื่องสูบน้า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด สนับสนุนท่อ HDPE ขนาด
4 นิ้ว ยาว 1,200 เมตร
2) การสนับสนุนจากต่างประเทศ
กองกาลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นแปซิฟิกสนับสนุนอุปกรณ์การสารวจและ
เจาะผนังถ้า สาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนหุ่นยนต์ใต้น้า และสเปกโทรมิเตอร์สามมิติ
4.2.1.3 ข้อมูลทำงธรณีวิทยำ ระหว่างเกิดภัยพิบัติข้อมูลทางธรณีวิทยาที่
ใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยติ ดถ้าหลวงที่สาคัญ คือ แผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้าง
(รอยเลื่อน รอยแตก และแนวเส้น ) แผนที่ภูมิประเทศ ระวางอาเภอแม่สาย (49491) ของกรมแผนที่
ทหาร มาตราส่วน 1 : 50000 แผนที่ธรณีวิทยา ระวางอาเภอแม่สาย (49491) ของกรมกรมทรัพยากร
ธรณี มาตราส่ ว น 1 : 50000 แผนที่ ภู มิ ป ระเทศแนวถ้ าหลวง และถ้ าอื่ น ๆ บริ เวณใกล้ เคี ย ง
ภาพจาลองภูมิประเทศ 3 มิติ ภาพตัดขวางตามแนวต่าง ๆ ตลอดแนวถ้า โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานของ
Mr. Martin Ellis แผนที่การไหลสะสมของน้าผิวดิน แผนที่แนวสารวจธรณีฟิสิกส์ (Resistivity) และ
ข้อมูลการแปลความหมาย แผนที่ธรณีวิทยาโครงสร้าง จากภาพถ่ายดาวเทียวความละเอียดสูง แผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงตาแหน่งที่คาดว่าจะพบ โพรง ปล่อง และหลุมยุบ เชื่อมต่อกับถ้า ข้อมูลการ
344

วิเคราะห์พื้นที่รับน้าของถ้า และข้อมูลคานวณหาปริมาตรถ้าเพื่อหาความสัมพันธ์กับปริมาณออกซิเจน
ผู้ให้ข้อมูล กรมทรัพยากรธรณีวิทยา ข้อมูลด้านการสารวจถ้า ตาแหน่งของถ้า และระดับความสูง -ต่า
ของพื้ น ถ้ า ผู้ ให้ ข้อ มู ล นายชั ย พร ศิ ริพ รไพบู ล ย์ ผู้ เชี่ย วชาญพิ เศษด้ านการประสานงานระหว่าง
ประเทศ และผู้เชี่ย วชาญด้านถ้า ของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา การแปลภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาร่องรอยรอยแตกและโพรงถ้าที่สามารถมุดเข้าไปในถ้าได้ ผู้ให้ข้อมูลนาย
ศักดา ขุนดีผู้เชี่ยวชาญด้านหลุมยุบและภูมิสารสนเทศ ข้อมูลถ้าจากรายงานการสารวจของทีมฝรั่งเศส
ในปิ ค.ศ. 1986 ภาพร่างถ้าหลวงและถ้าอื่นที่อยู่ใกล้เคียงมีความต่อเนื่องกัน แผนที่แสดงขนาดถ้า ณ
จุ ด ต่าง ๆ ข้ อ มูล ระบบน้ าไหลในถ้า และเอกสารเรื่อง The caves of Thailand ท าให้ ท ราบว่ามี
เอกสารส าคั ญ คื อ การส ารวจถ้ าหลวง ในปี ค.ศ. 2014-2015 โดยที ม ส ารวจชาวอั ง กฤษน าโดย
Mr. Vern Unsworth และ Mr. Martin Ellis ผู้ให้ข้อมูล Mr. Martin Ellis แผนที่ถ้าหลวง ผู้ให้ข้อมูล
Vern Unsworth ภาพถ่ายทางอากาศ DMC ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งถ่ายจากกล้อง Digital large format
และภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารปี พ.ศ. 2552 ผู้ให้ข้อมูล กรมแผนที่ทหาร ข้อมูลการ
สารวจถ้าหลวงซึ่งจะเป็นเส้นทางของถ้าและระดับของถ้า ที่มา Web Site ของ Cave Registry Data
Archive โดย British Cave Association ข้อมูลปริมาณน้าฝน ผู้ให้ข้อมูล NECTEC และเครือข่ายเฝ้า
ระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ข้อมูลธรณีวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม แผน
ที่ภูมิประเทศ มีผู้ให้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมดังนี้ GISTDA กรมแผนที่ทหาร สมาคมธรณีวิทยาแห่ ง
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้าบาดาล และวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
4.2.1.4 บุ ค ลำกรที่ มี ค วำมรู้ ค วำมเชี่ ย วชำญ ระหว่ า งเกิ ด ภั ย พิ บั ติ มี
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจานวนมากมาช่วยในปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเด
มี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่ามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เข้า
ร่วมปฏิบัติการถ้าหลวง ดังนี้ นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการสานัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นายกิตติพงษ์ ที่ปรึกษา วิศวกรโยธาชานาญการ
พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ดร.ฟอง
จันทร์ จิราสิต อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายชัยพร ศิริพรไพบู ลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประสานงานระหว่างประเทศ และ
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นถ้ า กรมทรั พ ยากรธรณี วิ ท ยา ดร.นิ อ ร สิ ริ ม งคลเลิ ศ กุ ล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย เชี่ยวชาญด้านสารวจและจัดทาแผนที่ภูมิ
ประเทศ รศ.ดร.ไพศาล สินติธรรมนนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญ
ด้านสารวจและจัดทาแผนที่ภูมิประเทศ ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการคณบดี วิทยาลัยและวิจัย
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พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชี่ยวชาญ
ด้านส ารวจและจัดทาแผนที่ภูมิป ระเทศ ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุ วรรณ ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ เชี่ยวชาญด้านสารวจและจัดทาแผนที่
ภูมิประเทศ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมปฐพี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้าและสารวจธรณีวิทยา ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้นพิภ พ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้าและ
สารวจธรณีวิทยา นายสุเมธ สุรบถโสภณ รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวปล็อป
เมนต์ จากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้าและสารวจธรณีวิทยา ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล สานัก
สารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้า สารวจธรณีวิทยา และ
การสูบน้าออกจากถ้า นายอานวย วงศ์พาณิชย์ ผู้อานวยการโครงการขยายอายุการใช้งานท่อส่งก๊าซ
บนบกเส้นที่ 1 บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญงานเจาะถ้าและสารวจธรณีวิทยา นายไพฑูรย์
นาคแท้ ผู้อานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ผู้เชี่ยวชาญการสูบน้าออก
จากถ้า นายวีรยตม์ เฉลิ ม นนท์ ผู้ จัด การฝ่ ายวิศ วกรโครงการก่อ สร้างไฟฟ้ าพลั งน้ าชั ยบุ รี บริษั ท
ช.การช่าง จากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญการสูบน้าออกจากถ้า และยังมีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอีก
หลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงที่ได้เข้าร่วมปฎิบัติการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และ
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง
4.2.2 ปั ญ หำ ข้ อ จ ำกั ด และกำรแก้ ปั ญ หำในกำรจั ด กำรภั ย พิ บั ติ ท ำงด้ ำ น
วิศวกรรมในปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง
1) ปั ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศ มี ฝ นตกเกื อ บตลอดระยะเวลาที่ ค้ น หาและ
ช่วยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย ติดอยู่ ในถ้าหลวง ทาให้ ระดับน้ าภายในถ้าได้เพิ่ มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้าออกจากถ้าไม่เพียงพอ จาเป็นต้องมีการเบี่ยงทางน้าเพื่อไม่ให้
น้าเข้าถ้าหลวง
2) ข้อจ ากัดของสภาพภู มิประเทศบริเวณถ้าหลวง ซึ่งเป็ นภูเขาสู งและมี
ความลาดชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งการ
เดิ น เท้ าอาจจะต้ อ งใช้ เวลานาน จ าเป็ น ต้ อ งขนส่ งทางเฮลิ ค อปเตอร์ แต่ เฮลิ ค อปเตอร์ที่ น ามาใช้
ปฏิบัติงานก็ไม่สามารถขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่และมีน้าหนักมากได้ ขนย้ายได้แต่
เครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดเล็กและมีน้าหนักเบา
3) ข้ อ จ ากั ด ด้ านพื้ น ที่ ไม่ ส ามารถใช้ เครื่ อ งสู บ น้ าที่ ใช้ ร ะบบน้ ามั น เป็ น
เชื้อเพลิง เนื่องจากระบบนี้จะทาให้เกิดควันภายในถ้า เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ หน้าที่ ใช้ได้แต่เครื่อง
สูบน้าที่ใช้ระบบไฟฟ้า ซึ่งการใช้ไฟฟ้าภายในถ้า จาเป็นต้องนาสายไฟฟ้าที่กันน้าได้ เนื่องจากภายใน
ถ้ามีน้าท่วมขัง จึงมีความเสี่ยงที่กระแสไฟฟ้าอาจรั่วไหลส่งผลต่อชีวิตผู้ปฏิบัติงาน
4.3 หลังเกิดภัยพิบัติ การฟื้นฟู
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จากการสั มภาษณ์ และศึกษาข้อมูลจากแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ย
แห่ งชาติ พ.ศ. 2558 ท าให้ ท ราบว่าพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550
เป็ น กฎหมายหลั กในการจัดการความเสี่ ยงจากสาธารณภัยของประเทศ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ
ประกาศ และคาสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยหลังเกิดภัยพิบัติ
เพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ พระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ. 2550 และอนุ บั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ งดั ง นี้ 1) กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการบาบัดภยันตรายจากสาธารณภัย พ.ศ.
2554 2) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การออกหนั งสื อ รั บ รองกรณี
ผู้ป ระสบภัย หรือเจ้าของหรือผู้ ครอบครองทรัพ ย์สิ น ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือ
บริการอื่น ใด พ.ศ. 2552 และ 3) ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่องแบบหนังสื อ
รับรองผู้ประสบภัย
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 และระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริจาคและการให้ความ
ช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบสาธารณภั ย พ.ศ. 2542 2) ระเบี ย บส านั ก นายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยกองทุ น ร่ว ม
บรรเทาความเสียหายทางการเกษตร พ.ศ. 2539 3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนร่วม
บรรเทาความเสียหายทางการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การเรี่ ย ไรของหน่ ว ยงานของรั ฐ พ.ศ. 2544 5) ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยคณะ
กรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ พ.ศ. 2541
พระราชบั ญ ญั ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และระเบียบกระทรวงการคลั งที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจาเป็นในการรักษาความมั่นคงของประเทศ พ.ศ. 2532
พระราชกาหนดการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัย พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงาน
ของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543
กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการฟื้นฟูและพัฒ นา
พื้นที่ถ้าหลวง แบ่งออกเป็น 6 แผนงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ 1 คุ้มครองดูแลทรัพยากร เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และคุ้มครองพื้นที่
ให้กลับสู่สภาพธรรมชาติ มีความมั่นคงสมบูรณ์ เป็นฐานการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุล
และยั่งยืน
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แผนงานที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติ มีการพัฒนา
ระบบสื่อความหมายที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก
แผนงานที่ 3 ดูแลและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
แผนงานที่ 4 วิจั ยและพัฒ นาเพื่อให้พื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒ นา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 5 เพิ่มประสิ ทธิภ าพและการบู รณาการในการบริห ารจัดการ
เพื่อมุ่งเน้นการพัฒ นาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้และทักษะความรู้กับการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้เพิม่ ขึ้น
แผนงานที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเน้น การส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
โดยอาศัยความร่วมมือ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่ งยืน
ตลอดไป

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป อภิปรำยผล
กรณีศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางด้านวิศวกรรม ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ใน
ถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ดังนี้
5.1.1 เพื่ อ ศึ ก ษำรู ป แบบและวิ ธี ก ำรจั ด กำรภั ย พิ บั ติ ท ำงด้ ำ นวิ ศ วกรรมใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง โดยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และศึ ก ษาจากบทความสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เอกสารวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารราชการที่เผยแพร่ ในปฎิบัติการช่วยเหลือนักฟุตบอลเยาวชนทีม
หมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน รวมทั้งหมด 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้า
หลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโดยแบ่ง
การจัดการภัยพิบัติออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังจากเกิดภัย
พิบัติ ซึ่งมีการจัดการภัยพิบัติดังนี้
1) ก่อนเกิดภัยพิบัติ มีการวางแผน เตรียมการ ป้องกัน โดยมีกฎหมายและ
แผนในการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และมี
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแผนแม่บทในการจัดการสา
ธารณภัยของประเทศ โดยเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการด้านสาธารณภัยให้แก่ประเทศไทย
และเป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากสาธารณภัยและสามารถสร้างมาตรฐานของการจัดการ
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ความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดขึ้นทุกชุมชน นอกจากแผนดังกล่าวแล้ว ในปฏิบัติการช่วยเหลื อ
ผู้ป ระสบภัย ติดถ้าหลวงได้มีแผนบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2558 และแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558 ร่วมอยู่ในแผนเผชิญเหตุการณ์ช่วยเหลือ
ผู้ป ระสบภัย ติดถ้าหลวงด้วย และกรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีศูนย์เตือนภัยพิบัติ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ และศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและกู้ภัย
ในด้านความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องมือ สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้
มีการรวบรวมข้อมูลเครื่องจั กร ยานพาหนะและเครื่องมืออุป กรณ์ ที่ใช้ในการจัดการภัยพิบัติของ
หน่ วยงานราชการ ซึ่งทางส านั กป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภั ยจังหวัด เชียงรายสามารถร้องขอ
สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือนามาใช้ในการจัดการภัยพิบัติ ในส่วนของข้อมูลทางธรณีวิทยามีน้อย
มาก มีแค่ข้อมูลการสารวจถ้าหลวงในช่วง 800 เมตรแรกจากปากถ้าของกรมทรัพยากรธรณี และแผน
ที่ถ้าหลวงของ Mr. Martin Ellis และก่อนเกิดภัยพิบัติ สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงรายไม่มีรายชื่อผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติในถ้า กรมทรัพยากรธรณีวิทยา มีน าย
ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้า และมี Mr. Vern Unsworth ผู้ที่เคยเข้า
ไปสารวจถ้าหลวง
2) ระหว่างเกิดภัยพิบัติ มีคาสั่งกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงราย ที่ 5127/2561 จัดตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้า
นางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และประกาศ
เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อาเภอแม่สาย ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน
2561 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ สูญหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้นเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ นอกจากนี้แล้วยังมีพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เนื่องจากพื้นที่ถ้าหลวงอยู่ในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน และ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เนื่องจากถ้าหลวงอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยได้รับ
การสนับ สนุน อุปกรณ์ และเครื่องมือ รวมทั้งข้อมูลทางธรณีวิทยา จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ต่างประเทศ และมี บุ คลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจานวนมากมาช่วยในปฏิบัติการค้นหาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวง
3) หลังเกิดภัยพิบัติ มีการฟื้นฟู ซี่งมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภั ย พ.ศ. 2550 เป็ น กฎหมายหลั ก โดยมี ก ฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ และค าสั่ ง อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย หลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อชดเชยความเสียหาย
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เสนอร่างแผนการ
ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ถ้าหลวง
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5.1.2 เพื่ อ ศึ ก ษำปั ญ หำ ข้ อ จ ำกั ด และกำรแก้ ปั ญ หำในกำรจั ด กำรภั ย พิ บั ติ
ทำงด้ ำ นวิศ วกรรมในปฏิ บั ติ กำรช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิ ต ติ ด อยู่ ในถ้ ำหลวง โดยสรุป และอภิ ป ราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1) ปั ญ หาสภาพภู มิ อ ากาศ มี ฝ นตกเกื อ บตลอดระยะเวลาที่ ค้ น หาและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูบน้าออกจากถ้าไม่เพียงพอ จาเป็นต้อง
มีการเบี่ยงทางน้า เพื่อไม่ให้น้าเข้าถ้าหลวง
2) ข้อจ ากัดของสภาพภู มิประเทศบริเวณถ้าหลวง ซึ่งเป็ นภูเขาสู งและมี
ความลาดชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานในการขนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งต้อง
ขนส่งทางเฮลิคอปเตอร์
3) ข้ อ จ ากั ด ด้ านพื้ น ที่ ไม่ ส ามารถใช้ เครื่ อ งสู บ น้ าที่ ใช้ ร ะบบน้ ามั น เป็ น
เชื้อเพลิงเนื่องจากระบบนี้จะทาให้เกิดควันภายในถ้า ใช้ได้แต่เครื่องสูบน้าที่ใช้ระบบไฟฟ้า
4) ข้อจากัดด้านข้อมูลทางธรณีวิทยา เนื่องจากถ้าหลวงไม่ได้มีการสารวจ
อย่างละเอียดที่แสดงตาแหน่งและพิกัดภายในถ้าที่แน่นอน รวมถึงข้อมูลชั้นหินบริเวณถ้าหลวง ทาให้
ยากต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งระหว่างเกิดภัยจึงต้องมีการสารวจและเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาไปพร้อมกับ
การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5.2 ข้ อ เสนอแนะแนวทำงและมำตรกำรในกำรจัด กำรภั ย พิ บั ติ ท ำงด้ ำ นวิศ วกรรมใน
กรณีศึกษำเรื่องนี้และนัยสำหรับกรณีอื่นที่มีบริบทคล้ำยกันในอนำคต
1) ควรมีการสารวจและจัดทาแผนที่ถ้าอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการสารวจถ้าทั่ว
ประเทศไทย ในแผนที่ ค วรแสดงพิ กั ด จุ ด ต่ าง ๆ ภายในถ้ า และควรมี ก ารระบุ ว่ าสามารถเข้ าไป
ท่องเที่ยวได้หรือไม่ ช่วงเดือนไหนไม่ควรเข้าไปภายในถ้า
2) ควรนามาเป็นบทเรียนที่สาคัญของประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้ในหลายด้าน ได้แก่
ภาวะผู้ น าที่ชั ดเจน เด็ ดเดี่ย ว กล้ าตัด สิ น ใจ การบริห ารจัดการในสถาวะวิก ฤติ การวางแผนและ
แผนงานที่ชัดเจน การร่วมมือกันทางานแบบบูรณา การการทางานเป็นทีมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
การมีน้าใจ ไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมสรรพกาลังจาก
หลากหลายสาขาวิชาชีพกู้ภัย รวมทั้งเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
3) ศึ ก ษาการกู้ ภั ย ภายในถ้ า เพราะประเทศไทยไม่ มี ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัยภายในถ้าเหมือนกรณีถ้าหลวงมาก่อน
4) ควรมี ก ารส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล ธรณี วิ ท ยาบริ เวณถ้ าทั่ ว ประเทศไทยอย่ า ง
ละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภัยพิบัติภายในถ้าในอนาคต
5) ควรมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์และเครื่ องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การจัดการภัยพิบัติภายในถ้า
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6) ควรมีการรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวเฉพาะทาง ในหลากหลาย
สาขาวิชา ซึ่งถ้ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นจะได้ขอคาปรึกษาได้ทันท่วงที
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปและถอดบทเรียนจากปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดถ้าหลวง
โดยลาดับความสาคัญที่ควรเริ่มดาเนินการแก้ไขในการจัดการภัยพิบัติเป็นลาดับแรก คือ ควรพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านถ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านถ้า
เพี ย งคนเดี ย ว คื อ นายชั ย พร ศิ ริ พ รไพบู ล ย์ ล าดั บ ที่ ส อง คื อ ควรมี ก ารส ารวจและจั ด ท าข้ อ มู ล
ธรณีวิทยาและแผนที่ถ้าทั่วประเทศไทยอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการภัยพิบัติภายใน
ถ้าในอนาคต ลาดับที่สาม คือ ควรมีแผนในการจัดการภัยพิบัติภายในถ้า เนื่องจากประเทศไทยไม่เคย
ปรากฎภัยพิบั ติภ ายในถ้าในลักษณะนี้มาก่อน ทาให้ ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวง
ต้องใช้แผนการจัดการภัยพิบัติด้านอุทกภัยมาดาเนินการแทน ลาดับสุดท้าย คือ ควรมีการเตรียม
ความพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดการภัยพิบัติภายในถ้า
การวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัดในงานวิจัย ได้แก่ ข้อจากัดด้านเวลา เนื่องจากมีเวลาไม่มากในการ
เตรียมข้อมูล ค้นหาข้อมูลและสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อจากัดด้านการเดินทาง เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญ
บางท่านที่อยู่ต่างจังหวัด จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผ่านทางโทรศัพท์ และข้อจากัดด้านข้อมูลของทาง
ราชการไทย ข้อมูลบางอย่างไม่สามารถนามาเผยแพร่ได้ ถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง
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กำรศึกษำทัศนคติและพฤติกรรมกำรใช้ควำมเร็วขับขี่บนทำงหลวงพิเศษ
ระหว่ำงเมือง (MOTORWAY) เพื่อยกระดับควำมปลอดภัยของผู้ใช้ทำง
พัชรายุทธ์ จันทน์หอม*

บทคัดย่อ
ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 หรือ MOTORWAY เป็นเส้นทางที่มีความสาคัญ
สูงและมีศักยภาพในการสนับสนุนรองรับการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ระดับประเทศเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ในปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่ใช้เส้นทางมีปริมาณมากถึง 1.20 แสนคันวัน/และเพิ่มขึ้นทุกปี
อันนามาซึ่งการเกิดอุบั ติเหตุบนทางหลวงพิเศษทุกวัน โดยสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่ผู้ใช้ทางใช้
ความเร็วเกินกาหนดและไม่ตระหนักและทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเร็วในการขับขี่
อย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อพิจารณาปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่จะให้
ผู้ ขับ ขี่ ตระหนั กถึงความเร็ วในการขับขี่ ตามกฎหมายและรณรงค์ ด้านการใช้ความเร็วในการขับ ขี่
รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการปรับปรุงถนนร่วมด้วยเพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผลการศึกษา
เบื้องต้นนาไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมผู้ขับขี่ต่อความเร็วและต่อมาตรการโครงการที่จะพัฒนาบนสาย
ทางในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเสนอไปยังผู้กาหนดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรในการพัฒนา
ด้านอุบัติเหตุบน MOTORWAY โดยประเด็นที่ได้ดาเนินการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรม
การใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ การจัดการจราจรแบบแบ่งเลนและจากัดความเร็ว
จากการศึกษาพบว่า ผู้ขับขี่มีทัศนคติที่ขับขี่ยานพาหนะเร็ว และมีจานวนมากที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในความเร็วที่จากัดตามกฎหมายจึงขับขี่เกินกาหนดในบางช่วงเวลาซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง รวมทั้งพบข้ อมูลว่ารถบรรทุกมีจานวนมากกว่าร้อยละ 10
ที่ขับขี่ในช่องจราจรขวา หรือช่องจราจรที่ห้ามสาหรับรถบรรทุก ซึ่งส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุอันตราย
รวมทั้งการศึกษายังทาให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับขี่เร็วซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการทาความเข้าใจ
ผู้ขับขี่ที่ขับด้วยความเร็วต่อไป นาไปสู่การวางมาตรการดาเนินการแก้ไขลดอุบัติเหตุ รวมทั้งช่วยใน
การลดต้นทุนของรัฐในการบารุงรักษาทางจากอุบัติเหตุและการวางแผนอานวยความปลอดภัยเชิงป้อง
ปรามได้เช่น เดีย วกัน โดยสาเหตุจากการขับขี่ด้ว ยความเร็วบนทางหลวงพิ เศษ MOTORWAY นั้น
จ าเป็ น ต้ อ งมุ่ ง มั่ น ในการใช้ ม าตรการ 3E คื อ ด้ า นวิ ศ วกรรม (Engineering) ด้ า นการบั ง คั บ ใช้
(Enforcement) และด้านการให้ความรู้ การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ (Education) รวมทั้งที่
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นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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สาคัญ เพิ่มพิเศษคือการเสริมพลังจากการบูรณาการทุกหน่วยงาน (Empower) ในการดาเนินงาน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนนและลดปริมาณอุบัติเหตุบนท้องถนน
คำสำคัญ: ความเร็วในการขับขี่ จากัดความเร็ว ทางหลวงพิเศษ พฤติกรรมการขับขี่ อุบัติเหตุทางถนน

1. บทนำ
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บสูงขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3
ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการจัด ทารายงาน
สถานการณ์โลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 พบว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุหลักในลาดับที่ 5 จากที่อยู่ในลาดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 2004
แซงหน้ าสาเหตุอย่ างเช่น HIV/AIDS วัณ โรค และมะเร็งในปอดที่เป็ นสาเหตุส าคัญ ในล าดับ ต้น ๆ
หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่
ยากจนถึ งปานกลางจะสู งขึ้ น เป็ น สองเท่ าในปี ค.ศ. 2020 จากสภาพปั ญ หาดั งกล่ าวจึ งได้ มี การ
เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ป ระเทศสมาชิกดาเนิน การตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกาหนดให้ ค.ศ. 2011-2020
(พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้แต่ละประเทศ
กาหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของทั้งโลกถึงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) สาหรับประเทศ
ไทยนับตั้งแต่มีการพยายามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อัตราผู้เสียชีวิต
จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนของประเทศโดยเฉลี่ ย ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2556 เฉลี่ ยปี ล ะ 19.92 คน
ต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 44.23 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่าอยู่
ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
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ภำพที่ 1 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2557
แหล่งที่มำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พ.ศ. 2557
ทั้งนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 องค์การอนามัยโลก Live Science เปิดเผยอันดับประเทศที่
มี ค นเสี ย ชี วิต จากอุ บั ติ เหตุ บ นท้ อ งถนนมากที่ สุ ด ในโลกดั ง ภาพที่ 1 พบว่ า นามิ เบี ย ครองแชมป์
ส่วนประเทศไทย ครองอัน ดับ 2 ตามมาติด ๆ สะท้อนถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ควรแก้ไข
โดยอั น ดั บ ดั งกล่ าวมาจากการเก็ บ สถิ ติ ข องสถาบั น วิจั ย ด้ านการคมนาคม มหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน
สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี แต่สาหรับไทย นามิเบีย และ
อิห ร่าน ซึ่งเป็น 3 อันดับ ต้น ๆ ที่มีคนเสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุ ดในโลกนั้นมีสถิติ
มากกว่าค่าเฉลี่ย เกิน 2 เท่า นั่น คือ 45 คน, 44 คน, และ 38 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี
ตามลาดับ ส่วน 10 ประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุดในโลก ได้แก่ 1)
นามิเบีย (45 คนต่อประชากร 100,000 คน) 2) ไทย (44 คนต่อประชากร 100,000 คน) 3) อิหร่าน
(38 คนต่อประชากร 100,000 คน) 4) ซูดาน (36 คนต่อประชากร 100,000 คน) 5) สวาซิแลนด์ (36
คนต่อ ประชากร 100,000 คน) 6) เวเนซุเอลา (35 คนต่อประชากร 100,000 คน) 7) คองโก (34
คนต่อประชากร 100,000 คน) 8) มาลาวี (32 คนต่อประชากร 100,000 คน) 9) สาธารณรัฐโดมินิกัน
(32 คนต่อประชากร 100,000 คน) และ 10) อิรัก (32 คนต่อประชากร 100,000 คน) ทั้งนี้ในส่วน
ประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อยที่สุดในโลก คือมีสถิติการเสียชีวิตไม่เกิน 5
คนต่ อประชากร 100,000 คนต่ อปี ได้ แก่ 10 ประเทศต่ อไปนี้ 1) มั ล ดี ฟ ส์ (2 คน ต่ อ ประชากร
100,000 คน) 2) ทาจิกิสถาน (3 คนต่อประชากร 100,000 คน) 3) มอลตา (3 คน ต่อประชากร
100,000 คน) 4) ฟิ จิ (4 คน ต่อ ประชากร 100,000 คน) 5) เกาะมาร์แ ชล (4 คนต่ อ ประชากร
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100,000 คน) 6) อิ ส ราเอล (4 คนต่ อ ประชากร 100,000 คน) 7) ตองกา (4 คนต่ อ ประชากร
100,000 คน) 8) แอนติกาและบาร์บูดา (4 คนต่อประชากร 100,000 คน) 9) เนเธอร์แลนด์ (4 คน
ต่อประชากร 100,000 คน) และ 10) สวิตเซอร์แลนด์ (5 คนต่อประชากร 100,000 คน)
เมื่อพิจารณาถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกจุด จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาพบว่า
โดยทั่วไปองค์ประกอบของอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย ได้แก่ คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม
ดังแสดงในภาพที่ 2 แสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในปี พ.ศ. 2548–2557 ที่ผ่าน
มาพบว่าปัจจัยจากคนมีสัดส่วนต่อการเกิดอุ บัติเหตุสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ แต่องค์ประกอบ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมรองลงมาซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน “คน/ผู้ขับขี่” มีนัยสาคัญต่อการ
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ รวมทั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนจากข้อมูล สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551-2557 ดังตารางที่ 1 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดนั้นเกิดจากการขับขี่รถด้วย
ความเร็ วเกิน กาหนด ซึ่งก่อให้ เกิดอุบัติเหตุในปริมาณสู งสุ ดทุ ก ๆ ปี ตลอด 7 ปี ที่ผ่ านมา ดังนั้ น
การควบคุมอัตราความเร็วของการขับขี่รถจึงน่าจะมีลาดับความสาคัญสูงสุดในการเข้มงวดกวดขันใน
กลุ่มงานจราจร ผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยส่วนใหญ่ทาด้วยความคึก
คะนอง และมีความประมาทในขณะขับขี่ จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้โดยง่าย
อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์เชิงนโยบาย ประเทศไทยโดยกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลใน
คราวประชุม คณะรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ 29 มิถุ นายน 2553 ได้เห็ น ชอบตามกรอบปฏิ ญ ญามอสโก
กาหนดให้ “ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for
Road Safety)”

ภำพที่ 2 องค์ประกอบการเกิดอุบัติเหตุ
แหล่งที่มำ: ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย (TARC) (2557)
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ตำรำงที่ 1 สถิติอุบัติเหตุการจราจรทางบก จาแนกตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2551-2557

แหล่งที่มำ: สานักงานตารวจแห่งชาติ (2558)
โดยให้จัดทาแผนปฏิบัติการทศวรรษแห่งความปลอดภัยทาง ถนน พ.ศ. 2554-2563 โดยมี
เป้าหมายการดาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบ
ปฏิญญามอสโก กล่าวคือ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่ง
แสนคนในปี พ.ศ. 2563 รวมทั้งกรอบนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบาย
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อ 5.4 “ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนาไปสู่
การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงาน
และการดูแลผู้บาดเจ็บ ” โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ์ 2558 เห็นชอบให้กาหนดปี
2558 เป็ น ปี แ ห่ งการรณรงค์ เรื่ อ งการลดความเร็ ว ในการขั บ ขี่ ย านพาหนะ ทั้ งนี้ สอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมยุ ทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้ว ยการพัฒ นาระบบขนส่ งให้ มีความปลอดภั ย
เพื่อให้การเดินทางการขนส่งมีความปลอดภัย และยุทธศาสตร์กรมทางหลวงการพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวง ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ประเด็นด้านอุบัติเหตุ ความปลอดภัยบนท้องถนน
และความเร็ ว อัน เป็ น สาเหตุ ห ลั กจึ งมี ความส าคัญ ต่อ การศึก ษาและพัฒ นาหรือรณรงค์ด้ านความ
ปลอดภัยบนท้องถนน
ปัจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 หรือ MOTORWAY เป็นเส้นทางที่มีความสาคัญ
สูงและมีศักยภาพในการสนับสนุนรองรับการขนส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ระดับประเทศเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองกรุงเทพมหานครด้านทิศตะวันออก เชื่อมโยงภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกและเชื่ อมโยงทิศใต้กับทิศตะวันออกและทิศเหนือ โดยไม่ต้อง
ผ่านเข้ากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการช่วยลดการแออัดของปริมาณจราจรของยานพาหนะทุกประเภท
โดยเฉพาะรถบรรทุ ก ภายในกรุ งเทพมหานคร และช่ ว ยกระจายสิ น ค้ าและบริก ารต่ าง ๆ ออกสู่
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ภายนอก ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีปริมาณจราจรที่ใช้เส้นทางมี ปริมาณมากถึง 1.2 แสนคัน/วัน และเพิ่มขึ้น
ทุกปีอันนามาซึ่งการเกิดอุบัติเหตุบนทาง MOTORWAY ทุกวัน โดยสาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้ใช้ทางใช้
ความเร็วเกิดกาหนดและไม่ตระหนักและทราบถึงปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความเร็วในการขับขี่
อย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องศึกษาและพัฒนามาตรการต่าง ๆ ที่จะให้ผู้
ขับขี่ตระหนักถึงความเร็วในการขับขี่ตามกฎหมายและรณรงค์ด้านการใช้ความเร็วในการขับขี่ รวมทั้ง
มีมาตรการเชิงรุกในการปรับปรุงถนนร่วมด้วยเพื่อให้ขับขี่อย่างปลอดภัย โดยผลการศึกษาเบื้องต้นจะ
นาไปสู่ทัศนคติและพฤติกรรมผู้ขับขี่ต่อความเร็วและต่อมาตรการ/โครงการที่จะพัฒนาบนสายทางใน
อนาคต เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเสนอไปยังผู้กาหนดนโยบายของหน่วยงานและองค์กรในการพัฒนาด้าน
อุบัติเหตุบน MOTORWAY โดยประเด็นที่จะศึกษาประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมการใช้ความเร็ว
ของผู้ขับขี่ การจัดการจราจรแบบแบ่งเลนและจากัดความเร็ว
2. ทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสาคัญที่ทุกประเทศกาลังเผชิญอยู่และแนวโน้มมีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บสูงขึ้นโดยองค์การอนามัย โลกระบุว่าทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.3
ล้านคน มีผู้บาดเจ็บหรือพิการประมาณ 50 ล้านคน ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดทารายงาน
สถานการณ์โลกเรื่องความปลอดภัยทางถนนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 พบว่าในปี ค.ศ. 2030 การเสียชีวิต
เนื่องจากอุบัติเหตุจราจรจะกลายเป็นสาเหตุหลักในลาดับที่ 5 จากที่อยู่ในลาดับที่ 9 ในปี ค.ศ. 2004
แซงหน้ าสาเหตุ อ ย่ างเช่น HIV/AIDS วัณ โรคและมะเร็งในปอดที่ เป็ น สาเหตุ ส าคัญ ในล าดับ ต้ น ๆ
หากไม่มีการวางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศที่
ยากจนถึงปานกลางจะสู งขึ้น เป็ น สองเท่ าในปี ค.ศ. 2020 จากสภาพปั ญ หาดังกล่ าว จึ งได้มี การ
เรียกร้องให้ทุกประเทศให้ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยองค์การสหประชาชาติได้
เรียกร้องให้ป ระเทศสมาชิกดาเนิน การตามกรอบปฏิญญามอสโก ซึ่งกาหนดให้ ค.ศ. 2011-2020
(พ.ศ. 2554-2563) เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้แต่ละประเทศ
กาหนดทิศทางแผนงาน มาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
เสี ย ชี วิต จากอุ บั ติ เหตุ ท างถนนของทั้ งโลกถึ งร้อ ยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) ส าหรั บ
ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการพยายามแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมา ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา อัตรา
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศโดยเฉลี่ยระหว่างปี พ.ศ. 2541-2557 เฉลี่ยปีละ 19.92
คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน โดยในปี พ.ศ. 2557 อยู่ที่ 17.39 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือว่า
อยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีรายได้ประชาชาติสูงและประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เมื่อพิจารณาถึงที่มาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและถูกจุด จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาพบว่า
โดยทั่วไปองค์ประกอบของอุบัติเหตุเกิดจากปัจจัยร่วม 3 ปัจจัย ได้แก่ คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม
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ดังแสดงในภาพที่ 3 แสดงถึงสัดส่วนของปัจจัยที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ โดยในปี พ.ศ. 2548–2557 ที่ผ่าน
มาพบว่าปัจจัยจากคนมีสัดส่วนต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ แต่องค์ประกอบ
ปัจจัยด้านถนนและสิ่งแวดล้อมรองลงมาซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน “คน/ผู้ขับขี่” มีนัยสาคัญต่อการ
เกิดอุบัติเหตุมากกว่าปัจจัยอื่น ๆ รวมทั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนจากข้อมูล สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551-2557 พบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสูงสุดนั้นเกิดจากการขับขี่รถด้วยความเร็วเกิน
กาหนด ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุในปริมาณสูงสุดทุก ๆ ปี ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นการควบคุมอัตรา
ความเร็วของการขับขี่รถจึงน่าจะมีลาดับความสาคัญสูงสุดในการเข้มงวดกวดขันในกลุ่มงานจราจรผู้
ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยส่วนใหญ่ทาด้วยความคึกคะนอง และมีความ
ประมาทในขณะขับขี่จึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้โดยง่าย

ภำพที่ 3 ค่าความเร็วที่จากัดตามกฎหมายแต่ละประเทศทั่วโลก
แหล่งที่มำ: Vienna Convention standard signs, and MUTCD standard signs
ตำรำงที่ 2 ค่าความเร็ว (Km/hr) ที่จากัดตามกฎหมายแต่ละประเทศ จาแนกตามประเภทถนน
ประเทศ
Country
Japan
South Korea
Singapore
Taiwan
Vietnam
Hong Kong

เขตในเมือง
Within Town
40
30-80
50
40-60
50
50

ยำนพำหนะส่วนบุคคล
บนทำง EXPRESSWAY/MOTORWAY
80-100
80-120
90
100-110
80-100
70-110
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รถบรรทุก
Truck
50-60
40-60
60
60-80
70
70

ประเทศ
Country
Indonesia
China
Malaysia
Philippines
Sri Lanka
India
Laos
Thailand

เขตในเมือง
Within Town
40-50
30-60
50-70
40-60
56
50-70
50
80-90

ยำนพำหนะส่วนบุคคล
บนทำง EXPRESSWAY/MOTORWAY
100
100-120
110
60-100
120
80-120
100-120
120

รถบรรทุก
Truck
80
n/a
50-70
80
40
65
90
60-80

ความเร็วจากัด หมายถึง ความเร็วสูงสุดที่ผู้ใช้รถสามารถขับขี่บนท้องถนนได้ หรือหมายถึง
อัตราความเร็วของยานพาหนะตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งในประเทศไทยกฎหมายที่ระบุถึงการกาหนด
ความเร็วดังกล่าว ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และ 2) พระราชบัญญัติทาง
หลวง พ.ศ. 2535 ในระดับสากลความเร็วจากัดเป็นสิ่งสาคัญสิ่งแรก สาหรับมาตรการเพื่อให้ผู้ขับขี่ใช้
ความเร็วในการขับขี่อย่างปลอดภัย และต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งการกาหนดความเร็วที่
ไม่สมเหตุสมผลกับความปลอดภัยและการขับขี่จริงจะทาให้ผู้ขับขี่รู้สึกต่อต้าน และจะทาให้การใช้
มาตรการควบคุมความเร็วอื่น ๆ ไม่ประสบความสาเร็จในที่สุด โดยผลการศึกษายืนยันชัดเจนว่า
การกาหนดความเร็วจากัดที่ไม่สมเหตุสมผลสาหรับรถบางประเภท/สาหรับถนนบางประเภททาให้
ประชาชนรู้ สึ ก ต่ อ ต้ า นกั บ มาตรการตรวจจั บ และควบคุ ม ความเร็ ว ของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ดั งนั้ น
เพื่อกาหนด “ความเร็วจากัด” บนถนนในประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้งานได้
จริงควรพิจารณาประเด็นที่สาคัญต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ปัจจัยในกำรกำหนดควำมเร็วจำกัด
แม้ ว่ าหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการก าหนดความเร็ ว จะแตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะประเทศ
แต่โดยทั่วไปหน่วยงานด้านถนนจะเป็นหน่วยงานหลัก เนื่องจากความเร็วจะเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ
ของถนนโดยตรงนับตั้งแต่การออกแบบประเภทถนน การออกแบบจานวนช่องทาง ไหล่ทาง รัศมีโค้ง
(ทั้งโค้งแนวดิ่งและโค้งแนวราบ) เครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร และอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ ตามความเร็วที่กาหนดดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายและการควบคุมการใช้
กฎหมาย ซึ่งจะแตกต่างกัน ในแต่ล ะประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศไทยการออกกฎหมายลู กเพื่ อ
รองรับความเหมาะสมของการกาหนดความเร็วจากัดก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ในประเทศสหรั ฐ อเมริ กากระทรวงการขนส่ งของแต่ล ะรัฐ มี บทบาทในการเป็ น ผู้ กาหนด
ความเร็วจ ากัดในรัฐ ของตน เช่น รัฐ แคลิ ฟอร์เนีย (California Department of Transportation)
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รัฐวอร์ชิงตัน (Washington State Department of Transportation) ฯลฯ แต่ ในระดับประเทศ
นั้ น “มาตรฐานอุ ป กรณ์ ค วบคุ ม การจราจร (Manual of Uniform Traffic Control Devices)”
ถื อ เป็ น มาตรฐานหลั ก ในการก าหนดความเร็ ว จ ากั ด ในระดั บ ประเทศ ซึ่ งในหั ว ข้ อ 2B.13 เรื่ อ ง
ป้ายกาหนดความเร็วได้ระบุถึงการกาหนดความเร็วจากัดไว้ (FHWA, 2003) ดังนี้
มำตรฐำน: หลังจากที่ได้มีการศึกษาด้วยวิธีการทางวิศวกรรมจราจรแล้วจะต้องมีการติดตั้ง
ป้ ายความเร็วจ ากัด ซึ่งกาหนดไว้เป็น กฎหมาย (อาจ หมายรวมถึง กฎ ระเบียบ พระราชบัญ ญั ติ
กฤษฎีกา เทศบัญญัติ หรืออื่น ๆ) เพื่อแสดงให้ผู้ขับขี่ทราบ ซึ่งตัวเลขความเร็วดังกล่าวควรจะเป็น
ตัวเลขจานวนเต็ม 10 กม./ชม. หรือ 5 ไมล์/ชม.
ข้ อ แนะน ำ: หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบควรจะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลถึ งความเร็ ว จ ากั ด ที่ ไม่
สอดคล้องกับการขับขี่จริงอาจเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพถนนหรือการใช้พื้นที่รอบข้าง
อย่ า งน้ อ ย 5 ปี ต่ อ ครั้ ง ในประเทศอั ง กฤษพระราชบั ญ ญั ติ ก ฎจราจรทางถนน (Road Traffic
Regulation Act) (Ministry of Justice, 1984) ได้กาหนดความเร็วจากัดสาหรับทั่วประเทศอังกฤษ
แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ถนนสามารถร้องเรียน เพื่อขอลด เพิ่ม หรือขยายพื้นที่ของความเร็วจากัดได้ ซึ่ง
หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือหน่วยงานทางถนน จะทาการประเมินผลกระทบด้าน
การจราจรเพื่อขอเสนอแก้ไขทางด้านกฎหมายต่อไป (Directgov, Speed Limits - how they are
set, 2008) ส่วนในอีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ความเร็วจากัดจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย
เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการขับขี่และเดินทาง แต่ในอดีต
ก็เคยมีการกาหนดความเร็วจากัดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น (Wikipedia, National Maximum Speed
Law, 2008) ได้แก่
1. เพื่ อ การประหยั ด พลั งงาน เมื่ อ ปี ค.ศ. 1974 สหรั ฐ อเมริ ก าได้ ก าหนดให้ มี
กฎหมายความเร็วจากัดระดับประเทศ (National Maximum Speed Law) ภายใต้พระราชบัญญัติ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานฉบั บ ฉุ ก เฉิ น (Emergency Highway Energy Conservation Act) เนื่ อ งมาจาก
วิกฤติการณ์ ขาดแคลนน้ ามัน ในปี ค.ศ. 1973 อันเป็นผลจากสงคราม Yom Kippur หรือสงคราม
อาหรั บ -อิส ราเอล ครั้งที่ 4 ซึ่งกลุ่ มประเทศโอเปกตัดการส่ งออกน้ามันให้ แก่ป ระเทศที่ส นั บสนุ น
อิสราเอล ทาให้รัฐบาลกลางสหรัฐต้องออกกฎหมายในการลดการใช้พลังงานนั่นคือการจากัดความเร็ว
การขับขี่ที่ 55 ไมล์/ชั่วโมง
2. เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ทางคณะกรรมมา
ธิก ารคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มรั ฐ เทกซั ส (Texas Commission on Environment Quality) เสนอให้
กระทรวงการขนส่งรัฐเทกซัส (Texas Department of Transport) ลดความเร็วจากัดจาก 70 ไมล์/
ชม. (110 กม./ชม.) เหลือ 65 ไมล์/ชม. (105 กม./ชม.) เพื่อลดมลพิษจากควันพิษของรถ ซึ่งในรัฐเทน
เนสซี่และแดเลอแวร์ก็ได้มีการดาเนินการเช่นเดียวกันในเวลาต่อมา
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2.2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเภทถนนและควำมเร็ว
โดยทั่วไปในระบบโครงข่ายถนนนั้น การออกแบบการให้บริการของถนนจะเป็นตัวกาหนด
ประเภทของถนนเป็นหลัก และมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีการกาหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาตามระดับความสาคัญของการให้บริการ (AASHTO, 1994) ดังนี้
1. กระแสจราจร (Flow) เป็ น เกณฑ์ ห ลั กส าหรับ ถนนที่ มี ระดั บ การให้ บ ริก ารสู ง
คานึงถึงความรวดเร็วและรองรับปริมาณ การจราจรได้สูง มีการจากัดการเข้าออกโดยเฉพาะ
2. กระจายการจราจร (Distribution) ถนนในประเภทนี้จะเชื่อมต่อเข้าสู่พื้นที่ชุมชน
เช่น พื้นที่พักอาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่ธุรกิจโดยจะลดระดับให้บริการลง และเพิ่มจุดเชื่ อมต่อ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าออกระหว่างถนนและพื้นที่รอบข้างมากขึ้น
3. การเข้ า ออก (Access) เป็ น ถนนที่ เชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น และจุ ด หมาย
ปลายทางมีปริมาณจราจรและความเร็วต่า

กระแสจราจร
(ทางสายหลัก)
กระจายการจราจร
(ทางสายรอง)
การเข้าออก
(ถนนในชุมชน)

ภำพที่ 3 ลาดับความสาคัญของประเภทถนน
แหล่งที่มำ: GRSP (2008)
ซึ่งการกาหนดประเภทถนนตามเกณฑ์ทั้งสามดังกล่าวจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น
ในสหรัฐอเมริกากาหนดประเภทถนน ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 1) Freeway 2) Arterial 3) Collector และ
4) Local road ในอังกฤษกาหนดไว้ 6 ระดับ ได้แก่ 1) Motorway 2) Primary A-road 3) Nonprimary A-road 4) B road 5) C road และ 6) Unclassified ในฝรั่งเศสกาหนดไว้ 4 ระดับ คือ 1)
Autoroute 2) Route National 3) Route Departmental และ 4) Route Communal เป็ น ต้ น
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(Wikipedia, Hierarchy of roads, 2008) ส่วนในประเทศไทยพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
กาหนดประเภทของทางหลวงไว้ 5 ประเภท (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2002) ได้แก่
1. ทางหลวงพิ เศษ คือ ทางหลวงที่ จัด หรือท าไว้เพื่ อ ให้ การจราจรผ่ านได้ ตลอด
รวดเร็วเป็นพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดยกรม
ทางหลวง เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา รวมทั้งควบคุมให้มีการเข้าออกได้
เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทาขึ้นไว้เท่านั้น
2. ทางหลวงแผ่ น ดิ น คื อ ทางหลวงสายหลั ก ที่ เป็ น โครงข่ ายเชื่ อ มระหว่ างภาค
จังหวัด อาเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สาคัญที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและ
บารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้ เป็นทางหลวงแผ่นดิน
3. ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง
ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
4. ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการ
ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
5. ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมายว่าด้วยทาง
หลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน
ในมาตรา 5 ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญ ญั ตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวงนั้น และให้มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ ในการกาหนดอัตราความเร็ วของยานพาหนะนั้น กฎกระทรวงฉบั บที่ 2 (พ.ศ.
2542) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) จึงกาหนดความเร็วของยานพาหนะสาหรับถนนทุกประเภทและ
ส าหรั บ ทางหลวงพิ เศษหมายเลข 7 และ 9 ตามล าดั บ โดยแยกระดั บ ความเร็ว ตามประเภทรถ
เป็นหลัก

3. ระเบียบวิธีกำรวิจัย
งานศึกษานี้ตั้งอยู่บนขอบเขตพื้นที่ศึกษาบนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี)
และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวน ตะวันออก (บางปะอิน –บางพลี) โดยศึกษาผู้ใช้ทางหลวง
พิเศษ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการดาเนินการทาแบบสารวจและทดสอบทัศนคติกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใช้ ท างตามหลั ก ทางสถิ ติ ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนดั งนี้ ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้ แ ก่ (1)
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่ใช้เส้นทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 (2) กาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการสถิติ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นแบบสอบถาม/แบบสารวจ (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี
เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4) การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้
364

แบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้ ว นและความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในแบบสอบถาม (5) น า
แบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้เป็นรหัสพร้อมบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนหรือผู้ ใช้ทางที่ใช้เส้นทางบนทางหลวง
พิเศษ หมายเลข 9 และทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 ซึ่งมีขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามา
เน่ (Taro Yamane) เนื่องจากใช้ค่าความน่าจาเป็นสูงที่สุดและได้จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มากที่สุดและ
ครอบคลุม จากประชากร 127,121 คัน/วัน เมื่อคานวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการศึกษา
เป็นจานวน 399 ตัวอย่าง หรือใช้เป็น 400 ตัวอย่าง ในการสารวจมีการคานวณ ดังนี้
𝑛=

𝑁
127,121
=
= 339
1 + 𝑁𝑑2 1 + 127,121(𝑁𝑑)2

𝑛= ขนาดของหน่วยตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย
N = ประชากรทั้งหมด
d = ระดับความมีนัยสาคัญหรือระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
2. เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีการคานวณกลุ่มตัวอย่างจากประชากรโดยบังเอิญ
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นจาก
การศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.3 วิธีกำรสร้ำงเครื่องมือ
การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน การวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึ ก ษาต ารา เอกสาร และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประกอบการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามขึ้นตามกรอบข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยใช้คาจากัดความหรือ
นิยามปฏิบั ติการตามตัวแปรที่กาหนดไว้เป็นหลักในการสร้างคาถามต่าง ๆ ให้ครอบคลุมตัวแปรที่
ศึกษาทั้งหมด เพื่อให้แบบสอบถามสามารถวัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัด (Validity)
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมทั้งคาจากัดความหรือ นิยามปฏิบัติการของตัว
แปรเสนอต่อผู้ ทรงคุณ วุฒิ เพื่อพิจ ารณาตรวจสอบว่านิยามและแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นนี้มีความ
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ชัดเจนถูกต้องหรือไม่ รวมทั้งการพิจารณาสานวนภาษาที่ใช้ในข้ อความว่าสอดคล้องกับลักษณะที่
ต้องการจะวัดหรือไม่ เพื่อให้เครื่องมือมีความตรงในเนื้อหา (Content Validity)
4. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปทดลองใช้ (tryout)
5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบความ เที่ยง (Reliability) ใน
ภาคสนามกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม ประชากรของการศึกษาที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงของการ
วิจัยครั้งนี้ จานวน 30 คน จากนั้นนามาคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่า = .97
6. แก้ไขแบบสอบถามโดยการปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง จากนั้นจึงดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้จัดทาจึงได้
ดาเนินการร่างแบบสารวจหรือแบบสอบถามในการศึกษาทัศนคติต่อมาตรการจัดการความเร็วบน
MOTORWAY เพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทั้งนี้ แบบสารวจจะประกอบไปด้วยข้อมูลทั่วไปในการทดสอบข้อมูลทัศนคติต่อการ
ใช้ความเร็วบนทางหลวงพิเศษ และทัศนคติต่อการพัฒนาและบริหารจัดการความเร็วบนทางหลวง
พิ เศษ MOTORWAY ทั ศ นคติ ด้ านอื่ น ๆ ทั้ งนี้ ในทุ ก ค าถามได้ อ อกแบบให้ พุ่ งเป้ าในการศึ ก ษาถึ ง
ทัศนคติภายในมากที่สุด และเป็นไปตามคาถามเป้าหมายที่ต้องการทราบเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
ต่อไป
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การศึกษานี้ จะดาเนิ น การเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่เตรียมไว้ โดยจุดที่เก็บและ
สารวจข้อมูลนั้นจะเป็นบริเวณจุดพักรถ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหลวงพิเศษหมายเลข 9
เพื่ อให้ ได้กลุ่ มผู้ ใช้บ ริการที่ห ลากหลายและครอบคลุมตามจานวนตัว อย่างที่คานวณเป็น ตัว แทน
ประชากรผู้ใช้ทาง
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ภำพที่ 4 จุดสารวจข้อมูลบริเวณจุดพักรถ และ REST AREA ของ MOTORWAY

ภำพที่ 5 จุดสารวจข้อมูลบริเวณจุดพักรถ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางของ MOTORWAY
2) หลังจากได้แบบสารวจหรือแบบสอบถามจากการเก็บข้อมูลแล้วจาเป็นต้องตรวจสอบ
ความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถามโดยดาเนินการตัดและตรวจสอบข้อมูลที่
สูญหายและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อที่สามารถนามาวิเคราะห์ตามหลักสถิติที่ใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยา
3) เมื่อได้แบบสอบถามที่สังเคราะห์ข้อมูลแล้วจาเป็นต้องนาแบบสอบถามมาแปลข้อมูลที่ได้
เป็ น รหั ส และแยกประเภทของตั ว แปรแต่ ล ะค าถามในแบบสอบถาม พร้ อ มบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
4) ทั้ งนี้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ ก ระท าในช่ ว งระยะเวลาตั้ งแต่ วัน ที่ 15 สิ งหาคม - 25
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกประเภทยานพาหนะ
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4. ผลกำรวิจัย
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยเป็นการสารวจทัศนคติและพฤติกรรมผู้ใช้ทาง
หลวงพิเศษ (Motorway) โดยการส ารวจความคิดเห็ นโดยใช้แบบสารวจหรือแบบสอบถามที่ผ่ าน
กระบวนการคิดสั งเคราะห์ ให้ ได้คาตอบหรือผลลั พธ์ในกรอบที่ต้องการศึกษา และสั มภาษณ์ ห รือ
ประชุมกลุ่มย่อยของผู้ใช้ทางแต่ละประเภทยานพาหนะ ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการออกแบบสารวจแล้วเสร็จ
และมี ก ารทดลองหรื อ ทดสอบแบบสอบถาม Pilot test แล้ ว เสร็ จ จึ ง ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถาม และดาเนินการรวบรวมสารวจข้อมูลตามจานวนกลุ่มตัวอย่างตามหลักการทางสถิติ
เพื่อให้ได้เป็นตัวแทนประชาการหรือผู้ใช้ทางหลวงพิเศษในการศึกษาและนาไปวิเคราะห์ปัจจัยและ
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่เชื่อถือได้
ในส่วนของบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีขอบเขตการวิเคราะห์โดยใช้ห ลักการทางสถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และเชิงอนุมาน (Interference Statistics) ในการวิเคราะห์
การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ เพื่ อ ตอบจุ ด ประสงค์ ก ารศึ ก ษา และด าเนิ น การสรุ ป ผลการศึ ก ษาอย่ า ง
สมเหตุสมผล ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการสารวจครั้งนี้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติซึ่งได้เลือกสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
และค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล และนาเสนอในรูปของ
ตารางพร้อมกับพรรณนาประกอบ และใช้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์เพื่ออ้างอิงผลการทดสอบ
จากกลุ่มตัวอย่างไปยังกลุ่มประชากร ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคุณลักษณะของประชากร
กับพฤติกรรมด้านความเร็ว และข้อมูลต่าง ๆ ด้วยสถิติ T-test/ F-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
เชื่อถือได้ จากนั้นนามาแปลผลลัพธ์ให้ตอบจุดประสงค์เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนามาตรการลด
อุบัติเหตุและมาตรการด้านความเร็วของผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่บน
ทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือ งหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - ชลบุ รี) และทางหลวงพิ เศษหมายเลข 9
วงแหวนตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี) ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ดังภาพที่ 6 ซึ่งเป็น
ทาง หลวงพิ เศษระหว่างเมื อ งเพี ย ง 2 เส้ น ทางในประเทศไทยและมี ลั ก ษณะปิ ด กั้น ทางเข้ าออก
(Control Accesses) จึงเป็นทางที่ผู้ขับขี่สามารถใช้ความเร็วได้สูงถึงสูงมาก อันส่งผลโดยตรงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากความเร็ว โดยรายละเอียดพื้นที่ศึกษาประกอบด้วย ทั้งนี้จากการสารวจข้อมูล
ผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 บริเวณจุดพักรถ บางปะกง กม. 48+500 และบริเวณจุด
พักรถบรรทุก ทล.9 กม.48+300 มุ่งหน้าบางปะอิน และ ทล.7 กม.21+000 มุ่งหน้าชลบุรี โดยสารวจ
ในวัน พุธ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 400
ตัวอย่างประกอบด้วยข้อมูลลักษณะทั่วไปดังนี้
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ภำพที่ 6 พื้ น ที่ ส ารวจข้อ มูล ภาคสนามบริเวณจุด พั กรถและจุด พั กรถบรรทุ กริมทางหลวงพิ เศษ
หมายเลข 7 และ 9
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ภำพที่ 7 การสารวจข้อมูลภาคสนามบริเวณจุดพักรถ บางปะกง ทล.7 กม. 48+500
4.3 ข้อมูลทัศนคติต่อกำรขับขี่
การศึกษาได้ดาเนินการสอบถามถึงทัศนคติการขับขี่เบื้องต้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน
การขับขี่ด้วยความเร็ว พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างขับขี่ด้วยความเร็วทุกครั้งถึงร้อยละ 37 และขับ
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เร็วในบางครั้งร้อยละ 27 นั้นทาให้ตีความได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะขับขี่ด้วยความเร็ว
สูง ดังภาพที่ 4.3

จานวน (คน)

ขับรถเรวบ่อยครั้งเพียงใ บน MOTORWAY
160
140
120
100
80
60
40
20
0

148 , 37%
108 , 27%
76 , 19%
44 , 11%
24 , 6%

ทุกครั้ง

บ่อยครั้ง

บางครัง้

นาน ครั้ง

ม่เคยเลย

จานวน (คน)

ภำพที่ 8 ทัศนคติต่อการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

เหตุ ลที ู้ใช้ทางขับรถเรวกว่าปกติบน MOTORWAY
188 , 47%

120 , 30%

36 , 9%

36 , 9%

8 , 2%

ภำพที่ 9 สาเหตุ/เหตุผลในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY
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12 , 3%

จากภาพที่ 9 แสดงสาเหตุ ห รื อ เหตุ ผ ลในการขั บ ขี่ ย านพาหนะ ด้ ว ยความเร็ ว บน
MOTORWAY จากการส ารวจพบว่าเกือบกึ่งหนึ่ง คือ ร้อยละ 47 ให้ เหตุผ ลในการขับขี่เร็ว ว่าเป็ น
เพราะกาลังเร่งรีบต้องการถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ๆ รองลงมาเป็นถนนโล่งขับขี่เร็วได้ มีจานวน
ร้อยละ 30 และต่าที่สุดเป็นร้อยละ 2 เพราะคิดว่าไม่มีอันตราย จึงขับขี่เร็วบน MOTORWAY
การสังเกตเหนปายจากั ความเรว ในข ะทีท่านขับขี
350

300

300 , 75%

จานวน (คน)

250
200
150

92 , 23%

100
50

8 , 2%

0
บ่อยครั้ง

บางครัง้

นาน ครั้ง

จานวน (คน)

ภำพที่ 10 ป้ายจากัดความเร็วบนทางหลวงพิเศษ MOTORWAY

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

การขับ ขีของรถประเภทใ บน MOTORWAY ส่ง ลต่อความปลอ ภัย
188 , 47%

96 , 24%
64 , 16%

รถยนต์ส่วนบุค ล

รถกระบะ

52 , 13%

รถบรรทุก

ภำพที่ 11 ความคิดเห็นประเภทยานพาหนะที่ส่งผลต่อความปลอดภัยต่อคันอื่น
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รถ ดยสาร

จานวน (คน)

จากการสอบถามพบว่าร้อยละ 75 ทราบและเห็นป้ายจากัด ความเร็วและข้อความแนะนา
ความเร็วบน MOTORWAY มีเพียง ร้อยละ 2 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่นาน ๆ เห็นครั้ง ทั้งนี้อาจ
เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับประเด็นที่ว่าเห็นป้ายจากัด/แนะนาความเร็วแต่ยังคงชอบขับขี่ด้วยความเร็ว
สูงและเกินกาหนด ดังข้อมูลภาพที่ 4.5
ภาพที่ 11 แสดงถึงความคิดเห็นของประเภทยานพาหนะที่ ส่งผลต่อความปลอดภัย พบว่า
กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 47 ที่สาคัญคือคิดว่าเป็นรถบรรทุกร้อยละ 24 และ
รถโดยสารร้อยละ 13 ทั้งที่รถบรรทุกและรถโดยสารเป็นรถขนาดใหญ่และขับขี่ด้วยความเร็วต่ากว่า
ตามกฎหมาย

400
350
300
250
200
150
100
50
0

การทราบก หมายว่า ้วยความเรวบน MOTORWAY
360 , 90%
ทราบ และตอบความเรวที่ ากัด ิด านวน= 59%
ทราบ และตอบความเรวที่ ากัดถูก านวน= 41%
40 , 10%
ม่ทราบ

ทราบ

ภำพที่ 12 การทราบกฎหมายจากัดความเร็งบน MOTORWAY
140
120

การเพิมมาตรการบังคับ ใช้ทางก หมายเกียวกับการขับขีเรวเกินก าหน
128 , 32%
115 , 28.8%

จานวน (คน)

100
80

60

62 , 15.5%
43 ,10.8%

40
20
0

ภำพที่ 13 การเพิ่มมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการขับขี่เร็วเกินกาหนด
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52 , 13%

ภาพที่ 13 แสดงข้ อ มู ล การทราบกฎหมายจ ากั ด ความเร็ ว บน MOTORWAY พบว่ ากลุ่ ม
ตัวอย่างร้อยละ 90 ทราบข้อกฎหมายและความเร็วที่จากัดตามกฎหมาย ร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดไม่ทราบ ทั้งนี้ประเด็นที่สาคัญคือมีถึงจานวนร้อยละ 59 ของจานวนผู้ที่ตอบทราบความเร็วที่
จ ากั ด ตามกฎหมายตอบความเร็ ว ที่ จ ากั ด ผิ ด ไม่ ถูก ต้ อ งตามข้ อ กาหนดกฎหมาย ทั้ งนี้ เมื่ อ ถามถึ ง
มาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับขับขี่เร็วเกินกาหนด
อัตราค่าปรับสาหรับการขับขีเรวเกินกว่าก หมายกาหน
211, 53%

189, 47%

ไม่ทราบ
ทราบ

ภำพที่ 14 การทราบอัตราค่าปรับสาหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด
MOTORWAY มีปริมา รถบรรทุก/รถประจาทางมาก
14, 4%

70, 17%

ไม่ใช่
ใช่
ไม่ทราบ
316, 79%

ภำพที่ 15 การรับทราบถึงปริมาณรถบรรทุกบนทางหลวงพิเศษ
ภาพที่ 14 แสดงการทราบอัตราค่าปรับส าหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดทั้งนี้
พบว่ามีผู้ทราบอัตราค่าปรับการขับขี่เร็วเกินกฎหมายกาหนด ร้อยละ 47 และไม่ทราบถึงร้อยละ 53
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ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั่นแสดงให้เห็นถึงการต้องเพิ่มมาตรการให้ผู้ขับขี่ทราบเพื่อที่จะตระหนักถึง
บทลงโทษ
งานวิจัย ยังได้พิจ ารณาประเด็นด้านรถใหญ่ห รือรถบรรทุกเพื่อสอบถามผู้ขับขี่ว่าทราบถึง
ปริมาณรถบรรทุกบนสายทางว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ขับขี่รับรู้ว่ามีปริมาณรถบรรทุกมากถึงร้อย
ละ 79 และอีกร้อยละ 17 คิดว่ามีปริมาณน้อย ซึ่งอาจเป็นผู้ขับขี่ผ่านทาง/นานครั้งใช้ ทางหลวงพิเศษ
จึงไม่รับรู้ในปริมาณรถบรรทุกบนสายทางที่มาก เนื่องจากเป็นสายทางขนส่งไปยังแหล่งกระจายสินค้า
ต่าง ๆ
จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ข้อมูลการจากัดความเร็วตามที่กฎหมายกาหนดจาแนกตาม
ประเภทยานพาหนะจากการวิจัย พบว่ายานพาหนะแต่ล ะประเภทของกลุ่ มตัวอย่างมีการรับรู้ใน
ข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน นั่ น คือพบว่าร้อยละ 90 ทราบความเร็วที่จากัดว่าเท่าใด และร้อยละ 10
พบว่าไม่ท ราบ จะเห็ น ได้ ว่าส่ วนใหญ่ ท ราบความเร็ว ที่ จากั ดของประเภทยานพาหนะของตนเอง
แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ขับ ขี่ที่ตอบว่าทราบนั้นพบว่าร้อยละ 59 ตอบค่าไม่ถูกต้องซึ่งมีปริมาณที่
ค่อนข้างสู ง และมีผู้ ตอบได้ถูกต้องจานวนร้อยละ 41 ของกลุ่ มตัว อย่างทั้งหมด ทั้ งนี้ยานพาหนะ
ประเภทรถยานส่วนบุคลล 4 ล้อ หรือรถเก๋ง และรถกระบะ ทราบแต่ตอบค่าความเร็วไม่ถูกต้องเป็น
จานวนค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 18 และ 17 ตามลาดับ ทั้งนี้ผู้ขับรถบรรทุกและรถสาธารณะจะทราบ
ความเร็วที่จากัดในสัดส่วนที่มากกว่าอาจเนื่องจากมีการรับรู้ที่ดีมากและเสี่ยงต่อการตรวจจับมากกว่ า
แต่ก็ยังคงมีผู้ตอบผิดบางจานวนหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ามีจานวนผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่
เข้าใจและรับรู้ความเร็วที่จากัดผิดหรือคลาดเคลื่อนและทั้งนี้มีจานวนมากที่เข้าใจในความเร็วที่มีค่าสูง
กว่ากาหนดนั่งส่งผลต่อการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลการสารวจความเร็ว (เฉลี่ย) ในการขับขี่บนทางหลวงพิเศษ (MOTORWAY) จาแนก
ตามประเภทยานพาหนะ
ประเภท
ยำนพำหนะ

รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
รถโดยสาร
รวม (คัน)

ควำมเร็วเฉลี่ยในกำรขับขี่บน MOTORWAY
61- 70
กม./ชม.

71 – 80
กม./ชม.

81 – 90
กม./ชม.

91– 100
กม./ชม.

101– 110
กม./ชม.

110 – 120
กม./ชม.

121 – 130
กม./ชม.

8%
25%
33%
4%
0%
0%
0%
6%

75%
44%
56%
0%
7%
11%
0%
17%

8%
25%
11%
15%
7%
11%
100%
11%

0%
0%
0%
38%
37%
44%
0%
31%

0%
0%
0%
12%
11%
33%
0%
15%

8%
6%
0%
15%
33%
0%
0%
15%

0%
0%
0%
5%
4%
0%
0%
2%
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มำกกว่ำ
130
กม./ชม.
0%
0%
0%
11%
0%
0%
0%
3%

รวม
(คัน)
100% (48)
100% (64)
100% (36)
100% (104)
100% (108)
100% (36)
100% (4)
100% (400)

ตำรำงที่ 2 ข้ อ มู ล การส ารวจความเร็ว (สู งสุ ด ) ในการขั บ ขี่ บ นทางหลวงพิ เศษ (MOTORWAY)
จาแนกตามประเภทยานพาหนะ
ประเภท
ยำนพำหนะ
รถบรรทุก 6 ล้อ
รถบรรทุก 10 ล้อ
รถบรรทุกกึ่งพ่วง
รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้
รถโดยสาร
รวม (คัน)

71 – 80
กม./ชม.
8%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
2%

81 – 90
กม./ชม.
25%
0%
0%
8%
4%
0%
0%
6%

ควำมเร็วสูงสุดในกำรขับขีบ่ น MOTORWAY
91– 100 101– 110 110 – 120 121 – 130
กม./ชม. กม./ชม.
กม./ชม.
กม./ชม.
42%
8%
0%
8%
25%
38%
25%
0%
67%
33%
0%
0%
8%
12%
19%
12%
15%
4%
33%
19%
22%
22%
11%
11%
100%
0%
0%
0%
21%
11%
24%
13%

มำกกว่ำ 130
กม./ชม.
8%
6%
0%
42%
26%
33%
0%
23%

รวม
(คัน)
100% (48)
100% (64)
100% (36)
100% (104)
100% (108)
100% (36)
100% (4)
100% (400)

จากการรับรู้กฎหมายความเร็วข้างต้นนามาซึ่งความสอดคล้องในข้อมูลการใช้ความเร็วของ
ผู้ ขับ ขี่ จากตารางที่ 1 แสดงข้อ มูล ความเร็ว เฉลี่ ยในการขับ ขี่ บ นทางหลวงพิ เศษ (MOTORWAY)
จาแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่ารถบรรทุกส่วนใหญ่ชับขี่ที่ความเร็วเฉลี่ยต่ากว่าความเร็วตาม
กฎหมายคื อ 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ตามความในกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2542
ตามความ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ยังมีรถบรรทุกบางส่วนที่ขับเกินกว่ากาหนดโดยเฉพาะ
รถบรรทุก 10 ล้อ อย่างไรก็ถามความเร็วเฉลี่ยเป็นความเร็วส่วนใหญ่ที่ผู้ขับขี่ขับ นั่นหมายถึงอาจมีผู้
ขับขี่ใช้ความเร็วมากกว่าและต่ากว่าเช่นกัน
พิ จ ารณาตารางที่ 2 ส่ ว นล่ างแสดงข้ อ มู ล ความเร็ว สู งสุ ด ในการขับ ขี่ บ นทางหลวงพิ เศษ
(MOTORWAY) จาแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่าผู้ขับขี่แต่ละประเภทรถขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด
แตกต่างกัน กล่าวคือมีใช้ความเร็วสูงถึงมากกว่า 130 กม./ชม. โดยรถบรรทุกส่วนใหญ่ขับขี่ที่ความเร็ว
สูงสุดเกินกว่ากฎหมายกาหนดมีเกินกว่า 80 กม./ชม.และ 100 กม./ชม. ทั้งนี้อาจจะเป็นเพียงบาง
ช่วงเวลาในการขับขี่แล้วลดความเร็วก็ตาม และทั้งนี้มี รถเก๋ง รถกระบะ ส่วนใหญ่จะขับขี่ที่ความเร็ว
สู งสุ ดเกิน กฎหมายเกิน 120 กม./ชม. เป็ นจานวนมาก ถึงแม้ เป็ นบางช่วงเวลาในการขับขี่ ก็ตาม
โดยสรุปจะพบว่าผู้ขับขี่ใช้ ความเร็วสูงสุดค่อนข้างสูงในการขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุก
ซึ่งอันตรายต่อผู้ใช้ทางอื่น ๆ มาก โดยเฉพาะรถบรรทุกต่าง ๆ ซึ่งทั้งเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมการ
ขับขี่จาแนกตามช่องจราจร พบว่ามีรถบรรทุกขับขี่ในช่องจราจร 3 หรือ 4 ค่อนข้างมากประมาณร้อย
ละ 13 และใช้ทุกช่องจราจรอีกร้อยละ 9 ซึ่งการที่รถบบทุกมีบางช่วงเวลาขับขี่ในช่องจราจรขวาและ
ด้วยความเร็วอาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อยานพาหนะคันอื่น ๆ ได้ และก่อให้เกิดความเสียหายด้าน
ชีวิตทรัพย์สิน และความสะดวกล่าช้าในการเดินทางเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนหรื อ
ช่วงเวลาที่ปริมาณจราจรน้อย ผู้ขับขี่ดังกล่าวอาจใช้ความเร็วที่สูง
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5. สรุปผลกำรวิจัย
งานการศึกษาทัศนคติต่อความเร็วบน MOTORWAY เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้
ตั้งอยู่บนขอบเขตการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ที่มีต่อ
การใช้ความเร็วในการขับ ขี่ ทัศนคติของผู้ใช้ทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ที่มีต่อการใช้
ความเร็ว การพัฒนาเส้นทางการเดินรถในลักษณะการจัดแบ่งเส้นทางการจราจรและแสดงความเร็ว
ตามกฏหมายเพื่อรณรงค์และการศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรของผู้ใ ช้ทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่คานวณตามหลักการทางสถิติที่สามารถ
ขยายไปยังกลุ่มประชากรนั่นคือผู้ใช้ทางหลวงพิเศษหรือ Motorway นั้น ทาให้ทราบทัศนคติด้านต่าง
ๆ และการใช้ความเร็วของผู้ ขับ ขี่ห ลายประเด็นที่น่าสนใจ และผลลั พธ์ดังกล่ าวนี้ สามารถนาไปสู่
วิธีการและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเร็วได้ต่อไป สรุปผลลัพธ์การศึกษานั้นเป็นดังนี้
5.1 กำรใช้ควำมเร็วบนทำงหลวงพิเศษ (Motorway)
1) ข้อมูลการใช้ความเร็วของผู้ขับขี่ จากตารางแสดงข้อมูลความเร็วเฉลี่ยในการขับ ขี่บนทาง
หลวงพิ เศษ (MOTORWAY) จ าแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่ ารถบรรทุ ก ส่ ว นใหญ่ ชั บ ขี่ ที่
ความเร็ ว เฉลี่ ย ต่ ากว่ าความเร็ ว ตามกฎหมายคื อ 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ตามความใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ตามความ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ยังมีรถบรรทุกบางส่วน
ที่ขับเกินกว่ากาหนดโดยเฉพาะรถบรรทุก 10 ล้อ
2) พิ จ ารณ าตาราง แสดงข้ อ มู ล ความเร็ ว สู ง สุ ด ในการขั บ ขี่ บ นทางหลวงพิ เ ศษ
(MOTORWAY) จาแนกตามประเภทยานพาหนะ พบว่าผู้ขับขี่แต่ละประเภทรถขับขี่ที่ความเร็วสูงสุด
ที่ แ ตกต่ างกัน กล่ าวคื อ มี ใช้ ค วามเร็ว สู งถึ งมากกว่า 130 กม./ชม. โดยรถบรรทุ ก ส่ ว นใหญ่ ขับ ขี่ ที่
ความเร็วสูงสุดเกินกว่า กฎหมายกาหนด มีเกินกว่า 80 กม./ชม. และ 100 กม./ชม. ทั้งนี้ อาจเป็น
เพียงบางช่วงเวลาในการขับขี่แล้วลดความเร็วก็ตาม และทั้งนี้ยังมี รถเก๋ง รถกระบะ ส่วนใหญ่จะขับขี่
ที่ความเร็วสูงสุดเกินกฎหมายเกิน 120 กม./ชม. อยู่เป็นจานวนมาก
3) โดยสรุปจะพบว่าผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงสุดค่อนข้างสูงในการขับขี่ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและ
รถบรรทุก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางอื่น ๆ บนทางหลวงพิเศษ (Motorway) เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะรถบรรทุกต่าง ๆ พบว่ามีรถบรรทุกขับขี่ในช่องจราจร 3 หรือ 4 ค่อนข้างมากประมาณร้อย
ละ 13 ของผู้ใช้ทางและใช้ทุกช่องจราจรอีกร้อยละ 9 ซึ่งการที่รถบรรทุกมีบางช่วงเวลาขับขี่ในช่อง
จราจรขวา
4) ด้วยความเร็วอาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อยานพาหนะคันอื่น ๆ ได้ และก่อให้เกิดความ
เสี ย หายด้านชีวิตทรั พย์ สิ น และความสะดวกล่ าช้าในการเดิน ทางเมื่อเกิดอุบั ติเหตุขึ้น โดยเฉพาะ
ช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ปริมาณจราจรน้อย ผู้ขับขี่ดังกล่าวอาจใช้ความเร็วที่สูง
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5.2 ทัศนคติต่อกำรขับขี่
1) การใช้ความเร็วและทั่วไป
(1) การศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การสอบถามถึ งทั ศ นคติ ก ารขั บ ขี่ เบื้ อ งต้ น ในด้ านต่ าง ๆ
โดยเฉพาะในด้านการขับขี่ด้วยความเร็ว พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างขับขี่ด้วยความเร็วทุกครั้งถึงร้อย
ละ 37 และขับเร็วในบางครั้งร้อยละ 27 นั่นทาให้ตีความได้ว่าส่วนใหญ่ผู้ขับขี่บนทางหลวงพิเศษจะ
ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
(2) สาเหตุหรือเหตุผลในการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วบน MOTORWAY จาก
การส ารวจพบว่าเกือบกึ่งหนึ่ ง คือ ร้อยละ 47 ให้ เหตุผ ลในการขับ ขี่เร็วว่าเป็ นเพราะกาลั งเร่งรีบ
ต้องการถึงจุดหมายปลายทางเร็ว ๆ รองลงมาเป็นถนนโล่งขับขี่เร็วได้มีจานวนร้อยละ 30 และต่าที่สุด
เป็น ร้อยละ 2 เพราะคิดว่าไม่มีอันตราย จึงขับขีเ่ ร็วบน MOTORWAY
(3) ความคิดเห็ น ของประเภทยานพาหนะที่ส่ งผลต่อ ความปลอดภั ย พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างคิดว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลร้อยละ 47 ที่สาคัญคือคิดว่าเป็นรถบรรทุกร้อยละ 24 และรถ
โดยสารร้อยละ 13 ทั้งที่รถบรรทุกและรถโดยสารเป็นรถขนาดใหญ่และขับขี่ด้วยความเร็วต่ากว่าตาม
กฎหมาย
(4) ความคิ ด เห็ น ประเด็ น ด้ า นการมี อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเตื อ นบอกระยะระหว่ างรถให้
สามารถชะลอ/หยุด ได้อย่างปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษ พบว่าร้อยละ 94 เห็นด้วยว่าควรมีอุปกรณ์
ดังกล่าวบนสายทางเพื่อผู้ใช้ทางสามารถทราบระยะระหว่างคันรถได้ เช่น สัญลักษณ์ Spot บนพื้น
ทาง หรืออุปกรณือื่น ๆ ในอนาคต
(5) ทั ศ นคติ ต่ อ การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การความเร็ ว บนทางหลวงพิ เ ศษ
MOTORWAY ประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ โดยสรุปแล้วเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งในทุกประเด็น
อั น ประกอบไปด้ ว ย เห็ น ด้ ว ยกั บ ความเร็ ว ในการขั บ ขี่ สู ง ส่ ง ผลต่ อ การเกิ ด อุ บั ติ เหตุ บ นทาง
MOTORWAY การมีมาตรการจัดการการขับขี่ความเร็วเกินกาหนดในการขับขี่ การมีมาตรการรณรงค์
การขับขี่ตามความเร็วกาหนดเพื่อความปลอดภัย การมีมาตรการติดตั้งอานวยความปลอดภัยสายทาง
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การมีมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเข้มข้นในด้านความเร็ว
ในการขับขี่ การมีการจัดช่องจราจรสาหรับรถบรรทุก/BUS การจัดช่องจราจรสาหรับรถบรรทุก/BUS
มีความสาคัญต่อการขับขี่บน MOTORWAY การจัดช่องจราจรสาหรับรถบรรทุก/BUS จะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางการจัดช่องจราจรสาหรับรถบรรทุก/BUS จะช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
ต่อผู้ใช้ทางและกาหนดความเร็วช่องจราจรที่ 1,2,3,4 เป็น 80, 80, 120, 120 กม/ชม. ตามลาดับ
(6) ทั ศนคติด้ านอื่น ๆ ประกอบด้ วย การทราบอัตราความเร็ว ตามกฎหมายบน
MOTORWAY เป็นอย่างดี ความเร็วเป็นสาเหตุสาคัญต่อการเกินอุบัติเหตุบน MOTORWAY ควรเพิ่ม/
ปรับปรุงความปลอดภัยบน MOTORWAY ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรควบคุมผู้ใช้ช่องจราจร
ฉุกเฉินให้ใช่ช่องทางปกติยกเว้นกรณีจาเป็นตามกฎหมาย และควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพแถวคอย
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หน้าด่านเก็บ เงินให้มีการจราจรคล่องตัวมากขึ้น และเห็นว่า MOTORWAY มีสภาพถนนที่สมบู รณ์
สามารถขับขี่ได้อย่ างรวดเร็วและปลอดภัย และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงบริการต่อผู้ ใช้ทางอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับประชาชนทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยในประเด็นดังกล่าวทั้งหมด
2) ด้านกฎหมายจากัดความเร็ว
(1) การทราบกฎหมายจากัดความเร็วบน MOTORWAY พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ
90 ทราบข้อกฎหมายและความเร็วที่จากัดตามกฎหมาย ทั้งนี้ประเด็นที่สาคัญคือมีถึงจานวนร้อยละ
59 ของจานวนผู้ที่ตอบทราบความเร็วที่จากัดตามกฎหมายตอบความเร็วที่จากัดผิดไม่ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อถามถึงมาตรการบังคับใช้ทางกฎหมายเกี่ยวกับขับขี่เร็วเกินกาหนด
(2) การทราบอัตราค่าปรับสาหรับการขับขี่เร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนดทั้งนี้พบว่ามี
ผู้ทราบอัตราค่าปรับการขับขี่เร็วเกินกฎหมายกาหนด ร้อยละ 47 และไม่ทราบถึงนั่นแสดงให้เห็นถึง
การต้องเพิ่มมาตรการให้ผู้ขับขี่ทราบเพื่อที่จะตระหนักถึงบทลงโทษ
3) ด้านรถบรรทุก/รถประจาทาง
(1) งานวิจัยยังได้พิจารณาประเด็นด้านรถใหญ่หรือรถบรรทุกเพื่อสอบถามผู้ขับขี่ว่า
ทราบถึงปริมาณรถบรรทุกบนสายทางว่ามีมากน้อยเพียงใด พบว่าผู้ขับขี่รับรู้ว่ามีปริมาณรถบรรทุก
มากถึงร้อยละ 79
(2) ประเด็นเรื่องการขับขี่ในช่องจราจรต่าง ๆ นั้น จากการสารวจ พบว่า ผู้ขับขี่ให้
ความเห็นว่าผู้ขับขี่ ร้อยละ 42 จะขับขี่ในช่องจราจรที่ซ้าย ช่องที่ 3 หรือช่องที่ 4 และร้อยละ 35 จะ
ขับขี่ในช่องจราจรที่ 1 หรือช่องจราจรที่ 2 และมีผู้ขับขี่ทุกช่องจราจรเป็นส่วนใหญ่อยู่ร้อยละ 42 ทั้งนี้
การสอบถามผู้ขับขี่ได้เน้นถึงประเด็นที่ผู้ขับขี่ใช้ช่องจราจรใดมากเป็นพิเศษ ซึ่งบางรายแยกได้ว่าส่วน
ใหญ่ขับช่องทางใดมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ยังได้ถามถึงประเด็นรถบรรทุกหรือรถประจาทางที่ขับขี่ในช่อง
จราจรขวาหรือช่องที่ 3 หรือช่องที่ 4 ว่าส่งผลต่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่หรือไม่ พบว่าจานวนร้อยละ
78 คิด ว่าส่ งผลต่อความปลอดภั ย ต่อ รถคั นอื่ น และร้อยละ 22 ไม่คิด เช่น นั้ นเพราะคิ ดว่ารถใหญ่
ดังกล่าวอยู่ช่องขวาจริงแค่บางช่วงเวลาแต่ขับขี่ช้าอาจไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยมาก
(3) การจัดให้มีช่องทางสาหรับรถบรรทุก/รถโดยสารให้ขับช่องจราจรที่ 1 หรือ 2
พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95 เห็นด้วยที่ต้องการให้รถบรรทุก/รถโดยสารขับขี่ในช่องจราจรซ้ายหรือ
ช่อ งที่ 1 หรื อ 2 เพื่ อ ความปลอดภั ยของยานพาหนะคั น อื่ น และยั งเป็ น ช่อ งจราจรรถที่ ขับ ขี่ด้ ว ย
ความเร็วต่าตามกฎหมายกาหนดด้วย ทั้งนี้เมื่อถามถึงประเด็นให้มีช่องทางหรือป้ายแสดงให้รถบรรทุก
ขับขี่ในช่องจราจรซ้ายนั้นพบว่า ร้อยละ 92 เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ทางทุกประเภทยานพาหนะและทุกฝ่าย
(4) ประเด็นเรื่องการแบ่งช่องจราจรในการขับขี่ในการแยกประเภทยานพาหนะและ
แยกประเภทความเร็วบนสายทาง พบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยในการติดตั้งป้ายจราจร/สัญลักษณ์ บน
พื้นทางสาหรับแบ่งประเภทยานพาหนะหรือความเร็วในการขับขี่ และร้อยละ 94 เห็นด้วยในประเด็น
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การกาหนดหรือแสดงความเร็วสูงสุดแต่ละช่องจราจรเพื่อให้ผู้ขับขี่เห็นและเตือนให้ทราบตลอดระยะ
ช่วงเส้นทาง
5.3 ควำมสัมพันธ์ของปัจจัยด้ำ นเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economy) ที่ส่งผลต่อกำรใช้
ควำมเร็ว
ตำรำงที่ 3 ความสั ม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ด้านเศรษฐกิ จ -สั งคม (Socio-economy) ที่ ส่ งผลต่ อ การใช้
ความเร็วเฉลี่ยของผู้ขับขี่
ปัจจัย/ตัวแปร
เพศ
อำยุ
สถำนภำพกำรสมรส
ระดับกำรศึกษำ
ระดับรำยได้
อำชีพ
ประเภทยำนพำหนะ
ประสบกำรณ์กำรขับขี่

สถิติ
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Spearman

ค่ำ
40.210
0.302
368.85
-0.414
68.344
0.382
118.627
0.136
147.554
-0.010
256.702
0.625
420.613
0.716
194.403
-0.171

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ควำมสัมพันธ์กับควำมเร็วเฉลี่ย
เพศชายและหญิ งที่ ต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
ความเร็วเฉลี่ยที่ต่างกัน
อายุที่มากขึ้นจะใช้ความเร็ว
เฉลี่ยต่าลงกว่า
ผู้ขั บ ขี่ที่ มี ค รอบครั วหรื อ สมาชิ ก จะใช้
ความเร็วเฉลี่ยที่ต่ากว่า
ระดั บ การศึ ก ษาสั ม พั น ธ์ กั บ ความเร็ ว
เฉลี่ยในการขับขี่
ระดับรายได้สัมพันธ์กับความเร็วเฉลี่ยใน
การขับขี่
อาชี พสั มพั นธ์กับ ความเร็วเฉลี่ยในการ
ขับขี่มาก (ค้าขาย/รับจ้าง)
ประเภทรถส่งลต่อความเร็วเฉลี่ยในการ
ขับขี่ (เก็ง/กระบะ)
ป ระส บ การณ์ การขั บ ขี่ ยิ่ ง สู ง ยิ่ ง ใช้
ความเร็วเฉลี่ยต่าลง

หมำยเหตุ: ปัจจัยทดสอบสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตำรำงที่ 4 ความสั ม พั น ธ์ข องปั จ จั ย ด้านเศรษฐกิ จ -สั งคม (Socio-economy) ที่ ส่ งผลต่ อ การใช้
ความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่
ปัจจัย/ตัวแปร
เพศ
อำยุ
สถำนภำพกำรสมรส

สถิติ
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Contingency

ค่ำ
26.574
0.250
288.426
-0.383
51.788
0.339
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Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ควำมสัมพันธ์กับควำมเร็วสูงสุด
เพศชายและหญิงที่ต่างกันมีผลต่อ
ความเร็วสูงสุดที่ต่างกัน
อายุที่มากขึ้นจะใช้ความเร็ว
สูงสุดต่าลงกว่า
ผู้ ขั บ ขี่ ที่ มี ค รอบครั ว หรื อ สมาชิ ก
จะใช้ความเร็วสูงสุดที่ต่ากว่า

ปัจจัย/ตัวแปร
ระดับกำรศึกษำ
ระดับรำยได้
อำชีพ
ประเภทยำนพำหนะ
ประสบกำรณ์กำรขับขี่

สถิติ
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Spearman
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Contingency
Chi-Square
Spearman

ค่ำ
172.013
0.048
173.259
-0.103
193.397
0.571
211.254
0.716
217.318
-0.109

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.000

ควำมสัมพันธ์กับควำมเร็วสูงสุด
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า สั ม พั น ธ์ กั บ
ความเร็วสูงสุดในการขับขี่
ระดั บ รายได้ สั ม พั น ธ์ กั บ ความเร็ ว
สูงสุดในการขับขี่
อาชีพสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดใน
การขับขี่มาก (ค้าขาย/รับจ้าง)
ประเภทรถส่งลต่อความเร็วสูงสุด
ในการขับขี่ (เก็ง/กระบะ)
ประสบการณ์ ก ารขั บ ขี่ยิ่ งสู งยิ่งใช้
ความเร็วสูงสุดต่ากว่า

หมำยเหตุ: ปัจจัยทดสอบสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
จากการศึกษาปัจจัยปัจจัยด้านเศรษฐกิจ -สังคม (Socio-economy) ที่อาจส่งผลต่อการใช้
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่ พบว่า เพศ อายุสถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
ระดั บ รายได้ อาชี พ ประเภทยานพาหนะ และประสบการณ์ การขั บ ขี่ มี ค วามสั มพั น ธ์กั บ การใช้
ความเร็วเฉลี่ยและความเร็วสูงสุดของผู้ขับขี่ดังตารางที่ 3 และ 4 โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลจะนาไปสู่
การเข้าใจและพุ่งเป้าหมายในการหามาตรการป้องกันหรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการลดความเร็ว
ได้ โดยผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ความเร็วสูงสุด มีรายละเอียดดังนี้ โดยเพศชายแลหญิงที่ต่างกัน
มีผลต่อความเร็วสูงสุดที่ต่างกัน อายุที่มากขึ้นจะใช้ความเร็วสูงสุดต่าลงกว่า ผู้ขับขี่ที่มีครอบครัวหรือ
สมาชิกจะใช้ความเร็วสูงสุดที่ต่ากว่า ระดับการศึกษาสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขั บขี่ ระดับ
รายได้สัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขับขี่ อาชีพสัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดในการขับขี่มาก (ค้าขาย/
รับจ้าง) ประเภทรถส่งลต่อความเร็วสูงสุดในการขับขี่ (เก๋ ง/กระบะ) ประสบการณ์การขับขี่ยิ่งสูงยิ่งใช้
ความเร็วสูงสุดต่า

6. กิตกรรมประกำศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และเจ้าหน้าที่สาหรับการสนับสนุนใน
การรวบรวมข้อมูลและเสนอแนะในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณคณะบุคลากรกรมทางหลวง ทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงในการทาวิจัยนี้
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเลือกใช้บริกำรโรงพยำบำลสัตว์
เอกชน ในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
ภัทรวรรณ ลิมปสันติศิลป์*

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระเรื่ อ ง การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเลื อ กใช้ บ ริ ก าร
โรงพยาบาลสั ต ว์ เ อกชนในกลุ่ ม คนเลี้ ย งสั ต ว์ เ ลี้ ย งชนิ ด พิ เ ศษในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การศึกษาใน
ครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงปริมาณในลักษณะการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อเก็บรวบรวมจากกลุ่ มประชากรที่
เข้ า ถึ งได้ คื อ เจ้ า ของสั ต ว์ เลี้ ย งชนิ ด พิ เศษที่ พ าสั ต ว์เลี้ ย งมารับ บริก ารที่ โ รงพยาบาลสั ต ว์ เอกชน
ดังต่อไปนี้ โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์ โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคา
โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์สี่ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรนวมินทร์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จานวน 180 คน โดยใช้การแจกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการ
แจกแจงความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีความคิดเห็นต่อระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยด้านคุณภาพบริการมีความสาคัญกับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้
หากพิ จารณาประเด็น ที่ เจ้ าของสั ตว์เลี้ ยงชนิดพิเศษให้ ความสาคัญ มากที่สุ ด 3 ประเด็นแรก ดังนี้
สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรค
ได้ถูกต้องแม่นยา
ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ชนิ ด พิ เศษ พบว่ า เจ้ าของสั ต ว์ เลี้ ย งชนิ ด พิ เศษในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ก ารหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจา คือแล้วแต่อาการ
ของสัตว์เลี้ยง โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด
โดยไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง คือ เวลา 16.21-20.00 น. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมี แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมา
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: pattarawan.lim @stu.nida.ac.th
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รับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีสาเหตุที่นาสัตว์เลี้ยง
มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพื่อรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์เลี้ยง และส่วนใหญ่
รู้สึกประทับใจบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน
ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ภาพการบริ ก ารกั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ พบว่าคุณภาพการบริการที่มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ ความรู้สึก
หลังจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีกในอนาคต
คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ การตัดสินใจ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

1. บทนำ
ปัจจุบันในสังคมเมืองคนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมากขึ้นโดยที่คนมีการเลือกชนิดของ
สัตว์เลี้ยง เพื่อตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันหรือเลือกชนิดสัตว์เลี้ยง
ตามค่านิยมกระแสทางสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ ทาให้พบว่ามีผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษหรือสัตว์แปลก
(Exotic pet) เพิ่ ม มากขึ้ น จากอดี ต ที่ นิ ย มเลี้ ย งเพี ย งกลุ่ ม สุ นั ข และแมว จากการเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมในเรื่องที่คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมากขึ้น ทาให้ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินตลาดสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มูลค่าตลาดรวม
สั ต ว์ เลี้ ย งมี มู ล ค่ าอยู่ ที่ 29,300 ล้ า นบาท เติ บ โตขึ้ น ร้ อ ยละ 10 จากปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ งในส่ ว นธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลสัตว์มีมูลค่าอยู่ที่ 9,300 ล้านบาท เติบโตขึ้นอีกร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา
ภาพรวมของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเติบโตขึ้นมีผลมาจากจานวนประชากรสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ภายใน 5 ปีโดยมีสัดส่วนสัตว์เลี้ยงปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ กลุ่มสุนัขร้อยละ 62 กลุ่ม
แมวร้อยละ 23 กลุ่มสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษร้อยละ 15 (โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, 2560)
แนวโน้มสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่มีเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลปริมาณงานรักษาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างปี พ.ศ. 2560 ของหน่วยสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร์ พบว่า 5 อัน ดับ แรกของสั ตว์เลี้ ยงชนิดพิ เศษที่ เข้ารับ การรัก ษา ดังนี้
กระต่าย สัตว์ฟันแทะ นกเลี้ยงและนกสวยงาม ชูการ์ไกลเดอร์ และสัตว์เลื้อยคลาน (เกษตร สุเตชะ,
2560)
จากข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ชนิ ดพิ เศษซึ่ งผลการศึก ษาจะสามารถน าไปใช้ ว างแผนกลยุท ธ์ด้านการตลาด และการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในอนาคต
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อทราบปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้ บริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาปั จ จั ย ที่มีความสั มพั นธ์กับการตัดสิ นใจเลื อกใช้บริการของโรงพยาบาลสั ต ว์
เอกชนผู้วิจัยได้ศึกษาความหมายของปัจจัยด้านคุณภาพบริการกับเรื่องการตัด สินใจเลือกใช้บริการ
โดยใช้ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการและแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
Parasuraman, et.al. (1988) ให้ความหมายคุณภาพการบริการ หมายถึง ความสามารถใน
การให้บริการของพนักงานตามมาตรฐานและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไปตาม
ความคาดหวังได้มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งวัด 5 ด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านการ
รู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ
ชนิดาภา วรณาภรณ์ (2555) อธิบาย ทฤษฎีการตัดสินใจใช้บริการไว้ว่าในการตัดสินใจใช้
บริก ารหรือ ไม่ ใช้ ขึ้น อยู่ กั บ องค์ ป ระกอบ 6 ประการ ได้แ ก่ องค์ ป ระกอบที่ 1 ข้อ มู ล ข่ าวสารหรือ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ของบริ ก ารหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ผู้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ รู้ ได้ 2 วิ ธี ได้ แ ก่
ประสบการณ์ ท างตรงและประสบการณ์ ท างอ้ อ ม องค์ ป ระกอบที่ 2 เครื่ อ งหมายการค้ า ท าให้
ผู้ รั บ บริ ก ารได้นึ ก ถึ งบริ ก ารหรื อผลิ ตภั ณ ฑ์ ในด้านต่ าง ๆ องค์ ป ระกอบที่ 3 เจตคติ ห รือท่ าที ห รือ
ความรู้สึกของผู้รับ บริการต่อบริการหรือผลิตภัณ ฑ์ องค์ประกอบที่ 4 ความเชื่อมั่นในบริการหรือ
ผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบที่ 5 ความมุ่งมั่นในการใช้ และองค์ประกอบที่ 6 การซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์
เป็นขั้นตอนสุดท้าย ที่ผู้รับบริการตัดสินใจใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น แล้วจึงแสดงเป็นพฤติกรรมการ
ใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น
อดุล ย์ จาตุ รงคกุ ล (2543) ได้อ ธิบายถึ งปั จจัยที่ มี อิท ธิพ ลต่ อพฤติกรรมการตัด สิ น ใจของ
ผู้ บ ริโภคจะประกอบได้ ด้ว ย 2 ปั จ จัยหลั ก คือ ปั จจัยที่ อยู่ภ ายในตั วบุ ค คลได้แก่ แรงจูงใจ ความ
ต้องการ บุคลิกภาพ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และปัจจัยที่อยู่ภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ อิทธิพล
จากครอบครั ว สั งคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ นอกจากนี้ กระบวนการตัดสิ นใจซื้อประกอบด้ว ย 5
ขั้นตอน คือ
1. การรับ รู้ ถึงความต้องการหรือปั ญ หาผู้ บ ริโภคตระหนั กถึงปัญ หาว่า ตนเองนั้น มี ความ
ต้องการและความจาเป็นที่จะต้องใช้สินค้าหรือการบริการนั้น
2. การแสวงหาข้อมูล เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการหรือจาเป็นต้องใช้สินค้าหรือบริการนั้น
ผู้บริโภคจะหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจ
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3. การประเมิน ทางเลื อก การประเมินข้อมูล ต่าง ๆ ของสินค้าหรือบริการที่ได้มาจากการ
แสวงหาแล้วนามาข้อมูลนั้นมาเปรียบเทียบ เพื่อหาทางเลือกที่ตนคิดว่าสินค้าหรือบริการนั้นเหมาะสม
กับตนเองที่สุด
4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อประเมินทางเลื อกแล้วผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ สินค้าหรือบริการที่
เหมาะสมกับตนเองหรือชอบมากที่สุดแต่ก็จะมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ
ของผู้บริโภคได้ คือ ทัศนคติของบุคคลอื่นและสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase behavior) การที่ผู้บริโภคได้ใช้ผลิ ตภัณ ฑ์
หรือบริการมาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดการเรียนรู้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความ
ต้องการได้ดีแค่ไหน ถ้าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ก็จะเกิดความภักดีต่อ
ตราสินค้าซึ่งทาให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมากขึ้น หรือซื้อเป็นประจา
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2545: 219) สรุ ป ว่ า กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ ของมนุ ษ ย์
ก่อให้เกิดการตัดสินใจในการซื้อ โดยในกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะประกอบไปด้วย
5 ขั้นตอน ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้

ภำพที่ 1 แสดง 5 ขั้นตอน ในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
แหล่งที่มำ: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545)

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การตั ด สิ น ใจและแนวคิ ด ด้ านบริ ก ารและ
คุณภาพการบริการ ผู้วิจัยรวบรวมปัจจัยด้านคุณภาพการบริการที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับการ
ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารโรงพยาบาลสั ต ว์ เอกชน โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย
ตัวแปรอิสะ ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง
ต่อผู้ รับ บริ การ ด้านการให้ ความมั่น ใจแก่ ผู้ รับ บริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้ รับ บริการ
ส่วนตัวแปรตามได้แก่การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ย ง
ชนิดพิเศษ สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 2
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คุณภำพกำรบริกำร (Service Quality)
-

ความเป็นรูปธรรมของบริการ
ความเชื่อถือไว้วางใจได้
การตอบสนองต่อผู้รับบริการ
การให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ
การรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
โรงพยำบำลสัตว์เอกชน

ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือประชากรที่เข้าถึงได้
คือ เจ้ าของสั ตว์เลี้ ย งชนิ ด พิ เศษที่ พ าสั ต ว์เลี้ ย งมารับ บริการที่ โรงพยาบาลสั ต ว์เอกชน ดังต่อ ไปนี้
โรงพยาบาลสัตว์แอนิมอลสเปซ โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพรีเมียร์ โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคา โรงพยาบาล
สัตว์สัตวแพทย์สี่ โรงพยาบาลสัตว์เกษตรนวมินทร์ ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่ องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แท้จริงจึงคานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Cochran ได้ขนาดตัวอย่าง
384 คนซึ่งผู้ วิจั ย จะใช้ขนาดตัว อย่ าง 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น
ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง โดยพิ จ ารณาให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เลื อ กให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย (Purposive sampling) โดยเลือกเฉพาะเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่เลี้ยงสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม กลุ่มสัตว์ปีก และกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
โควตา (Quota sampling) โดยกาหนดสัดส่วนของกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม 200 คน กลุ่ม
คนเลี้ยงสัตว์ปีก 100 คน กลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน 100 คน โดยศึกษาจากประชากรที่เข้าถึงได้
ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน 5 แห่ง โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ 0.961 จากนั้นนาข้อมูล ที่ได้มาทาการ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ
นาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานในวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์
ไคสแควร์ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

5. ผลกำรศึกษำ
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เนื่องจากข้อจากัดของระยะเวลาในการวิจัยและประชากรที่ศึกษามีจานวนน้อยประกอบกับ
มีการกระจายตัวค่อนข้างสู ง ท าให้ ผู้ วิจัยมี กลุ่ มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ 180 คนประกอบด้ว ย
เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม จานวน 125 คน เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
กลุ่มสัตว์ปีก จานวน 30 คน เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จานวน 25 คน จากการ
วิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ชนิ ดพิ เศษประชากรส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง 135 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 75 มีอ ายุ ระหว่าง 20-30 ปี
จ านวน 80 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.44 มี ส ถานภาพโสด 114 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 63.33 มี ร ะดั บ
การศึกษา ปริญญาตรี 138 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.11 มีระดับรายได้ 15,001-30,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 31.67
5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ พบว่า เจ้าของสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษมีความคิดเห็นต่อระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการพบว่าทุกปัจจัย
เป็นปัจจัยที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
มากไปน้ อ ยดั งนี้ ด้ า นความเชื่ อ ถื อ และไว้ ว างใจได้ มี ค่ าเฉลี่ ย 4.63 ด้ านการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
ผู้รับ บริการ มีค่าเฉลี่ ย 4.55 ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้ รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านความเป็น
รูปธรรมของบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.47 และ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
หากพิจารณาประเด็นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความสาคัญมากที่สุด พบว่า ประเด็นที่
มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจด้านคุ ณ ภาพบริก ารในการเลื อ กใช้บ ริการโรงพยาบาลสั ต ว์เอกชนเกื อ บทุ ก
ประเด็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความสาคัญมากที่สุด ยกเว้นประเด็นการรับบริการมีความ
รวดเร็ ว ไม่ ร อนานที่ เจ้ า ของสั ต ว์ เลี้ ย งชนิ ด พิ เศษให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การตั ด สิ น ใจในระดั บ มาก
ด้วยค่าเฉลี่ย 4.15 ทั้งนี้ หากพิจารณาประเด็นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความสาคัญมากที่สุด 5
ประเด็นแรก (เรียงลาตับตามค่าเฉลี่ยของระดับการให้ความสาคัญจากมากไปน้อย) สามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดังนี้ สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา ค่าเฉลี่ย 4.75 การบริการทางการแพทย์
มีความน่าเชื่อถือ ค่าเฉลี่ย 4.69 การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยา ค่าเฉลี่ย 4.67 บริการบุคลากรทาง
การแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และการบริการที่สามารถให้ความไว้วางใจได้ ค่าเฉลี่ย 4.65 ความพร้อม
และความเต็มใจที่จะให้บริการค่าเฉลี่ย 4.56

ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการที่มีผลกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชน
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คุณภำพกำรบริกำรที่มีผลกับกำรตัดสินใจ
ค่ำเฉลี่ย
ด้ำนควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร
4.47
1. บริการบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ
4.65
2. เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมและทันสมัย
4.51
3. มีสิ่งอานวยความสะดวกครบเพียงพอต่อความต้องการ
4.39
4. สิ่งแวดล้อมของการบริการเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
4.32
ด้ำนควำมเชื่อถือไว้วำงใจได้
4.63
5. การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ
4.69
6. การบริการมีมาตรฐานเดียวกันอย่างสม่าเสมอ
4.52
7. การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยา
4.67
8. การบริการทีส่ ามารถให้ความไว้วางใจได้
4.65
ด้ำนกำรตอบสนองต่อผู้รับบริกำร
4.34
9. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย
4.32
10. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ
4.33
11. การรับบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนาน
4.15
12. ความพร้อมและความเต็มใจทีจ่ ะให้บริการ
4.56
ด้ำนกำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อผู้รับบริกำร
4.55
13. สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
4.75
14. การให้บริการมีความเท่าเทียม
4.54
15. การติดต่อหรือสื่อสารมีประสิทธิภาพ
4.42
16. ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ
4.47
ด้ำนกำรรู้จักและเข้ำใจในผู้รับบริกำร
4.50
17. ความเอื้ออาทรและมีนาใจจากผู
้
้ให้บริการ
4.47
18. การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ
4.55
19. ความเต็มใจในการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ
4.54
20. ความเข้ าใจในความต้ อ งการที่ แ ตกต่ างของผู้ รับ บริก ารสามารถจดจ ารายละเอี ย ด 4.44
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงได้เป็นอย่างดี

S.D.
0.60
0.67
0.71
0.82
0.57
0.68
0.59
0.58
0.77
0.81
0.89
0.68
0.51
0.70
0.75
0.73
0.70
0.68
0.68
0.69

5.3 ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์
เลี้ยงชนิดพิเศษโดยการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนของเจ้าของสัตว์เลี้ ยงชนิดพิเศษ
ที่พาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนและเกิดความประทับใจพบว่าเจ้าของ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชน 154 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.56 โดยมีประเภทสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่นามารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ กระต่าย นกสวยงาม และชูการ์ไกลเดอร์ และคิดเป็นสัดส่วนกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูก
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ด้วยนม : กลุ่มสัตว์ปีก : กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 5 : 1 : 1 มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนต่อครั้ง 1,001-2,000 บาท จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 48.33 วันที่ไปรับบริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจา คือแล้วแต่อาการของสัตว์เลี้ยง จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ
42.22 โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด โดยไม่มี
ปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง คือเวลา 16.01-20.00 น. จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริการโรงพยาบาลสั ตว์เอกชน คือ ตัดสิ นใจด้ว ยตนเอง จานวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.56 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาล
สั ตว์เอกชนโดยยใช้อิน เตอร์เน็ ตและสื่ อสั งคมออนไลน์ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.22 มี
สาเหตุที่นาสัตว์เลี้ยงมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพื่อรักษาปัญหาสุขภาพสัตว์
เลี้ยง จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 87.22 หลังจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนเจ้ าของสัตว์เลี้ ยงชนิ ดพิเศษมีความรู้สึ ก ประทับใจ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 และใน
อนาคตจะพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีก จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ
96.11
5.4 การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ข องคุ ณ ภาพการบริก ารกั บ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) ดังตารางที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสิ นใจเลือกใช้บ ริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านผู้ ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสิน ใจ
เลือกใช้บ ริการในประเด็นดังต่อไปนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ เครื่องมืออุปกรณ์ ทาง
การแพทย์ พ ร้ อ มและทั น สมั ย มี สิ่ งอ านวยความสะดวกครบเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ ด้ านการ
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ คือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกจากการมาใช้บริการ ด้านการให้ความ
เชื่ อ มั่ น ต่ อ ผู้ รั บ บริ การ คื อ ผู้ ให้ บ ริ ก ารตอบสนองความต้ อ งการของผู้ รั บ บริก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ
ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการคือความเต็มใจในการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ
คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านความรู้สึกหลั งจากพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในประเด็น
ดังต่อไปนี้ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรค
ได้ถูกต้องแม่น ย า ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ คือ การรับบริการมีความรวดเร็ว ไม่รอนาน
ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการคือ ความเอื้ออาทรและมีน้าใจจากผู้ให้บริการ
คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนอีกในอนาคต คือ ประเด็น
ดังต่อไปนี้ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ คือ บริการบุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ มีสิ่ง
อานวยความสะดวกครบเพียงพอต่อความต้องการ สิ่งแวดล้อมของการบริการเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิด
พิเศษ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ คือ การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้
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ถู ก ต้ อ งแม่ น ย า ด้ านการตอบสนองต่ อ ผู้ รับ บริ ก าร คื อ การรับ บริก ารมี ค วามรวดเร็ว ไม่ ร อนาน
ความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ คือ สัตวแพทย์มี
ความเชี่ยวชาญในการรักษา ด้านการรู้จักและเข้าใจในผู้รับบริการ คือ ความเอื้ออาทรและมีน้าใจจาก
ผู้ให้บริการ การเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ
คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนต่อครั้ง ยกเว้น ประเด็นความ
เอื้ออาทรและมีน้าใจจากผู้ให้บริการ และการเอาใจใส่จากผู้ให้บริการที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านค่าใช้จ่ายในการรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์
เอกชน
คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์ ยกเว้น ประเด็นการ
รับบริการมีความรวดเร็ว การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยา
ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์
เลี้ยงมารับบริการ
คุณภาพการบริการภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชนก่อนเลือกใช้บริการยกเว้นประเด็นมีสิ่ง
อานวยความสะดวกครบเพียงพอกับความต้องการมีความสั มพันธ์กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนด้านการหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เอกชนก่อนการเลือกใช้บริการ
คุณภาพการบริการไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนด้านแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่
ไปรั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลสั ตว์เอกชนเป็ น ประจ า และสาเหตุ ที่ น าสั ต ว์เลี้ ย งมารับ บริการจาก
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน

ตำรำงที่ 2 ตารางแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารของโรงพยาบาลสั ต ว์ เอกชนในกลุ่ ม คนเลี้ ย งสั ต ว์ เ ลี้ ย งชนิ ด พิ เ ศษในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ผลการวิจัยสรุปได้ว่า คุณภาพการบริการภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในด้านผู้ที่มีอิทธิพลมากสุดในการตัดสินใจ ความรู้สึกหลังมารับบริการ
และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการอีกในอนาคต ดังตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 ตารางแสดงการสรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บ ริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษในเขต
กรุงเทพมหานคร

- ไม่มีความสัมพันธ์กัน
* มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับรายได้ 15,001-30,000 บาท
6.2 สรุปปัจจัยเกี่ยวกับด้านคุณภาพการบริการ พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมีความ
คิดเห็นต่อระดับ การตัดสินใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพบริการพบว่าทุกปัจจัยเป็นปัจจัยที่เจ้าของ
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษให้ความสาคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุดโดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อยดังนี้
ด้านความเชื่อถือและไว้วางใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ ด้านการรู้จักและเข้าใจใน
ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ และหากพิจารณา
เป็ น รายประเด็น พบว่าปั จ จั ย ที่เจ้าของสั ตว์เลี้ ยงชนิ ดพิเศษให้ ความส าคัญ มากที่ สุ ด 5 อัน ดับแรก
เรียงลาตับตามค่าเฉลี่ยของระดับการให้ความสาคัญจากมากไปน้อย คือ สัตวแพทย์มีความเชี่ยวชาญ
ในการรักษา การบริการทางการแพทย์มีความน่าเชื่อถือ การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยา บริการ
บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ และการบริการที่สามารถให้ความไว้วางใจได้ ความพร้อม
และความเต็มใจที่จะให้บริการ
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6.3 สรุปผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยง
สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ โดยการตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้นโดยการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์
เอกชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษที่พาสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษมารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชน
และเกิดความ พบว่า เจ้าของสัตว์เลี้ ยงชนิดพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน วันที่ไปรับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนเป็นประจา คือแล้วแต่อาการ
ของสัตว์เลี้ยง โดยมีช่วงเวลาที่สะดวกพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด
โดยไม่มีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง คือเวลา 16.21-20.00 น. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชน คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจพาสัตว์เลี้ยงมา
รับบริการจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชนโดยใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ มีสาเหตุที่นาสัตว์เลี้ยง
มารับบริการที่โรงพยาบาลสัตว์เอกชนมากที่สุด คือ เพื่อรักษาปัญหาสุขภาพสัต ว์เลี้ยง และส่วนใหญ่
รู้สึกประทับใจบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชนและจะกลับมาใช้บริการอีก
6.4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
โรงพยาบาลสัตว์เอกชนในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ พบว่าคุณภาพการบริการที่มีผลกับการ
ตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ความรู้สึกหลังจากพา
สัตว์เลี้ยงมารับบริการของโรงพยาบาลสัตว์เอกชน และการพาสัตว์เลี้ยงมารับบริการจากโรงพยาบาล
สัตว์เอกชนอีกในอนาคต
6.5 ข้อเสนอแนะสาหรับนาไปปฏิบัติ คือ ผลการศึกษาสามารถนาไปวางแผนพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์ ด้านคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการ สามารถนาไปวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดได้ เช่น
ในเรื่องของเพิ่มช่องทางการรับ รู้ทางอินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ การสร้างภาพลักษณ์ ของ
โรงพยาบาลสัตว์ให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
6.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปคือเลือกกลุ่มประชากรที่แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้
หรือเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรและศึกษาปัจจัยที่ผลกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล
สัตว์เพิ่มเติมในด้านปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์ ผู้วิจัยอาจจะเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก เพิ่มเติมจากการใช้แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพื่อให้ผู้วิ จัยได้
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสัตว์
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กรณีศึกษำควำมคิดเห็นของประชำชนในชุมชนและผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อ
ธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรภัยพิบัติกับบทบำทควำมร่วมมือระหว่ำง
ต่ำงประเทศ ในปฏิบตั กิ ำรช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้ำหลวง วนอุทยำนถ้ำ
หลวง-ขุนน้ำนำงนอน อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
ภัทรนันต์ ภูธนะวิโรจน์*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อธรร
มาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในปฏิบั ติการช่ว ยเหลื อ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความ
คิ ด เห็ น ของผู้ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกต่ อ การจั ด การภั ย พิ บั ติ ในมิ ติ ค วามร่ว มมื อ ระหว่ างประเทศใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อศึกษาบทบาทความร่วมมือ
จากประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกากับทางการไทย ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายพร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและด้าน
อุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีกับธรรมาภิบาลในการจัดการภัยพิบัติ
วิธีการวิจั ย เชิงพรรณนา โดยกลุ่ ม ตั ว อย่างที่ ใช้ในการวิจัย คื อ ประชาชนใน อ าเภอเมื อ ง
เชียงราย อาเภอแม่จัน และอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จานวน 400 คน และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกจากข้อความผ่านสื่อออนไลน์ จานวน 5 คน ซึ่ง
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนในชุ ม ชนต่ อ ธรรมาภิ บ าล 6 หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม
หลักคุณ ธรรม หลั กความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่ว ม หลักความรับผิ ดชอบ หลั กความคุ้มค่าของ
หน่ ว ยกู้ภัย ประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภั ยพิบั ติในมิติความร่ว มมือระหว่างประเทศ
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจาก 1)
หลักคุณธรรม เป็นการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติดี มีความเสียสละ รองลงมา
คื อ 2) หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ การใส่ ใจในปั ญ หาในการช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิต ติ ด อยู่ ในถ้ าหลวง 3)
หลั กการมีส่ว นร่วม จากผู้ ป ฏิบัติงานจากต่างประเทศได้มีส่ วนในการตัดสินใจแก้ปัญ หาและเสนอ
แนวทาง 4) หลักความคุ้มค่า เป็ นการบริห ารจัดการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อให้เกิด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวง 5) หลักความ
โปร่งใส เป็นการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
และ 6) หลักนิติธรรม เป็นการใช้อานาจของกฎระเบียบ ข้อบังคับในการจัดการภัยพิบัติด้วยความเป็น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สิ่ งที่ น่ าสั งเกตว่า ผู้ มี ชื่อ เสี ยงระดับ โลก ดู เหมื อนมี ค วามคิ ด เห็ น ที่ เห็ น ด้ว ยในเชิ งบวกต่ อ
เหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งความกล้าหาญในการปฏิบัติภารกิจของผู้ปฏิบัติการ การช่วยเหลือจากหน่วยงาน
สนับสนุน การใส่ใจและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความยึดมั่นในการทาความดี มุ่งมั่นและตั้งใจที่
จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย การประสานความร่วมมือของหน่วยงานไทยและนานาชาติที่ทางานอย่างไม่
รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีน้าใจ อดทนและเสียสละ เกิดเป็นสายใยแห่งมนุษยชาติ
จากผู้คนทั่วโลก จนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้าหลวงสาเร็จได้ด้วยดี ซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าปฏิบัติการครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วโลก เกิดเป็นความร่วมมืออย่างไร้พรหมแดนเป็น
ครั้งแรกของโลก
ธรรมาภิ บ าลส่ งผลต่อการจัดการภัยพิ บั ติกับบทบาทความร่ว มมือจาก 3 ประเทศ ได้ แก่
อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาร่วมในปฏิบัติการ ได้อุทิศ
ตัวเข้าร่วมในปฏิบัติการ แสดงถึงความเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างกระตือรือร้นด้วยความ
สมัครใจ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มุมานะ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรม
มีส่วนช่วยสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์เครื่องมือ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมวางแผนการ
ทางาน มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานไทย ให้เจ้าหน้าที่มี
ความชานาญขั้นสูงสุดเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง
ข้อเสนอแนะสาคัญที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 1) ควรจัดทาแบบอย่างการทางานและลักษณะ
ของผู้นา มีเป้าหมายชัดเจน วางแผนรัดกุมรอบด้าน ทั้งยังไม่ทิ้งทุกความเป็นไปได้ 2) ควรจัดทาแผน
ช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และทาแผนการประเมินความเสี่ยงของสถานที่ท่องเที่ยว 3) ควรมี
การฝึกซ้อมการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่าเสมอ 4) ควรมีการจัดระบบข้อมูล และรวบรวม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถรับมือแก้ปัญหาและบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที
และสร้างฐานข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ
และมีการสารวจและจัดทาแผนที่ถ้าอย่างเป็นระบบ
คำสำคัญ: ปฏิบัติการถ้าหลวง หลักธรรมาภิบาล ความร่วมมือจากต่างประเทศ

1. บทนำ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิด
อันตรายและเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่าง ๆ ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลาย
398

สาเหตุ เช่น ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุภายในโลก เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ภัยพิบัติที่
เกิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลก เช่ น การเกิ ด แผ่ น ดิ น ถล่ ม อุ ท กภั ย ภั ย แล้ ง ไฟป่ า และภั ย พิ บั ติ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
บรรยากาศ เช่น วาตภัย ภาวะโลกร้อน ลู กเห็บ ฟ้าผ่า เป็นต้น ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ภัย
พิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นจานวนมาก สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่ งแวดล้ อม แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติและผลกระทบต่าง ๆ จะทวีความรุนแรงมากขึ้น
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน แม้ว่าแต่ละประเทศจะมีการเฝ้าระวัง
และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมการรับมือพิบัติภัยที่เกิดขึ้น แต่ภัย
พิบัติทางธรรมชาติยังสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงและคาดการณ์อย่างแม่นยาได้ ดังนั้นสิ่งที่สามารถ
ทาได้ คือ เตรียมความพร้อมรับมือ และศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติ
ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต ทั้ งด้ านการบริ ห ารความเสี่ ย ง ขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ความร่ ว มมื อ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้าหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 13
ชีวิต ติดภายในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่ส าย จังหวัด
เชี ย งราย เหตุ ก ารณ์ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 10 กรกฎาคม 2561
ประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น 12 คนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน เหตุการณ์เริ่มขึ้น
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ได้ชักชวนกันขี่จักรยานไปสารวจ
บริเวณถ้าหลวง ภายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ไม่สามารถกลับออกมาได้และขาดการ
ติดต่ อ เนื่ อ งจากในขณะนั้ น มี ฝ นตกหนั ก ท าให้ น้ าฝนไหลเข้าท่ ว มเส้ น ทางภายในถ้ าและท่ว มปิ ด
ทางเข้าออก จึงทาให้ทั้ง 13 คนออกมาไม่ได้ โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาทันทีตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน
2561 มีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่และวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เป็นการค้นหาภายในถ้าเป็นครั้งแรก
พบว่าระดับ น้ าภายในถ้าที่สู งขึ้น เรื่อย ๆ อากาศข้างในมีความชื้นและอากาศไม่ถ่ายเท เจ้าหน้าที่
ประสานจึงขอความช่วยเหลือจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ หรือหน่วยซีล ได้ส่งทีมประดาน้าชุด
แรกเข้าไป เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตั้งแต่เที่ยงคืน เริ่มมีการค้นหาจากหลายหน่วยงานทั้งของ
ทหารและตารวจ แต่ก็ต้องถอนกาลังออก เนื่องจากปริมาณน้าสูงขึ้นจนถึงระดับอันตราย ตั้งแต่เช้าวัน
อังคารที่ 26 มิถุนายน เริ่มค้นหาอีกครั้ง โดยมีเครื่องสูบน้าเข้ามา ขณะเดียวกันก็สารวจภายนอกถ้า
วันพุธที่ 27 มิถุนายน ฝนยังคงตกต่อเนื่อง ทีมกู้ภัยจานวน 3 คน จากองค์กรช่วยเหลือผู้ประสบภัยติด
ถ้า (Derbyshire Cave Rescue Organization: D.C.R.O.) จากประเทศอังกฤษมาถึงบริเวณถ้าหลวง
และในที่ สุ ด วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 21.38 น. นั ก ประดาน้ าชาวอั งกฤษ 2 คนได้ ค้ น พบ
ผู้รอดชีวิตทั้ง 13 คน บริเวณบนเนินนมสาว เลยจากหาดพัทยาไป 400 เมตร โดยอยู่ห่างจากปากถ้า
4 กิโลเมตร ผู้พบคือริชาร์ต สแตนตัน และจอห์น โวลันเธน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการแนว
หน้าเพื่อวางเส้นนาทางในถ้าสาหรับทีมหน่วยซีล และทีมกู้ภัยนานาชาติ เส้นทางที่จะเข้าถึงมีน้าท่วม
ขังหลายจุด บางช่วงแคบมาก บางช่วงกระแสน้าไหลเชี่ยวและทัศนวิสัยเท่ากับศูนย์ การเดินทางเข้าไป
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ในถ้าใช้เวลาหลายชั่วโมง แม้จะเป็นนักประดาน้าที่มีประสบการณ์ จากข้อมูลของหน่วยซีลรายงานว่า
การเข้า -ออกถ้าใช้เวลาถึง 11 ชั่ ว โมง เป็ น ขาเข้า 6 ชั่ว โมง และขาออก 5 ชั่ว โมง เริ่ม ปฏิ บั ติก าร
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ออกจากถ้ าในวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2561 โดยมี ที ม ผู้ เชี่ ย วชาญด าน้ าจาก
ต่ า งประเทศ 13 คนและหน่ ว ยซี ล 5 คน มี เจ้ า หน้ า ที่ ด าน้ าเข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง หมด 90 คน
ในจานวนนี้เป็นนักดาน้าจากต่างชาติ 50 คน จนวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สามารถช่วยชีวิตได้ครบ
ทั้ง 13 คน
ปฏิบั ติการนี้ เป็ น การรวมผู้ เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การดาน้ า การขุดเจาะ นั กภูมิศาสตร์
นักปีนเขา ตารวจ ทหารและจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การปฏิบัติการที่ถ้า
หลวงในครั้งนี้ มีทีมช่วยเหลือจากนานาชาติในด้านต่าง ๆ อย่างมากมายหลายทีมงานที่มาร่วมมือกัน
ทางาน นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและเอาใจช่วยจากคนทั่วทุกมุมโลกเป็นอย่างมาก สานักข่าว
ต่างประเทศเข้ามาติดตามเสนอข่าวสารและรายงานสดภารกิจครั้งนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นสานัก
ข่าว BBC CNN Aljazeera และ ABC จึงเกิดคาถามว่า ทาไมถึงกลายเป็นประเด็นที่สนใจจากทั่วโลก
ทั้งที่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมหาอานาจและมีบทบาทสาคัญในเวทีโลกมาก เป็นปฏิบัติการนี้มีความ
ยากลาบากและแทบจะเป็นไปได้ยากถึงขั้นเรียกได้ว่า Mission Impossible ปฏิบัติการครั้งนี้สาเร็จได้
เกิดจากหลายด้าน ทั้งจากการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้นา และที่สาคั ญ
ความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจากนานาประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ครั้ง
แรกของโลกที่ เข้ า ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารนี้ ก ว่ า 20 ประเทศ ทั้ ง องค์ ก รช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ติ ด ถ้ า
(Derbyshire Cave Rescue Organization: D.C.R.O.) จากประเทศอังกฤษ หน่วยกู้ภัยเวียงจันทน์
1623 จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร. ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์จากประเทศ
ออสเตรเลียและทีมช่วยเหลือจากประเทศอื่น ๆ ทางานร่วมกันเป็นครั้งแรก จนเรียกได้ว่า "การเฉลิม
ฉลองของมนุ ษยชาติ (a celebration of humanity)” (Jessica Tait, 2018) ซึ่งถ้าการปฏิ บั ติการ
ครั้ งนี้ ไม่ ได้ รั บ ความช่ว ยเหลื อ จากนานาประเทศ ทั้งทางด้ านบุ คลากร ข้อมู ล อุ ป กรณ์ เครื่อ งมื อ
เทคโนโลยี และความร่ ว มมื อร่ ว มใจ การปฏิ บัติ การครั้งนี้ ค งยากจะไม่ ส าเร็จและไม่อ าจสามารถ
ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการบริหารการปกครองและแนวทางในการปฏิบัติ ที่มุ่งประโยชน์
สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติโดยยึดหลักเหตุผล และความเป็นธรรม (ปธาน สุวรรณมงคล,
2558) นอกจากนี้ในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ที่กระบวนการไม่ได้อยู่เพียงการบริหารและความสัมพันธ์
ภายในประเทศเท่านั้น หากแต่เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ในเวที
โลกจนเกิดเป็ น “ธรรมาภิบาลโลก” ขึ้น (ขจิต จิตตเสวี , 2557) ในการค้นคว้าวิจัยอิสระนี้จึงศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและประชาชนในชุมชนต่อหลักธรรมมาภิบาลกับการจัดการภัย
พิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้าหลวง อาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนต่อธรรมาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศ
ไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ
13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2.2 เพื่ อศึก ษาความคิดเห็ น ของผู้ มี ชื่อเสี ย งระดับ โลกต่อ การจัดการภั ยพิ บั ติ ในมิ ติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติด อยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
2.3 เพื่อศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศ
สหรัฐอเมริกากับทางการไทย ในปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายพร้อมผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ในด้านบุ คลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี กับธรรมาภิบาลในการ
จัดการภัยพิบัติ

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ร วบรวมเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยกาหนดขอบเขตโดยศึกษาบูรณาการจากหลักธรรมาภิบาล 6 หลั ก ได้แก่ หลั กนิติธรรม หลั ก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า (ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี, 2542: 3-4) และบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการถ้าหลวง
โดยเจาะจง 3 ประเทศ ได้ แก่ ประเทศอั งกฤษ ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศสหรัฐ อเมริก า
การกาหนดตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยตัวแปรต้น ได้แก่
แนวคิ ด การบริ ห ารงานตามธรรมาภิ บ าล แบ่ ง เป็ น 6 หลั ก ได้ แ ก่ หลั ก นิ ติ ธ รรม หลั ก คุ ณ ธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งเป็นความคิดเห็น
ของประชาชนในชุมชนต่อธรรมาภิบาลในการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ปฏิบั ติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และตัว แปรตาม คือ ปฏิบัติการ
ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในด้านบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญ และด้านอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยี
จากตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ได้จากการวิจัย สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการ
วิจัยดังภาพที่ 3.1
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ธรรมำภิบำล 6 หลัก
• หลักนิติธรรม
• หลักคุณธรรม
• หลักความโปร่งใส
• หลักความรับผิดชอบ
• หลักความมีส่วนร่วม
• หลักการความคุ้มค่า

ปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำอะคำเดมี่แม่
สำย ในมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
• บุคลากรและความเชี่ยวชาญ
• อุปกรณ์และเครื่องมือ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัย ครั้งนี้ เป็ น เป็ น การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และใช้วิธีวิจัยเชิง
คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ดั ง นี้ 1) วิ ธี วิ จั ย เชิ ง พรรณา โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนในอาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่จัน และอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อธรรมาภิบาล
ของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัย
ทาการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อการจัดการภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชีย งราย และผู้วิจัยทาการ
เก็บข้อมูลจากบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการกู้ภัยถ้าหลวงจากเอกสารวิชาการ
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จานวน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1) วิธีวิจัยเชิงพรรณา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนในอาเภอเมืองเชียงราย อาเภอแม่จัน และอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เนื่องจากเป็นพื้นที่บริเวณใกล้ถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน และเป็นเส้นทางหลักที่ใช้
ในการเดิ น ทางเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิ ต ติ ด ถ้ าหลวง จากตั ว เมื อ งจั งหวั ด เชี ย งรายไปยั งถ้ าหลวง
มี ป ระชากรในอ าเภอเมื อ งเชี ย งราย 106,876 คน ประชากรในอ าเภอแม่ จั น 69,950 คน และ
ประชากรในอาเภอแม่สาย 66,171 คน รวมประชากรทั้งสามอาเภอมีจานวน 242,997 คน เนื่องจาก
มีจานวนประชากรมีค่าแน่นอน จึงใช้วิธีการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่คานวณได้เท่ากับ 400 คน จึงใช้จานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด เพื่อ
สุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ใช้ ก ารสุ่ ม แบบง่า ย (Simple Random Sampling) จากขนาดของตั ว อย่ างแล้ ว
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แล้วใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS
Statistics 24 โดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยมัชฌิมาเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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จากนั้นการแปลความหมายของข้อมูลและการเสนอผลของข้อมูลใช้วิธีการเสนอสถิติเชิงพรรณาและ
การวิเคราะห์ตามหัวข้อเรื่องเฉพาะ 2) วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ต่อการจัดการ
ภัยพิบัติ ในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บทสัมภาษณ์ ข้อความจากสื่อออนไลน์ จานวน 5 คน และ
เก็บข้อมูลจากบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศในปฏิบัติการกู้ภัยถ้าหลวงจากเอกสารวิชาการ
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เอกสารราชการ จานวน 3 ประเทศ
ได้แก่ 1) ประเทศอังกฤษ 2) ประเทศออสเตรเลีย 3) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบงานวิจัย
ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561 รวม
เป็นระยะเวลา 4 เดือน

4. ผลกำรศึกษำ
4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 และ
เป็นเพศชายจานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.3 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีจานวน 177 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.3 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยที่สุดมี
อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 0 คน ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจานวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.30 รองลงมามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ
น้อยที่สุดมีวุฒิ การศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษา มีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ลูกจ้างและรับจ้าง มีจานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80 รองลงมามีอาชีพรับราชการ มีจานวน
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 และน้อยที่สุดมีอาชีพเกษตรกรรม จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,000 -30,000 บาท มีจานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือน 30,000 -50,000 บาท มีจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และน้อยที่สุดมีรายได้
ต่อเดือนสูงกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0
4.2 ระดับควำมคิดเห็นของประชำชนในอำเภอเมืองเชียงรำย อำเภอแม่จัน และอำเภอแม่
สำย จังหวัดเชียงรำยต่อธรรมมำภิบำลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนำนำชำติต่อกำรจัดกำรภัย
พิ บั ติ ในมิ ติ ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศ ในปฏิ บั ติ ก ำรช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิ ต ติ ด อยู่ ในถ้ ำหลวง
จังหวัดเชียงรำย
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาธรรมมาภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทย
และนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13
ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ธรรมาภิบาล 6 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลัก
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คุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส่ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลัก
ความคุ้มค่า ดังตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อธรรมมาภิบาลของหน่วยกู้ภัย
ประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง
ธรรมำภิบำลของหน่วยกูภ้ ัยประเทศไทยและ
นำนำชำติกับมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ใน
ปฏิบัติกำรช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ด้านหลักคุณธรรม
ด้านหลักความรับผิดชอบ
ด้านหลักการมีส่วนร่วม
ด้านหลักความคุ้มค่า
ด้านหลักความโปร่งใส่
ด้านหลักนิติธรรม
รวม

𝑥̅
4.4744
4.4050
4.3569
4.2369
4.1669
4.1575
4.2996

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
0.48679
0.54816
0.53304
0.62677
0.60734
0.56850

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มำกที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ธรรมมาภิ บ าลของหน่ ว ยกู้ ภั ย
ประเทศไทยและนานาชาติต่อการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิต ติ ด อยู่ ในถ้ าหลวง โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย 4.2996 เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลาดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ
1) ด้านหลักคุณธรรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4774 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.48679 2) ด้ านหลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ มี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด
มีค่าเฉลี่ย 4.4050 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54816 3) ด้านหลักการมีส่วนร่วม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3569 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53304 4) ด้านหลักความ
คุ้มค่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.2369 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62677
5) ด้านหลักความโปร่งใส มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1669 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60734 และ 6) ด้านหลั กนิติธรรม มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ ย
4.1575 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56850
4.3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อหลักธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในปฏิบั ติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง มีจานวนรวม 36 คน โดยนา
ข้อเสนอแนะมาสรุปและเรียงลาดับข้อที่มีการเสนอมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด จานวน 8 ข้อ ได้ดังนี้
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1) ควรจัดทาแบบอย่างการทางานและลักษณะของผู้นาที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายชัดเจน
วางแผนรัดกุมรอบด้าน มีผู้เสนอจานวน 6 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด
2) ควรจัดทาแผนช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และทาแผนการประเมินความ
เสี่ยงของสถานที่ท่องเที่ยว มีผู้เสนอจานวน 6 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด
3) ควรมี ก ารฝึ ก ซ้ อ มการกู้ ภั ย และบรรเทาสาธารณภั ย อย่ างสม่ าเสมอ มี ผู้ เสนอ
จานวน 5 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากที่สุด
4) ควรมีการถอดบทเรียนที่สาคัญทั้งต่อประเทศไทยและโลกที่จะต้องเรียนรู้ในหลาย
ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นา การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การวางแผน การร่วมมือกันทางานแบบ
บูรณาการทางานเป็นทีมโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน การมีน้าใจไมตรี ความสามัคคี มนุษยธรรม ความ
เสี ย สละ อดทน กล้ าหาญ ระดมสรรพก าลั งจากหลากหลายสาขาวิ ช าชี พ และเทคนิ ค อุ ป กรณ์
เครือ่ งมือในการปฏิบัติงาน มีผู้เสนอจานวน 5 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากที่สุด
5) ควรมีการจัดระบบข้อมูล และรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดภัยพิบัติจะ
สามารถรั บ มื อ แก้ปั ญ หาและจั ดการในสภาวะวิ กฤตได้ อย่ างทั น ท่ ว งที และสร้างฐานข้ อ มูล ของ
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นภั ย พิ บั ติ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ มี ผู้ เสนอจ านวน 5 คน ซึ่ งเป็ น
ข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอรองจากมากที่สุด
6) ควรมีการสารวจและจัดทาแผนที่อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้ มีการสารวจถ้าทั่ว
ประเทศ และมีแบบแผนการกู้ภัยภายในถ้า เพราะประเทศไทยไม่เคยเกิดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ถ้าในลักษณะแบบนี้มาก่อน มีผู้เสนอจานวน 4 คน
7) มีการบรรจุเนื้อหาวิชาเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเอาตัวรอดในกรณีเกิดภัย
พิบัติประเภทต่าง ๆ เช่น การเอาตัวรอดเมื่อเกิดสึนามิ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้าป่าไหลหลาก
และติดภายในถ้า เป็นต้น มีผู้เสนอจานวน 3 คน
8) การจัดการสื่อและการประชาสัมพันธ์ ควรให้มีการนาเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง
ตามหลักความโปร่งใส มีผู้เสนอจานวน 2 คน ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอน้อยที่สุด
4.4 สรุปผลกำรเก็บข้อมูลจำกควำมคิดเห็นของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับของโลก
จากข้อความการแสดงความคิดเห็ นของนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร
กล่าวถึง ผู้ร่วมในภารกิจปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายทุกคนมีความกล้าหาญ
ในการทาภารกิจ จากข้อความการแสดงความคิดเห็นของนางแคทรีน ยาคอบสดอททรี นายกรัฐมนตรี
ไอซ์แลนด์ กล่าวถึงยึดถือ ความหวังและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความมีน้าใจ ความเสียสละ และ
มีความกล้าหาญ ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์ จากข้อความการแสดงความ
คิดเห็นของนายลี เซียน หลุ ง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ กล่าวถึง ความเป็นผู้นาที่แข็งแกร่ง มีคุณธรรม
บุคลากรที่ทางานในปฏิบัติการครั้งนี้ทางานมีความอดทน เสียสละ และมีการให้โอกาสให้บุคลากรหรือ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยการ
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ประสานความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับทีมกู้ภัยนานาชาติที่ทางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย จากคา
กล่าวของนายมัลคอม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในพิธีมอบเหรียญกล้าหาญเชิดชูเกียรติแด่
ทีมกู้ภัยชาวออสเตรเลีย กล่าวถึง ความกล้าหาญอย่างไม่เห็ นแก่ตนเอง และมีความเป็นมื ออาชีพ
มีความมุ่งมั่น มีความรักจนเกิดเป็นสายใยแห่งมนุษย์ชาติจากผู้คนนานาประเทศ ทุกคนมุ่งมั่นและ
ตั้งใจที่จะทาสิ่งเดียวกัน ก็คือการนาตัวทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัย และความเสียสละของจ่า
เอกสมาน กุนัน อดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบทาลายใต้น้าจู่โจม อาสาสมัครที่ เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการใน
ครั้งนี้ ความไม่นิ่งดูดายต่อเพื่อนมนุนย์ ความเป็นผู้นาที่โดดเด่น มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ และไม่เคยท้อถอย ดาเนินปฏิบัติการช่วยชีวิตเพื่อนร่วมโลก ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้คนทั่วโลกที่ได้ร่วมติดตามเหตุการณ์อย่างใจจดจ่อ มีการวางแผนร่วมกันอย่างรอบคอบ และมีการ
ฝึกซ้อมก่อนจะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาจากถ้าจริง ทางานร่วมกันทีละขั้นตอนอย่างใส่
ใจระมัดระวัง ในที่สุดทีมหมูป่าและโค้ชของเขาก็ได้รับการช่วยเหลือออกมา เป็นปฏิบัติการร่วมกับทีม
จากประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกนานาประเทศ
นั บ เป็ น การท างานร่ ว มกัน ในระดับ นานาชาติที่ มี ค วามพิ เศษอย่างยิ่ ง ที มกู้ ภั ยของประเทศไทยที่
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และได้รับความสนับสนุนจากทั้งคนไทยและต่างประเทศ และมี
ข้อแนะนา คือ หากผู้นาในระดับโลกสามารถทางานร่วมกันได้เช่นนี้ได้ จะส่งผลดีอย่างมากต่อโลกของ
เรา จากคาแถลงการณ์บนเฟสบุ๊คส่วนตัวของ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย
ผู้ ร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง นี้ ด้ ว ย กล่ า วถึ ง ความพยายามและความเสี ย สละของผู้ ป ฏิ บั ติ ก าร
นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยังยึดหลักคุณธรรมที่ดีงามในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการส่งสารไปยังทั่ว
โลก เพื่อขอความช่วยเหลือและการเริ่มภารกิจกู้ภัยอย่างจริงจัง มีการช่วยเหลือทีมสนับสนุนทั้งอาหาร
การสื่อสาร และที่สาคัญทีมงานที่ทางานขุดเจาะ และสูบน้าที่ทางานตลอดเพื่อให้ระดับน้าในถ้าลดลง
จนสามารถเริ่มภารกิจดาน้าได้ มีจิตใจที่ดีงามเพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิต เห็นได้จากการที่มนุษย์พยายาม
ต่อสู้กับธรรมชาติ ท่ามกลางน้าหลากช่วงมรสุม ทั้งทีมปีนหน้าผาในพื้นที่ก็ทาหน้าที่ค้นหาปล่องถ้าอื่น
ๆ ที่อาจเป็นทางออกจากถ้า ทีมเจาะบาดาลก็พยายามที่จะเจาะผ่านหินเกือบ 1 กิโลเมตร เพื่อให้ถึง
บริเวณที่เด็กอยู่ รวมเจ้าหน้าที่หน่วยซีลที่คอยดูแลทีมหมูป่า ซึ่งถือได้ว่าตกอยู่ในอันตรายพอ กับเด็ก
และที่สาคัญบุคคลที่เสียสละครั้งยิ่งใหญ่ในเหตุการณ์นี้ คือ จ่าเอกสมาน กุนัน อดีตเจ้าหน้ าที่หน่วยซีล
ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจ มีความรับผิดชอบ ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ ความกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหา เห็นได้จากการส่งสารไปยังทั่วโลก เพื่อขอความช่วยเหลือและเริ่มภารกิจกู้ภัยอย่าง
จริ ง จั ง การมี ส่ ว นร่ ว มเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรหรื อ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศมามีส่วนในปฏิบัติการครั้งนี้ จนทาปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้าหลวง
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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4.5 บทบำทควำมร่ ว มมื อ จำกประเทศอั ง กฤษ ประเทศออสเตรเลี ย และประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศอังกฤษ พบว่า ในด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ นายเวิร์น อันสเวิร์ธ นักสารวจถ้าชาวอังกฤษ ที่ได้อุทิศตนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทางานปฏิบัติการ ตามหลักธรรมาภิบาล มีการเสียสละตนเอง เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความ
เต็มใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ โดยการส่งข้อความขอความช่วยเหลือและระบุชื่อนักดาน้า
ระดับโลกเพื่อเข้ามาช่วยในปฏิบัติการครั้งนี้แก่ทางการไทย นอกจากนี้ยังมีความขยันหมั่นเพียรและ
ความจริงใจที่จะช่วยเหลือในการให้ข้อมูลแผนที่และลักษณะกายภาพของถ้าหลวงอย่างละเอียด และ
มีความอดทน เสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติหน้างานทุกวันตั้งแต่ตั้นจนจบงานอย่างไม่ย่อท้อ
เพื่อที่ จ ะช่ว ยเหลื อ 13 ชีวิตหมูป่ าอะคาเดมี่แม่ส าย ส่ วนการช่ว ยเหลื อจากนายจอห์ น โวลั นเธน,
นายริ ช าร์ ด สแตนตั น และนายโรเบิ ร์ ต ฮาร์ เปอร์ เป็ น สมาชิ ก หน่ ว ยงานอาสาสมั ค รที่ มี ชื่ อ ว่ า
“Derbyshire Cave Rescue Organization” หรือ DCRO ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ติด
อยู่ในถ้า เมื่อทีมผู้เชี่ยวชาญจาก DCRO เดินทางมาถึงถ้าหลวงก็เริ่มปฎิบัติภารกิจในถ้าหลวงร่วมกับ
หน่วยซีลทันที ซึ่งแสดงออกถึงความพยายาม ความเสียสละ อดทน และความขยันหมั่นเพียรต่อการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความจริงใจ และด้ำนอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการส่งอุปกรณ์วิทยุถ้าซึ่งมี
ความสาคัญมากในถ้าที่มีเป็นพื้นที่ปิดและมีข้อจากัดในการสื่อสาร และส่งอุปกรณ์ถังวนอากาศ เพื่อ
ช่วยการดาน้าได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศออสเตรเลีย พบว่า ด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส นายแพทย์ นักดาน้าทีมกู้ภัย ได้เสียสละและอุทิศตนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทางานปฏิบัติการครั้งนี้ โดย ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส ยกเลิกวันหยุดของตนเองเพื่อร่วมภารกิจ
พิเศษในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรอบคอบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม มีศีลธรรม หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้าหลวง นายแพทย์ริ
ชาร์ด แฮร์ริส ได้รับแจ้งข่าวว่าบิดาได้เสียชีวิต ซึ่งถือเป็นการเสียสละเพื่อมนุษยชาติ มีความรับผิดชอบ
และตระหนักถึงหน้าที่ที่ได้รับการร้องขอจากทีมงานไทยให้เจ้าหน้าที่มีความชานาญขั้นสูงสุดเข้าร่วม
ภารกิจ รวมถึงทีมกู้ภัยและทีมงานจากออสเตรเลียที่เข้าร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยความเสียสละ
และตั้งมั่นในการช่วยเหลือ และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ มีการส่งความช่วยเหลือทางด้านเครื่องมือ
มาสนับสนุนการทางานในปฏิบัติการครั้งนี้
จากการศึกษาบทบาทความร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านบุคคลากรและความ
เชี่ยวชาญ โดยการส่งทหารที่เชี่ยวชาญจากกองกาลังทหารสหรัฐ ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค มาร่วมงานทั้ง
ยังส่งเครื่องเครื่องอินฟรำเรดสแกนเนอร์ มาใช้ในการสแกนสามมิติ มีความรเสียสละ มีความเพียร
พยายามในการท างานที่ ย ากและอาจเป็ นไปไม่ได้ให้ ส าเร็จ มี ความหวังดีต่ อเพื่ อมนุ ษ ย์ ให้ ทุ กคน
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีเรือดำน้ำจิ๋ว โดยนายอีลอน มัสก์ ประธานบริษัท เทสลา สเปซเอ็กซ์ มาให้
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ใช้ในการกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากถ้า โดยมีความเสียสละในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่าง
ทันที ปฏิบัติในการทาสิ่งที่ถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์จริงใจ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพื้นฐานของ
ศีลธรรม และมีการวางแผนการทางานร่วมกัน

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป อภิปรำยผล
กรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อธรรมาภิบาลใน
การจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความร่วมมือระหว่างต่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติด
อยู่ในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังนี้
5.1.1 เพื่ อ ศึ ก ษำควำมคิ ด เห็ น ของประชำชนในชุ ม ชนต่ อ ธรรมมำภิ บ ำลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนำนำชำติต่อกำรจัดกำรภัยพิบัติในมิติควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ในปฏิ บั ติ ก ำรช่ ว ยเหลื อ 13 ชี วิ ต ติ ด อยู่ ใ นถ้ ำหลวง จั ง หวั ด เชี ย งรำย โดยสรุ ป และอภิ ป ราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้
สรุปผลจากการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 177
คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 มีอาชีพ
ลู ก จ้ า ง/รั บ จ้ า ง จ านวน 183 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 45.80 มี ร ายได้ ต่ อ เดื อ น 15,000 -30,000 บาท
มีจานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0
ความคิดเห็ น ของประชาชนที่มีต่อหลั กธรรมาภิบาลกับการจัดการภัยพิบัติในมิติ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.2996 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้
1) ด้านหลักคุณธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักคุณธรรม โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4774 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48679
2) ด้ านหลั กความรับ ผิ ด ชอบ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ธรรมา
ภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักความรับผิดชอบ โดยรวมความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.4050 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54816
3) ด้ า นหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ ธรรมา
ภิบาลของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่าง
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ประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลื อ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักการมีส่วนร่วม โดยรวมความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.3569 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53304
4) ด้านหลักความคุ้มค่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักความคุ้มค่า โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.2369 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62677
5) ด้านหลักความโปร่งใส ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาล
ของหน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักความโปร่งใส โดยรวมความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1669 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60734
6) ด้านหลักนิติธรรม ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อธรรมาภิบาลของ
หน่วยกู้ภัยประเทศไทยและนานาชาติกับการจัดการภัยพิบัติในมิติความร่วมมือระหว่างประเทศ ใน
ปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง ด้านหลักนิติธรรม โดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.1575 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56850
อภิ ป รายผลการวิ จั ย จากการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของผู้ มี ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลกและ
ประชาชนในชุมชน สรุปได้ว่าธรรมาภิบาลทั้ง 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าของของหน่วยกู้ภัยประเทศ
ไทยและนานาชาติ ส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความร่วมมือจากต่างประเทศ ในปฏิบัติการ
ช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะ 1) หลักคุณธรรม เกี่ยวกับหลักการ
ยึ ด ถื อ และเชื่ อ มั่ น ในความถู ก ต้ อ งดี ง าม ประพฤติ ต ามธรรมนองครองธรรม มี ค วามเสี ย สละ
การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยความสมัครใจและจริงใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
มีความขยันหมั่น เพียร อดทน มุมานะในการทาภารกิจ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ส่งผลอย่างมากให้ประสบ
ผลสาเร็จ รองลงมาคือ 2) หลักการความรับผิดชอบ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสานึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจในปัญหาจากปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 3) หลักความมีส่วน
ร่วม นานาประเทศได้เข้าร่วมและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือ
นอกจากนี้ ยั งมี ส่ ว นรวมจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานจากต่ า งประเทศได้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการรับ รู้ เรีย นรู้
ทาความเข้าใจ และร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาและเสนอแนวทาง จนเป็นส่วนหนึ่ง
ให้ปฏิบัติการนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมี 4) หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารจัดการโดย
ใช้ ท รัพ ยากรที่ มี อยู่ อ ย่ างจ ากัด อย่ างประหยัด เพื่ อ ให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด ต่อ ส่ ว นรวม ทาให้ งานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดถ้าหลวง และ 5)
หลักความโปร่งใส เป็นกระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ และหลัก คือ 6) หลักนิติธรรม เป็นการใช้อานาจของกฎระเบียบ ข้อบังคับใน
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การการจัดการภัยพิบัติด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
5.1.2 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผู้มีชื่อเสียงระดับโลกต่อกำรจัดกำรภัยพิบัติ ใน
มิติ ค วำมร่ ว มมื อ ระหว่ำ งประเทศในปฏิ บั ติ ก ำรช่ว ยเหลื อ 13 ชี วิต ติ ด อยู่ในถ้ ำหลวง จังหวั ด
เชียงรำย
สรุป และอภิ ป รายผลได้ว่า สิ่งที่น่าสั งเกตว่า กระแสความคิดเห็ นของผู้มีชื่อเสี ยง
ระดับ โลก ทั้งนางเทรีซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ นางแคทรีน ยาคอบสดอททรี นายกรัฐมนตรี
ไอซ์แลนด์ นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ นายมัลคอม เทิร์นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
และ ดร.ริชาร์ด แฮร์ริส วิสัญญีแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย ดูเหมือนมีความคิดเห็นที่เห็นด้วยในเชิง
บวกต่อเหตุการณ์ครั้งนี้ ทั้งความกล้าหาญในการทาภารกิจของผู้ปฏิบัติการทุกคน การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่สนับสนุนอาหาร การสื่อสาร และที่สาคัญหน่วยงานที่ทางานขุดเจาะและสูบน้าตลอดเวลา
เพื่อให้ระดับน้าในถ้าลดลง จนสามารถเริ่มภารกิจดาน้าได้ การใส่ใจปัญหาการจัดการภัยพิบัติ ความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีความยึดมั่น เชื่อมั่นในการทาความดี ทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทาสิ่ง
เดียวกัน ก็คือการนาตัวทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัย การประสานความร่วมมือของทั้งหน่วยงาน
ไทยและนานาชาติที่ทางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีน้าใจ อดทนและ
เสี ย สละ โดยเฉพาะความเสี ย สละของจ่าเอกสมาน กุนั น อดีต เจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยซีล อาสาสมั ค รที่
เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการในครั้งนี้ มีความรักจนเกิดเป็นสายใยแห่งมนุษยชาติจากผู้คนทั่วโลก จนทา
ปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ออกจากถ้ าหลวงส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปได้ ด้ ว ยดี ซึ่ งอาจเป็ น ไปได้ ว่ า
ปฏิบัติการครั้งนี้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วโลกส่งกาลังใจมายังปฏิบัติการนี้ เกิดเป็นความร่วมมือ
อย่างไร้พรหมแดนเป็นครั้งแรกของโลก
5.1.3 เพื่อศึกษำบทบำทควำมร่วมมือจำกประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย
และประเทศสหรัฐอเมริกำกับทำงกำรไทย ในปฏิบัติกำรช่วยเหลือทีมหมูป่ำอะคำเดมี่พร้อมผู้ช่วยผู้
ฝึกสอน ในด้ำนบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญ และด้ำนอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีกับธรรมำ
ภิบำลในกำรจัดกำรภัยพิบัติ
สรุปและอภิปรายผลได้ว่า ธรรมาภิบาลส่งผลต่อการจัดการภัยพิบัติกับบทบาทความ
ร่วมมือจากต่างประเทศบทบาทความร่วมมือจากทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาร่วมในปฏิบัติการ ได้อุทิศ
ตัวเองเข้าร่วมในปฏิบัติการ เป็นการแสดงถึงความเสียสละ การช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยความสมัครใจ
และจริงใจ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน มุม านะใน
การทาภารกิจ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามบนพื้นฐานของศีลธรรม มีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนทั้งด้าน
บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญและด้านอุปกรณ์เครื่องมือในปฏิบัติการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการทางานร่วมกัน และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นทีม มีความรับผิดชอบและตระหนักถึงหน้าที่ที่
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ได้รับการร้องขอจากทีมงานไทยให้เจ้าหน้าที่มีความชานาญขั้นสูงสุดเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือ 13
ชีวิตติดอยู่ในถ้าหลวง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจเรียกได้ว่าปฏิบัติการครั้งนี้ เป็ นการ
ร่ ว มมื อ จากทั้ งหลายประเทศอย่ างไร้ พ รหมแดนเป็ น ครั้งแรก และประสบความส าเร็จ สามารถ
ช่วยเหลือทั้ง 13 ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัย
5.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อ เสนอแนะต่ อกรณี ศึ ก ษาหลั ก ธรรมาภิ บ าลกับ การจั ด การภั ย พิ บั ติ ในมิ ติ ความร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศ ในปฏิบัติการช่วยเหลือ 13 ชีวิตผู้ที่ติดอยู่ในถ้าหลวง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
มีดังนี้
1) ควรจัดทาแบบอย่างการทางานและลักษณะการของผู้นาที่ต้องเข้มแข็ง มีเป้าหมายชัดเจน
วางแผนรัดกุมรอบด้าน ทั้งยังไม่ทิ้งทุกความเป็นไปได้
2) ควรจัดทาแผนช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ และทาแผนการประเมินความเสี่ยงของ
สถานที่ท่องเที่ยว
3) ควรมีการฝึกซ้อมการกู้ภัยและบรรเทาสาธารณภัยอย่างสม่าเสมอ ควรมีการถอดบทเรียน
ที่สาคัญ ได้แก่ ภาวะผู้นาที่ชัดเจน การบริหารจัดการในสถานการณ์วิกฤติ การวางแผน การร่วมมือกัน
ท างานแบบบู ร ณา การท างานเป็ น ที ม โดยมี จุด มุ่ งหมายเดี ย วกั น การมี น้ าใจไมตรี ความสามั ค คี
มนุษยธรรม ความเสียสละ อดทน กล้าหาญ การระดมสรรพพักกาลังจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
กู้ภัย รวมทั้งเทคนิคอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
4) ควรมี ก ารจั ด ระบบข้ อ มู ล และรวบรวมหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ เกิ ด ภั ย พิ บั ติ ขึ้ น
จะสามารถรับ มือแก้ปั ญ หาและจัดการในสภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที และสร้างฐานข้อมูลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งจากผู้เชี่ยวชาญในประเทศและต่างประเทศ
5) ควรมีการสารวจและจัดทาแผนที่อย่างเป็นระบบ โดยจัดให้ มีการสารวจถ้าทั่วประเทศ
และมีต้นแบบแผนการกู้ภั ยภายในถ้า เพราะประเทศไทยไม่เคยมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ามา
ก่อน
6) มีการบรรจุเนื้อหาวิชาเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเอาตัวรอดในกรณีเกิดภัยพิบัติ
ประเภทต่าง ๆ เช่น สึนามิ แผ่นดินไหว ดินโคลนถล่ม น้าป่าไหลหลากและติดภายในถ้า เป็นต้น
7) การจัดการสื่อและประชาสัมพันธ์ ควรให้มีการนาเสนอข่าวสารอย่างถูกต้องและโปร่งใส
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อจากัดด้านเวลา เนื่องจากมีเวลาไม่มากในการเตรียมข้อมูล ค้นหา
ข้อมูลและเก็บแบบสอบถาม นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดด้านการเข้าถึงบุคคลที่สัมภาษณ์ เนื่องจากบุคคล
ที่ต้องการสัมภาษณ์ เป็ นบุ คคลที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก ซึ่งเป็นชาวต่างชาติและอาศัยอยู่ต่างประเทศ
ทาให้ยากต่อการได้ข้อมูลเชิงลึกในการสัมภาษณ์โดยตรง จึงต้องเก็บข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์
ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิต ติดอยู่ในถ้าหลวง ถือเป็นปฏิบัติการระดับโลกที่ต้องทางาน
แข่งกับเวลาเพื่อค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้ง 13 ชีวิตออกมาจากถ้า ซึ่งมีอุปสรรคและปัญหา
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นานั บ ประการในการช่ ว ยเหลื อ เป็ น ไปด้ว ยความยากล าบาก จนเรีย กปฏิ บั ติ การนี้ ว่า “Mission
Impossible” แต่ จ ากการระดมสรรพก าลั ง บุ ค คล ผู้ เชี่ ย วชาญ ผู้ มี ป ระสบการณ์ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่องมือเฉพาะทางและทันสมัย ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในปฏิบัติการ ซึ่งในมิติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้มีการนาหลักธรรมาภิบาลในการบริหารมาใช้ ทาให้ปฏิบัติการครั้งนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรม กรณีศึกษำโรงแรม
เจริญธำนี ขอนแก่น
ภัสร์ชนกพร พัฒน์ดารงจิตร*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ
โรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 2) เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม
เจริญธานีขอนแก่น 3) เพื่อศึกษาถึงระดับปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญ
ธานีขอนแก่น และ 4) เพื่อศึกษาถึงระดับปัจจัยค้าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการศึกษาเพื่อให้ ได้
ข้อมูลในการนามาวิเคราะห์ผลการศึกษา โดยจาแนกรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือ
ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจั ยน าแบบสอบถามที่ ได้ จากการเก็ บรวบรวมข้อมูลจานวน 384 ชุ ด มา
ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ โดยใช้ สถิ ติเชิงพรรณนา โดยใช้ การแจกแจง
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์ระดับรับรู้ของผู้บริการ การวิเคราะห์ปัจจัย
จูงใจ และปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงาน ใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อกาหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
โดยทาการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บริหารโรงแรม และหัวหน้างานแผนกต่าง ๆ โดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จัยพบว่า 1) การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้ บริการของโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น โดยภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับ
รู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน จะเห็นว่า การให้ บริการของผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่มีประเภทแตกต่างกัน
ทาให้การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการแตกต่างกัน โดยผู้ รับบริการหรือลูกค้าของแต่ละประเภทธุรกิจจะมี
การรับรู้ด้านต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามในภาพรวม พบว่า การรับรู้ของผู้รับบริการในทุกด้านอยู่
ในระดับมากเช่นกันทุกประเภทของการให้บริการ 2) ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยค้าจุนในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงแรมและหัวหน้า
งานแผนกต่าง ๆ พบว่า ผู้ บริหารโรงเรียนและหั วหน้างานแผนกต่าง ๆ ให้ ความสาคัญกับคุณภาพการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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บริการอย่างยิ่ง ได้แก่ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ
ด้ านการตอบสนองความต้ องการแก่ ผู้ รั บบริ การ ด้ านการให้ ความมั่ นใจแก่ ผู้ รั บบริ การ ด้ านการให้
ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ และยังมีการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการเพื่อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด
คำสำคัญ: คุณภาพ บริการ โรงแรมเจริญธานี

1. บทนำ
ปั จจุ บั นการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ กับประเทศ
ที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบูรณาการ
ทุกภาคส่วนร่วมกันเพื่อนาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเจริญเติบโตอย่างมี
ดุ ลยภาพบนพื้ นฐานของความเป็ นไทยโดยน ารายได้ สู่ ประชาชนทุ กภาคส่ วนอย่ างยั่ งยื น เพื่ อบรรลุ
วิสั ยทั ศน์ ให้ ประเทศไทยเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวคุ ณภาพชั้นน าของโลกที่ เติบโตอย่ างแข็ งแรง ส านั กงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เผยผลสารวจความคิดเห็นจากนักธุรกิจไมซ์กว่า 20
ประเทศทั่วโลก พบประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ยอดนิยมอันดับหนึ่งที่นักเดินทางอยากกลับมา
จัดกิจกรรมไมซ์ แซงหน้าญี่ปุ่นและสิงคโปร์ด้วยปัจจัยโดดเด่น การบริการต้อนรับ ความคุ้มค่า และความ
หลากหลายของอาหารส่ งผลให้ นักเดินทางไมซ์ที่เคยเดินทางมาจัดงานหรือร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย
กว่ าร้ อยละ 85 ยิ นดี ที่จะกลั บมาจั ดงานหรือร่วมงานไมซ์ในประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่น ๆ โดยมี
ภาพลักษณ์โดดเด่นใน 3 เรื่องหลัก คือ 1) ความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการเดินทาง
สะดวก ที่พั กได้มาตรฐานระดับสากล สิ่ งอานวยความสะดวกชั้นเยี่ยม 2) ความประทั บใจ ได้แก่ การ
บริการต้อนรับของผู้คน และอาหาร 3) ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ ประเพณีและวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากงานไมซ์มากมายให้เลือก มีการเดิน
ทางเข้ า-ออกประเทศสะดวก มี โอกาสทางธุ รกิ จ และเป็ นประเทศที่ มี ความเป็ นเอกลั กษณ์ (จิ รุ ตถ์
จาติกวนิช, 2561)
จากการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากรัฐบาลทาให้จานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งเงินลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีมาก
ยิ่งขึ้นทั้งนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่ ช่วยให้ เกิดอาชีพการงาน
หลากหลายแขนงและยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้การท่องเที่ยว
ยังมีบทบาทในการกระตุ้นให้มีการเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ช่วยสนับสนุน
ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมมีความสา
พันธ์ใกล้ชิดกับการท่องเที่ยว โดยถือว่า การโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน (มาลินี สนธิมูล และอิทธิกร ขาเดช, 2557)
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ความสาเร็จของธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับคุณภาพของพนักงานที่ให้บริการและการดาเนินงานของ
โรงแรมที่ต้องจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกมากที่สุด พร้อมให้บริการผู้มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและดี
ที่สุด (ธัญพรนภัส แฟงสม, 2556) เพราะนักท่องเที่ยวหลังจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วปัจจัยแรก
ที่นักท่องเที่ยวต้องคานึงถึงคือ ที่พัก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกหลังในขนะที่อยู่ต่างแดน ทาให้นักลงทุน
ต่างเล็งเห็ นถึงโอกาสที่จะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเหล่านี้ จึงลงทุนสร้างโรงแรมขึ้นมาเพื่องรองรับ
ความต้องการดังกล่าว หัวใจสาคัญของธุรกิจโรงแรมก็คือ การให้บริการ นักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลาย
แห่งทั่วทุกมุมโลก ต่างคาดหวังจากโรงแรมไม่ต่างกันคือ ความสะดวกสบาย การต้อนรับที่อบอุ่น และการ
บริการที่ตรงต่อความต้องการ และการที่โรงแรมจะดาเนินธุรกิจอยู่ได้และนาไปสู่ความสาเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการที่ดีหรือผลกาไร ซึ่งการแสวงหาผลกาไรของธุรกิจโรงแรมนั้ นจะต้องอาศัยความสามารถ
ของบุคลากรที่มีอยู่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านการให้บริการ ประกอบกับกระบวนการ
ทางานภายในองค์กรที่รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดของการให้บริการคือความสามารถของบุคลากรทุกคนที่
สร้างความสั มพั นธ์อันดีกับลูกค้าอย่างเหนียวแน่น และพยายามรักษาลู กค้าให้ อยู่กับองค์กรนานที่สุ ด
เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดี สุดท้ายลูกค้าเหล่านี้จะนามาซึ่งรายได้ขององค์กร
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นความสาคัญของธุรกิจโรงแรม ซึ่งจะนามาซึ่งการสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขัน การสร้ างความประทับใจ เมื่ อเกิดความประทั บใจความพึ งพอใจแล้ วก็จะเกิ ด
รายได้ตามมา โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากโรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมือง
ขนาดใหญ่ และเป็ นเมืองหลวงทางภาคอีสานโดยคาดหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพการให้ บริการกับลูกค้า การให้ บริการที่เกิด
ความประทับใจ ซึ่งจะนามาซึ่งความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นล้วนมีส่วนใน
การช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีการขยายตัว จากจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อย่างมาก

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรม กรณีศึกษาโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น
2.2 เพื่อศึกษาถึงระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
2.3 เพื่ อศึ กษาถึ งระดั บปั จจั ยจู งใจที่ มี ผลต่ อการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานโรงแรมเจริญ ธานี
ขอนแก่น
2.4 เพื่ อศึ กษาถึ งระดั บปั จจั ยค้ าจุ นที่ มี ผลต่ อการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาครั้งนี้จะทาการศึกษา
ระดับคุณภาพการให้ บริการของโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นามาวิเคราะห์ โดยใช้แนวคิด SERVQUAL
ด้านคุณภาพการให้ บริการทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านความ
น่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ ด้านการให้ความมั่นใจแก่
ผู้ รับบริ การ ด้านการให้ ความเห็ นอกเห็ นใจแก่ผู้ รับบริการ และทาการศึกษา ปัจจัยในการปฏิบั ติของ
พนักงานโรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นามาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีของ Hertzberg ประกอบด้วย ปัจจัยจูง
ใจ ได้ แก่ ความก้ าวหน้ าในงาน ลั ก ษณะงานที่ ปฏิ บั ติ ความรั บผิ ดชอบ การได้ รับการยอมรั บนั บถื อ
ความสาเร็จในการทางาน ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ สภาพการทางาน นโยบายและการบริหารงาน นโยบายและ
การบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เงินเดือนและค่าตอบแทน และความมั่นคงในการทางานเพื่อ
หาแนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ซึ่งผู้ศึกษาได้กาหนดกรอบ
แนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยจูงใจ
1. ความก้าวหน้าในงาน
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ความรับผิดชอบ
4. การได้รับการยอมรับนับถือ
5. ความสาเร็จในการทางาน
ปัจจัยค้ำจุน
1. สภาพการทางาน
2. นโยบายและการบริหารงาน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. เงินเดือนและค่าตอบแทน
5. ความมั่นคงในการทางาน

แนวทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำร
1. ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ
2. ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ
3. ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ
4. ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
5. ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ในการกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชากร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และพนักงานที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี
418

ขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่ เคยเข้ารับบริการโรงแรม
เจริญธานี ขอนแก่น จานวน 384 คน และพนักงานที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จานวน 158
คน ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ประกอบด้วย แบบสอบถาม 2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามสาหรับผู้รับบริการ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
และแบบสอบถามสาหรับผู้ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น และใช้แบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) สาหรับการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้บริหารโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จานวน 4 คน และ
กลุ่มหัวหน้าแผนก จานวน 20 คน จากนั้นผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จานวน 384 ฉบับ และจากพนักงาน
ที่ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จานวน 158 ฉบับ ดาเนินการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิ ติ ในการวิ เคราะห์ จะใช้ สถิ ติ เชิ งพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) โดยใช้ การแจกแจง
ค่ าความถี่ (Frequency) การค านวณหาค่ าร้ อยละ(Percentage) ตามลั กษณะของตั วแปร ส่ วนการ
วิเคราะห์ค่าการรับรู้ และความคิดเห็นโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นามาศึกษาหาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับบริกำรหรือผู้ที่เคยเข้ำรับบริกำรโรงแรมเจริญธำนีขอนแก่น
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ที่เคยเข้ารับบริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่ง
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.4 ซึ่งมีอายุระหว่าง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 48.2 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 15,001–30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.1
4.2 ข้อมูลทั่วไปของพนักงำนผู้ให้บริกำรโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น
พนักงานผู้ให้บริการโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
53.2 ซึ่งมีอายุระหว่าง 36–40 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 มีวุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 48.7 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 41.8 และมีประสบการณ์ การ
ทางาน 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 47.5
4.3 กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น
การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โดยภาพรวมมี
การรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า มีการรับรู้อยู่ในระดับมากทุกด้าน
ดังนี้ 1) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ 3) ด้านการ
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ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ รับบริ การ 4) ด้ านการให้ ความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการ และ 5) ด้ านการให้
ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ
4.4 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านความก้าวหน้าในงาน มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านความรับผิดชอบ มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 4) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง และ 5) ด้าน
ความสาเร็จในการทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก
4.5 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยค้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน
ระดับแรงจูงใจของพนักงานต่อปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 1) ด้านสภาพการทางาน มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ด้านนโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 3) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง 4) ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และ 5) ด้านความมั่นคงในการทางาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง
4.6 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรโรงแรม และหัวหน้ำงำนแผนกต่ำง ๆ
4.6.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริ การ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริการนั้นมี ความส าคัญเป็นอย่ างมากเพราะเป็นจุดแรกที่ผู้ รับบริการ
ทางเข้ามาใช้บริการ โดยโรงแรมจะต้องมีการปรับปรุงทัศนวิสัยน์ ตั้งแต่หน้าโรงแรมที่ลูกค้าเข้ามา จนถึงที่
LOBBY หน้า FRONT ให้สวยงาม ทันสมัยมากขึ้น จัดโต๊ะ ที่นั่ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย มี
อุปกรณ์ในการทางาน ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงแรมมีไฟ มีป้ายบอกให้ชัดเจน ควรจะพัฒนาด้านเทคโนโลยี
พัฒนาเรื่องความเร็วของอินเตอร์เน็ต พัฒนาระบบสารองข้อมูล มีโปรแกรมใช้งานที่ง่ายและทันสมัย มี
ผู้ดูแลระบบตรวจสอบได้ตลอดเวลา และควรมีขั้นตอนการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
รวมไปถึงขั้นตอนการรับบริการจากพักงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการใน
ด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
4.6.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการ
ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการนั้นจะต้องให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
โดยการสร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจของการบริการ มีการเข้าถึงลูกค้า ให้การช่วยเหลือ โรงแรมได้จัด
อบรมพนักงานอยู่ทุกเดือน ควรที่จะอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงาน ให้บริการได้อย่างถูกต้อง
ควรมี การฝึกทั กษะภาษาอังกฤษให้สามารถพูดคุยกับลู กค้า ควรให้ ความส าคัญกับการดูแลด้านความ
ปลอดภั ยในการซ่อมบ ารุง ปรับปรุงตรวจสอบห้ องพั กก่อนที่ลู กค้าจะเข้าพัก จะท าให้ ลู กค้าเกิดความ
เชื่อถือ เกิดความพึงพอใจและกลับมาพักซ้าในโอกาสต่อไป
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4.6.3 ด้านการตอบสนองความต้องการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการด้านการ
ตอบสนองความต้องการนั้นต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพนักงานได้รับมอบหมายหน้าที่ ก็สามารถ
ทาหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ การเรียนรู้งานจากหัวหน้า มีความพร้อมที่จะบริ การ
ให้ความสาคัญกับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน ควรมีการอบรมพนักงานที่สามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว เข้าถึงลูกค้า ตอบคาถาม
ลูกค้าได้ เต็มใจในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อการบริการในด้านนี้เพิ่มมากขึ้น
4.6.4 ด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พบว่า การยกระดับคุณภาพการบริการด้าน
การให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการนั้น ได้มุ่งเน้นให้พนักงานปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี
กิริยามารยาทสุภาพอ่อนโยน สามารถแนะนาส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมได้ มีความรู้ทักษะในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า และสามารถตัดสินใจเองได้ทาให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในการให้บริการ
4.6.5 ด้านการให้ ความเห็ นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ พบว่า ทางการยกระดับคุณภาพ
การบริการด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ ควรให้ความสาคัญกับการดูแลลูกค้าให้เสมอเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นวีไอพี หรือ แขกพิเศษ ไม่ลืมที่จะดูแลลูกค้าใหม่ ลูกค้าปกติ ทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็น
คนพิเศษ ให้คาปรึกษาแก่ลูกค้าอย่างจริงใจและเป็นกันเอง และที่สาคัญพนักงานควรที่จะเข้าใจถึงความ
ต้องการของลูกค้า ให้บริการด้วยความเต็มใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและ
ทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 กำรรับรู้ของผู้รับบริกำรต่อคุณภำพกำรให้บริกำรของโรงแรมเจริญธำนี ขอนแก่น
จากผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการของโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่ น โดยภาพรวม พบว่า มี การรับรู้อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านการ
ตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ และด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ มีการรับรู้สู งสุดเป็น
อันดับแรก โดยมีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิยพรรณ กลั่นกลิ่น (2544) ที่ได้
กล่าวว่าปัจจุบันคุณภาพบริการเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญสาหรับองค์กรธุรกิจ หน่วยงานและสถาบันต่าง
ๆ คุณภาพการบริการเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจการบริการ หากธุรกิจใดสามารถ
ผลิตสินค้าหรือจัดบริการที่ดี มีคุณภาพตอบสนองความต้อง หรือเป็นไปตามที่คาดหวัง ลูกค้าก็จะเกิด
ความพึงพอใจและประทับใจในบริการนั้น ๆ และกลับมาใช้บริการอีกในโอกาสต่อ ๆ ไป
5.2 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน
จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน มีความ
คิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ภูริสชากรณุ์
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ตั้งวณาสุวรรณ์ (2554) ที่ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทโรงแรมทวินโลตัส
จากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน
พบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้นอมรับการยอมรับ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบั ติ ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งหน้าที่ในการ
ทางาน
5.3 ควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อปัจจัยค้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน
จากผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยค้าจุนในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงานมี
ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮิร์ซเบิร์ก (บุญมั่น ธนาศุภวัฒน์, 2553: 197) กล่าวว่า ปัจจัยค้าจุนเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ในการท างานและเป็ นเพี ยงปั จจั ยพื้ นฐานเหมือนกับปัจจัยสุ ขภาพอนามั ยของร่างกายที่ เป็นเพี ยงการ
ป้องกัน หากองค์กรใดก็ตาม ขาดปัจจัยค้าจุนพนักงานในองค์การจะเกิดความไม่พอใจ เช่น พนักงานได้รับ
เงินเดือนไม่เพียงพอแก่ความต้องการ สภาพห้องครัวที่ร้อนอบอ้าวและมีของเกะกะ เป็นต้น องค์การจึง
ควรแก้ไขหรื อเพิ่ มปั จจั ยสุ ขอนามัย เพื่อลดสาเหตุของความไม่พอใจในการท างานให้ ลดลง และทาให้
พนักงานไม่เกิดความไม่พอใจ หากพนักงานไม่เกิดความไม่พอใจแล้ว องค์การไม่จาเป็นที่จะต้องปรับปรุง
หรือพัฒนาปัจจัยสุขอนามัยต่อไปเพราะจะไม่เกิดประโยชน์เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จูงใจให้ คน
ขยันทางานมากขึ้น
5.4 แนวทำงทำงกำรยกระดับคุณภำพกำรบริกำรของโรงแรม
จากการสัมภาษณ์ ผู้ บริหารโรงแรมและหั วหน้างานแผนกต่าง ๆ พบว่า ผู้ บริหารโรงแรม และ
หัวหน้างานแผนกต่าง ๆ ความสาคัญกับคุณภาพของการบริการอย่างยิ่ง ซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเกณฑ์
การพิจารณาคุณภาพการบริการตามปัจจัยที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือหรือไว้ใจได้ในการบริการ ด้านการตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และด้านการเอาใจใส่ในการบริการ ตามเครื่องมือการประเมิน
คุ ณ ภาพการบริ การ (SERVQUAL) โดยสอดคล้ องกั บแนวความคิ ด Parasuraman et al. (1998) เพื่ อ
ศึ กษาการพั ฒนาขั้ นตอนการประเมิ นคุ ณภาพบริ การให้ ลู กค้ าเกิดความพึ งพอใจ โดยแบ่ งเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพออกเป็น 5 ด้าน ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) ความเชื่อมั่นไว้วางใจได้
(Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (Assurance) การเข้าใจและ
รู้จักลูกค้า (Empathy) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจตุพร เขียวเขิน (2553) เรื่องความคาดหวังของลูกค้ า
ต่อการให้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลาพูน) ใน
ภาพรวมอยู่ ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้ คือ คุณภาพบริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้ านความเอาใจใส่ ด้ านการรั บประกั น และด้ านความมี ตั วตนเป็ นปั จจั ยในการส่ งเสริ ม
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การตลาดของธนาคาร และนอกจากนั้นยังสนั บสนุนให้ มีการฝึกอบรมด้านคุณภาพการบริการ เพื่ อให้
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างสูงที่สุด
5.5 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
5.5.1 ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ บริการของโรงแรมควรปรับปรุงเครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการบริการที่ทันสมัยและเหมาะสมโดยในระยะสั้นอาจมีการซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์
และในระยะยาวควรเตรียมงบประมาณและแผนงานในการปรับปรุงการตกแต่งให้ทันสมัยเพิ่มขึ้น
5.5.2 ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริการ โรงแรมควรมีการอบรมพนังงานและ
การให้ความสาคัญต้องเวลาของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ให้คาสัญญาไว้ โรงแรมควรมีระบบการบันทึก
ข้อมูลของลูกค้าอย่างถูกต้องและมีการตรวจสอบอยู่เป็นประจา
5.5.3 ด้านการตอบสนองความต้องการแก่ผู้รับบริการ โรงแรมควรฝึกอบรมให้พนักงาน
ผู้ให้บริการ เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ ที่จะเกิดขึ้น ตลอดเวลา เมื่อลูกค้ าร้องขอ และจดบันทึก
ปัญหาเหล่านั้นเพื่อรองรับการร้องข้อที่เกิดขึ้นบ่อย
5.5.4 ด้ านการให้ ความมั่ นใจแก่ ผู้ รับบริการ ควรมี การฝึ กอบรมอบรมพนักงานให้ มี
สามารถบริการอย่างมีมารยาท สุภาพ อ่อนโยน และให้บริการพร้อมทั้งมีรอยยิ้ม เพราะเป็นสิ่งสาคัญอย่าง
ยิ่งและเป็นพื้นฐานแห่งความเป็นผู้ให้บริการ
5.5.5 ด้านการให้ความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้รับบริการ โรงแรมควรให้ความสาคัญพนักงาน
ผู้ ให้ บริ การแก่ ลู กค้ า โดยการฝึ กอบรมให้ พนั กงานผู้ ให้ บริ การได้ กล้ าพู ดหรื อกล้ าแสดงออกในการ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้ามากขึ้น โดยการออกแบบคาพูดที่เป็นประโยคง่ายๆ ในการนาเสนอบริการ
เสริมอื่นที่คิดว่าลูกค้าต้องการ ทั้งนี้ การฝึกอบรมควรฝึกไปพร้อมกับการทางาน ซึ่งทาให้ไม่ต้องเสียเวลา
ปฏิบัติงานของพนักงานผู้ให้บริการ
5.6 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
5.6.1 ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ
ของโรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จะทาให้ทราบถึงความพอใจของลูกค้าในการมาใช้บริการในโรงแรมเจริญ
ธานี ขอนแก่น เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
5.6.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของโรงแรมเจริญธานี
ขอนแก่น เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
ต่อไป
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ศึกษำกำรตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทำงในกำรรับมือจำกกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจติ ลั ทำงกำรเงิน ของพนักงำนส่วน
งำนวิเครำะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยำแคปปิตอลเซอร์วสิ เซส จำกัด
ภิญญาพัชญ์ นิมา*

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการตระหนักรู้ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน รวมไปถึงแนวทางในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยคือ พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัดจานวน
173 ราย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสัมภาษณ์ผู้อานวยการ และผู้ อานวยการ
อาวุโสของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
จากผลการศึกษา พบว่า
1. กลุ่มตัวอย่างพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีระหว่าง อายุ 30–40
ปี สถานภาพโสด อายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ตาแหน่งงานปัจจุบันอยู่ในระดับพนักงานปฎิบัติการ
(Staff 1/Staff 2)
2. การตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด อยู่ในระดับมาก (ค่าฉลี่ย 4.18)
3. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ต่อพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้ อ ยได้ แ ก่ กระทบต่ อ กระบวนการท างาน (ค่ าเฉลี่ ย 4.46) กระทบต่ อ โครงสร้ างองค์ ก าร
(ค่าเฉลี่ย 4.36) กระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ค่าเฉลี่ย 4.27) กระทบต่อนโนบายในการ
บริหาร (ค่าเฉลี่ย 4.17) กระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน (ค่าเฉลี่ย 3.99)
4. แนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วน
งานวิ เคราะห์ สิ น เชื่ อ บริ ษั ท อยุ ธ ยาแคปปิ ต อล เซอร์วิส เซส จ ากัด ทั้ งสองด้านอยู่ในระดั บ มาก

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: pinyaphat.nima@krungsri.com
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(ค่าเฉลี่ย 4.09) เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ในเรื่องการพัฒนาตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 4.16) และการ
ปรับวิธีการทางาน (ค่าเฉลี่ย 4.02)
คำสำคัญ: ความผกผันทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิตัล
ทางการเงิน

1. บทนำ
ภายใต้ ส ถานการณ์ ของโลกยุค ดิ จิ ต อล โลกที่ อิ น เตอร์เน็ ท คื อ ทุ ก อย่าง IoT: Internet of
Thing มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายกับหลายธุรกิจ ตัวอย่างเช่น E-commerce ซึ่งปัจจุบันได้รับ
ความนิยมและเติบโตอย่างมาก หลายอาชีพได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัว
ตัวอย่ างเช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจ ฟิล์มถ่ายภาพ ร้านล้ าง-อัดรูป ฯลฯ และที่เห็ นได้อย่างชัดเจนใน
ปัจจุบันอีกธุรกิจหนึ่งก็คือ การเงิน การธนาคาร ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ Mobile banking, Online banking ทุกคนสามารถเข้าถึง
ธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตัวเอง ไม่จาเป็นต้องเดินไปสาขาของธนาคารอีกต่อไป ประกอบกับการนา
ร่องของภาครัฐในเรื่องการโอนเงินไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่าน “พร้อมเพย์” และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
ก็ยกเลิกค่าธรรมเนีย มในการโอนเงินเช่นกัน ทาให้ธุรกรรมบนมือถือได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว
เพราะสะดวกและไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการอีกต่อไป
ส่งผลให้รูปแบบการธนาคารในประเทศไทยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมความรุ่งเรือง
และการบ่งบอกสถานะของธนาคารอันดับต้น ๆ ของประเทศคือการขยายสาขาเพื่อให้บริการลูกค้า
ปัจจุบันกลับต้องทยอยปิดสาขาเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดพนักงานประจาสาขาเนื่องจากมีลูกค้ามาใช้
บริการลดน้อยลง และหันมาทาการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล (Big Data) และความทันสมัย
รวดเร็วในการให้บริการแทน ในด้านการให้สินเชื่อก็เช่นกัน เริ่มมีการพัฒนารูปแบบ การวิเคราะห์
ด้วยเมเดลใหม่ ๆ ผ่าน Mobile application โดยตัวของลูกค้าเอง (Digital Lending) ไม่จาเป็นต้องมี
เจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์สินเชื่อแต่อย่างใด
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีเป้าหมายที่จะศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทางในการ
รับ มือจากการเปลี่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัล ทางการเงิน ของพนั กงานส่ ว นงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Disruption ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เช่น Internet Banking,
Online Banking, Fin tech, Block chain, AI Artificial Intelligence, Machine learning,
Digital lending เป็นต้น ซึ่งคาดว่าอาจจะส่งผลกระทบกับพนักงานสถาบันการเงินในอนาคต
สาเหตุที่ ท าให้ เลื อกการศึ กษาค้ น คว้าในหั ว ข้ อนี้ เนื่ องจากผู้ วิจั ยปั จจุบั น ปฎิ บั ติ งานอยู่ ที่
บริษัทอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งมีจานวนพนักงาน 2,750 คน เป็นบริษัทในกลุ่มของกรุง
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ศรีคอนซูมเมอร์ (จานวนพนักงาน 5,847 คน) ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โดยปฎิบัติงานอยู่ในส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis) และในสถานการณ์ปัจจุบันในระดับ
บริหารเริ่มมีการตื่นตัวให้ความสาคัญในเรื่องเทคโนโลยีโดยหันมาพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบ
ดิจิตอลอย่างเต็มกาลัง แต่ในระดับปฎิบัติการซึ่งยังไม่ทราบถึงผลกระทบหากมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี อย่ างรวดเร็ วใน ที่ ผ่ านมามีการเก็บ สถิติประเภทของลู กค้า สถิติการวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์มีผลต่อการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพหรือไม่ ข้อมูลส่วนนี้จะพัฒนารูปแบบการให้บริการสินเชื่ อ
แบบเดิม ไปเป็ น รูป แบบดิจิ ตอล (โดยไม่ใช้คน) หรือที่ เรียกว่า Digital Lending และมีการนา AI:
(Artificial Intelligent) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สินเชื่อแทนคนมากขึ้นและในส่วนงานอื่น ๆ เช่น
แผนกบริ ก ารลู ก ค้ า (Customer Service) ที่ มี ก ารน า AI มาใช้ ในการตอบค าถามลู ก ค้ า แผนก
การตลาด (Marketing) ที่มีการเก็บข้อมูลไลฟ์สไตล์ การใช้บัตรของลูกค้ามาออกแบบโปรโมชั่นและ
วางแผนทางการตลาด แผนกขายทางโทรศัพท์ (Tele sale) ที่ปัจจุบันมี Application ที่อานวยความ
สะดวกให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านช่องทางการขายของ
แผนกขายทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ Digital platform ยังได้รับการสนับ สนุน จากรัฐบาล ซึ่งจะไป
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเรื่อง Thailand 4.0

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึก ษาการตระหนั ก รู้ถึ งการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยี ดิ จิตั ล ทาง
การเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด
2.2 ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของ
พนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด
2.3 ศึกษาแนวทางในการรับมือ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน และแนวทางในการรับมือของพนักงาน
ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) โดยบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
ในการเก็บ ข้อมูล ของกลุ่ มประชากรตัวอย่างมาประกอบกับ การศึกษาค้น คว้าข้อมูล และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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1.2 กลุ่ มประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ พนัก งานบริษั ทอยุธ ยาแคปปิ ตอล
เซอร์วิสเซส จากัด ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
1.3 ระยะเวลาในการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามของ
งานวิจัยครั้งนี้ ดาเนินการตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้อานวยการอาวุโส และ
ผู้อานวยการ ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด
ประกอบกับ การศึกษาค้น คว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าข้อมุลที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีการเงิน โดยเริ่มตั้งแต่ 1)
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี กั บ ธนาคารหรื อ สถาบั น การเงิ น 2) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ Digital
Transformation 3)แนวคิดเกี่ยวกับ Digital Disruption 4) แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี
บทบาทในภาคการเงินการธนาคาร เช่น Block chain, Fintech, Artificial Intelligence (AI), Big
Data, Machine learning, Digital Lending 5) ผ ล ก ระ ท บ จ าก เท ค โน โล ยี ท างก ารเงิ น ต่ อ
ตลาดแรงงานและ 6) งานวิจั ย อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มี โอกาสเข้าร่ว มฟั งสั ม มนาวิช าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยประจาปี 2561 ในหัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของระบบการเงินและธนาคารกลาง”
เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561และได้นาเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยมารวบรวมไว้ใน
ผลงานวิจัยเล่มนี้ด้วย
กรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า การศึกษานี้ตั้งอยู่บนแนวคิด
ที่ ว่ า พนั ก งานส่ ว นงานวิ เคราะห์ สิ น เชื่ อ มี ก ารตระหนั ก รู้ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของ
เทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อ 1) ด้านกระบวนการ
ในการทางาน 2) ด้านประสิทธิภาพในการทางาน 3) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านนโยบายในการ
บริห าร 5) ด้านโครงสร้ างองค์การ และเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ วจะมีแนวทางในการรับมือ หรือปรับตัว
อย่างไรให้สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ประโยชน์ที่จะได้รับ จากผลวิ จัยครั้งนี้คือทาให้ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ต่อส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด
ทราบการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินทราบผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน และแนวทางในรับมือจาก
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ดิ จิ ตั ล ทางการเงิ น เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ
เทคโนโลยีได้อย่างสมดุล
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือพนักงานส่วนงาน
วิเคราะห์ สิ น เชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิส เซส จากัด ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้ น 303 คน
(ข้อมูล ณ.วันที่ 31 ตุลาคม 2561) ผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคานวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane ,1973) เพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรขนาด
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ของความคลาดเคลื่อนกาหนดไว้ที่ “.05” ได้ขนาดประชากรที่ 173 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็น โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample) เป็นการวิจัย
แบบผสม (Mixed Method) เป็ น การบู ร ณาการการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research)
ใช้แ บบสอบถาม (Questionnaires) เป็ น เครื่องมื อเก็ บรวบรวมข้อมู ล จากกลุ่ ม ประชากรตัว อย่าง
ผู้วิจัยใช้การรวบรวมแบบสอมถามผ่านกูเกิ้ลฟอร์มซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถตอบแบบสอบถามผ่าน
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว และตรวจสอบความถูกต้องหลังจากได้รับข้อมูลตอบกลับ จากนั้นนาข้อมู ลไป
ประมวลผลผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS ใช้ ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง พรรณา (Descriptive Method)
ตัวอย่างสถิติที่ใช้ คือ ค่าสถิติพื้นฐานแบบร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้อานวยการอาวุโส และผู้อานวยการ ส่วน
งานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาดาเนินการ
ตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือน 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
4.1 ผลศึกษำจำกแบบสอบถำมสำมำรถสรุปได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

1. เพศ

2. อำยุ

ประชำกรกลุม่ ตัวอย่ำง (n=173)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ชาย
หญิง
รวม
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
มากกว่า 40 ปีขึ้นไป
รวม

3. สถำนภำพ

โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

4. อำยุงำน

1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

5. ตำแหน่งงำน

Staff 1 / Staff 2
Senior staff
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จำนวน(คน)
56
117
173
34

ร้อยละ
32
68
100
20

111
28
173
116
56
1
173
45
65
63
173
70
43

64
16
100
67
32
1
100
26
38
36
100
40
25

ประชำกรกลุม่ ตัวอย่ำง (n=173)
Supervisor
Manager ขึ้นไป
รวม

33
27
173

19
16
100

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง ที่ มี อ ายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 30-40 ปี ในอั ต ราร้ อ ยละ 68
รองลงมาคือเพศชายในอัตราร้อยละ 32 สถานภาพโสดในอัตราร้อยละ 67 รองลงมาสมรสแล้วใน
อัตราร้อยละ 32 และหย่ าร้างในอัตราร้อยละ 1 อายุงานอยู่ระหว่าง 6-10 ปี ในอัตราร้อยละ 38
รองลงมาคือ 10 ปีขึ้นไปในอัตราร้อยละ 36 และ 1-5 ปีในอัตราร้อยละ 26 ตามลาดับ ตาแน่งงาน
ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับพนักงานปฎิบัติการ (Staff 1/Staff 2) ในอัตราร้อยละ 40 รองลงมาคือ
พนั กงานปฎิบั ติการอาวุโส (Senior Staff) ในอัตราร้อยละ 25 หั วหน้างาน (Supervisor) ในอัตรา
ร้อยละ 19 และลาดับสุดท้ายคือระดับบริหาร (Manager ขึ้นไป) ในอัตราร้อยละ 16
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลด้านการตระหนักรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัล
ทางการเงิน
กำรรับรู้ ตระหนักรู้
น้อย น้อย ปำน
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สดุ
กลำง
1. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินส่งผล 0
0
14
ให้พนักงานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก
ขึ้น
2. พ นั ก งา น ได้ รั บ ก า ร สื่ อ ส า ร เกี่ ย ว กั บ ก า ร 0
0
16
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินจากหัวหน้างาน
และผู้บริหารอยู่เสมอ
3. พนักงานได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 0
0
19
ของเทคโนโลยี ท างการเงิ น จากบริ ษั ท ฯอย่ า ง
สม่าเสมอ
4. หากพบบทความเกี่ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงของ 1
1 36
เทคโนโลยีทางการเงินในสื่อสังคมออนไลน์ พนักงาน
จะติดตามอ่านและเผยแพร่อยู่เสมอ
5. พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3
6
61
ทางการเงิ น เช่ น Fintech, Block chain, AI, Big
Data ฯลฯ เป็นอย่างดี
6. พ นั ก งานท ราบ ดี ว่ า การเป ลี่ ยนแป ลงของ 0
1
8
เทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจด้าน
การเงินอย่างแน่นอน
7. พ นั ก งานท ราบ ดี ว่ า การเป ลี่ ยนแป ลงของ 0
2
14
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มำก มำก 𝒙
ระดับ
ที่สุด
ควำมเห็น
88 71 4.33
มาก

97

60

4.25

มาก

84

70

4.29

มาก

96

39

3.99

มาก

89

14

3.61

มาก

76

88

4.45

มาก

74

83

4.38

มาก

กำรรับรู้ ตระหนักรู้
น้อย น้อย ปำน
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ที่สดุ
กลำง
เทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจด้าน
การเงินอย่างรุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า
8. พนักงานมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 1
1
36
ของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างมาก
9. พนักงานมีความเชื่อว่าไม่ว่าอย่างไร Robot หรือ 5
3
31
AI จะไม่สามารถทางานบางอย่างแทนคนได้
10. พนั ก งานมี ค วามเชื่ อ ว่ า ไม่ ว่ า อย่ า งไรคนจะ 1
1
18
สามารถทางานร่วมกับ Robot หรือ AI ได้
รวม
173

มำก มำก
ที่สุด

𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

81

54

4.08

มาก

66

68

4.09

มาก

79

74

4.29

มาก

4.18

มำก

การตระหนักรู้ที่มีระดับความคิดเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ทางการเงิน จะมี ผ ลกระทบกั บ ธุ ร กิ จ ด้ า นการเงิ น อย่ างแน่ น อนมี ก ารตระหนั ก รู้อ ยู่ ในระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.45) รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินจะมีผลกระทบกับธุรกิจ
ด้ า นการเงิ น อย่ า งรุ น แรงในอี ก 5 ปี ข้ า งหน้ า การตระหนั ก รู้ อ ยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.38)
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงินส่งผลให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นการ
ตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) ไม่ว่าอย่างไรคนจะสามารถทางานร่วมกับ Robot หรือ
AI ได้การตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29) ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทางการเงินจากบริษัทฯอย่างสม่าเสมอการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29)
ได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเงินจากหัวหน้างานและผู้บริหารอยู่เสมอ
การตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) ไม่ว่าอย่างไร Robot หรือ AI จะไม่สามารถทางาน
บางอย่ างแทนคนได้ ก ารตระหนั ก รู้อ ยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.09) ความกั งวลเกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างมากการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08)
หากพบบทความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินในสื่อสังคมออนไลน์จะติดตาม
อ่านและเผยแพร่อยู่ เสมอการตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.99) มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างการเงิ น เช่ น Fintech, Block chain, AI, Big Data ฯลฯ เป็ น อย่ า งดี ก าร
ตระหนักรู้อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.08) ตามลาดับ

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง

น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
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𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กระทบต่อกระบวนกำรในกำรทำงำน
1. ส่งผลกระทบให้ต้องพัฒนาระบบในการทางาน
2. ส่งผลให้ระบบในการทางานมีการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น
3. ส่งผลกระทบต่อวิธีการปฎิบัติงานทาให้ต้องปรับ
วิธีการทางานใหม่
รวม
กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน
4. ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน งานที่ผิด
มีจานวนลดลง
5. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของพนักงานทาให้พนักงานใช้ทักษะ
ในการทางานลดลง
6. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานของหั ว หน้ างาน
และผู้บริหาร
7. ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของพนักงานทุกระดับชั้นหากไม่มีการ
พัฒนาความรู้
รวม
กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
8. ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานทาให้ปริมาณงานมี
จานวนลดลง
9. ส่ งผลกระทบท าให้ จ านวนพนั ก งานต้ อ งปรั บ
ลดลง
10. ส่ ง ผลกระทบให้ เ กิ ด การหยุ ด รั บ พนั ก งาน
ทดแทนพนักงานที่ลาออก
11. ส่ งผลกระทบต่อ ความมั่น คงในการท างานใน
อนาคต
รวม
กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร
12. ส่งผลกระทบต่อการวางแผนกาลังคน
13. ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการทางาน
14. ส่งผลกระทบต่อการวางกลยุทธ์ในการทางาน
15. ส่ งผลกระทบต่ อ การก าหนดนโยบายในการ

น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

0
0

0
0

9
9

67
86

97
78

4.51
4.40

มากที่สุด
มาก

0

2

7

71

93

4.47

มาก

4.46

มำก

4.12

มาก

3.81

มาก

1

4

24

88

56

5

4

44

86

3

8

44

95

23

3.73

มาก

0

4

15

79

75

4.30

มาก

3.99

มำก

34

5

4

29

75

60

4.05

มาก

1

0

24

79

69

4.24

มาก

1

0

13

60

99

4.48

มาก

0

2

12

88

71

4.32

มาก

4.27

มำก

4.25
4.16
4.15
4.12

มาก
มาก
มาก
มาก

0
1
0
2
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1
3
3
2

19
23
26
25

88
86
86
88

65
60
58
56

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง

น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

4.17

มำก

พิจารณาสินเชื่อ
รวม
กระทบต่อด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร
16. ส่งผลทาให้ เกิด การลงทุน ด้านเทคโนโลยีมาก
ขึ้น
17. ส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงสร้ า งของส่ ว นงาน
วิเคราะห์สินเชื่อ
18. ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของกรุงศรี
คอนซูมเมอร์
รวม
รวมทั้งหมด

1

1

9

63

99

4.49

มาก

1

1

17

84

70

4.28

มาก

1

0

16

85

71

4.30

มาก

4.36
4.23

มำก
มำก

กระทบต่อกระบวนกำรในกำรทำงำน ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มี
ระดับ ความเห็ น มากเป็ น อัน ดับ หนึ่ งคือส่ งผลกระทบให้ ต้องพัฒ นาระบบ (System) ในการทางาน
ผลกระทบอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อวิธีการปฎิบัติงานทา
ให้ ต้อ งปรั บ วิธีก ารท างานใหม่ผ ลกระทบอยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย = 4.47) และส่ งผลให้ ระบบ
(System) ในการทางานมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นผลกระทบอยู่ในระดั บมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.40)
เป็นลาดับสุดท้าย
กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อความสามารถ และประสิทธิภาพของพนักงาน
ทุกระดับ ชั้นหากไม่มีการพัฒ นาความรู้ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) รองลงมาคือ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน งานที่ผิด (Human error) มีจานวนลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.12) ส่งผลกระทบต่อความสามารถ และประสิทธิภาพของพนักงานทาให้พนักงานใช้
ทักษะในการทางานลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.81) ส่งผลกระทบต่อความสามารถ
และประสิทธิภาพในการบริหารงานของหัวหน้างาน และผู้บริหารผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 3.73) ตามลาดับ
กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่
ลาออกผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการ
ทางานในอนาคตผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ส่งผลกระทบทาให้จานวนพนักงาน
ต้องปรับลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) ส่งผลกระทบต่อปริมาณงานทาให้ปริมาณ
งานมีจานวนลดลงผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.05) ตามลาดับ
433

กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
มีระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อการวางแผนกาลังคนผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25) รองลงมาคือส่งผลกระทบต่อการวางแผนการทางานผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.16) ส่ งผลกระทบต่อการวางกลยุทธ์ในการท างานผลกระทบอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.15) ส่งผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายในการพิจารณาสินเชื่อผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) ตามลาดับ
กระทบต่อด้ำนโครงสร้ำงองค์กำร ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มี
ระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือส่งผลทาให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้นผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.49) รองลงมาคือส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของกรุงศรี คอนซูมเมอร์
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30) ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ผลกระทบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.28) เป็นอันดับสุดท้าย
ตำรำงที่ 4 ข้อมูลด้านการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินข้อมูลด้านปรับ
วิธีการท างานเพื่อรั บ มือจากการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีดิจิตัล ทาง
การเงิน
ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรทำงำน

น้อย น้อย ปำน มำก มำก 𝒙
ระดับ
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
ควำมเห็น
1. พนั ก งานต้ อ งการแค่ เ พี ย งท างานให้ อ ยู่ ใ น 12 10
38 86 27 3.61
มาก
เกณ ฑ์ ม าตรฐานโดยมุ่ ง เน้ น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความ
ผิดพลาดขึ้นเท่านั้น
2. พนักงานมักปรับวิธีการทางานของตนเองอยุ่เส 0
0
16 87 70 4.31
มาก
มอหากพบข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการปฎิบัติงาน
3. พนักงานมักนาเสนอให้ ปรับ วิธีการทางานให้ 0
0
32 87 70 4.13
มาก
ทัน สมัย อยู่เสมอเพื่อ ให้ทั น ต่อการเปลี่ ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
4. นอกเหนื อ จากการผลงานของตั ว เองแล้ ว 0
1
15 99 58 4.24
มาก
พนักงานยังให้ความสนใจผลงานภาพรวมของทีม
รวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ
5. พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพื่อให้มี 0
1
13 98 61 4.27
มาก
ผลงานที่ดีอยู่ในระดับ Talent อยู่เสมอ
6. พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพราะ 0
1
12 89 71 4.33
มาก
เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มทักษะ และคุณค่าที่ Robot ไม่
สามารถมาแทนได้
7. พนักงานมีความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลง 0
0
10 100 63 4.31
มาก
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ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรทำงำน
ขององค์การในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี นโยบาย
และวิธีการปฎิบัติงาน
8. พนักงานสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุก
สถานการณ์ และมีความพร้อมในการปรับตัวอยู่
เสมอ
9. พนั ก งานมี ก ารวางแผนที่ จ ะเปลี่ ย นสายงาน
ภายใน 1-2 ปีน้ี
10. พนั ก งานมี ก ารวางแผนที่ จ ะเปลี่ ย นอาชี พ
ภายใน 1-2 ปีน้ี
รวม

น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด

𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

มาก

0

0

10

96

67

4.33

12

21

59

56

25

3.35 ปานกลาง

12

22

64

52

23

3.30 ปานกลาง
4.02

มำก

ผลการศึกษาพบว่าวิธีการปรับตัวและรับมือ ด้านการปรับวิธีการทางานที่มีระดับความเห็น
มากเป็นอันดับหนึ่งคือความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มทักษะ คุณค่าที่ Robot ไม่
สามารถมาแทนได้ และสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ มีความพร้อมในการปรับตั ว
อยู่เสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.33) รองลงมาคือปรับวิธีการทางานของ
ตนเองอยุ่เสมอหากพบข้อบกพร่อง หรือข้อผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงานและความพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี นโยบาย และวิธีการปฎิบัติงานการ
ปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.31) ความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานเพื่อให้มีผลงานที่ดี
อยู่ในระดับ Talent อยู่เสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) นอกเหนือจาก
การผลงานของตัวเองแล้วพนักงานยังให้ความสนใจผลงานภาพรวมของทีมรวมไปถึงผลประกอบการ
ของบริษัทฯการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24) พนักงานมักนาเสนอให้ ปรับ
วิธีการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการปรับตัวและรับมือ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.13) ทางานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดความผิดพลาด
ขึ้นเท่านั้นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.61) มีการวางแผนที่จะเปลี่ยนสายงาน
ภายใน 1-2 ปีนี้การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.35) มีการวางแผนที่จะเปลี่ยน
อาชีพภายใน 1-2 ปีนี้การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.30) ตามลาดับ

ตำรำงที่ 5 ด้านการพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้
ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพื่อให้สำมำรถทำงำน
ร่วมกับเทคโนโลยีได้

น้อย น้อย ปำน มำก มำก
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
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𝒙

ระดับ
ควำมเห็น

ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพื่อให้สำมำรถทำงำน น้อย น้อย ปำน มำก มำก 𝒙
ระดับ
ร่วมกับเทคโนโลยีได้
ที่สดุ
กลำง
ที่สุด
ควำมเห็น
1. ใน การฝึ กอ บ รม ของบ ริ ษั ท ฯ )Krungsri 2
1
16 88 66 4.24
มาก
Academy) พนั ก งานจะเลื อกเข้ าอบรมคอร์ ส ที่
เกี่ยวข้องกับการพั ฒ นาตัวเองเพื่ อเพิ่ มทักษะใน
การทางานอยู่เสมอ
2. หากมีโอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับ 0
1
17 78 77 4.34
มาก
การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ด้ า นการเงิ น
พนักงานจะให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
3. พนักงานเข้าใจถึงความสาคัญของภาษา และ 1
3
30 85 54 4.09
มาก
พยายามพัฒ นาทักษะด้านภาษาอยู่เสมอ เช่น )
ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
4. พนักงานสนใจศึกษาและใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ 0
0
13 101 59 4.27
มาก
เพื่อให้เกิดความชานาญ และเข้าใจกระบวนการ
ของเทคโนโลยีมากขึ้น
5. พนั ก งานมั ก จะติ ด ตามเพจเกี่ ย วกั บ การเงิ น 1
5
41 89 37 3.90
มาก
เทคโนโลยี และความรู้ด้านอื่ น ๆ มากกว่าเพจ
เกี่ยวกับความบันเทิง และ Gossip
6. พนั ก งานใช้ เทคโนโลยี ท างการเงิน ที่ มี อ ยู่ ใน 0
2
17 58 96 4.43
มาก
ปั จ จุ บั น เ ช่ น Mobile banking, Online
banking อย่างสม่าเสมอ
7. แม้ ร ะบบปฎิ บั ติ ก าร )NAOS) จะเป็ น แบบ 2
2
26 95 48 4.07
มาก
อัตโนมัติ แต่พนักงานมีความเข้าใจตรรกะและวิธี
คิด วิธีคานวนที่ใส่ไว้ในระบบปฎิบัติการเป็นอย่าง
ดี
8. พนักงานมีความกระตือรือล้นทุ กครั้งที่มีการ 0
5
26 77 65 4.17
มาก
อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ และขั้นตอนการ
ทางานต่าง ๆ
9. พนั ก งานตั้ งเป้ า หมายให้ ผ ลการท างานของ 0
1
17 88 67 4.28
มาก
ตัวเองดีขึ้น โดยประเมิณได้จากผลการปฎิบัติงาน
ในทุก ๆ เดือน
10. พนั ก งานตั้ ง เป้ า หมายในการท างานด้ า น 5
1
29 78 60 4.08
มาก
การเงินไปอีกประมาณ 5-10 ปี
11. พนั ก งานตั้ ง เป้ า หมายในการท างานด้ า น 3
10
39 67 54 3.92
มาก
การเงิน จนกว่าจะเกษียนอายุการทางาน
รวม
4.16
มำก
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ผลการศึกษาพบว่าวิธีการปรับตัวและรับมือ ด้านการพัฒ นาตัวเองที่มีระดับความเห็นมาก
เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ ใช้ เทคโนโลยี ท างการเงิ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น Mobile banking, Online
banking อย่างสม่าเสมอการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.43) รองลงมาคือหากมี
โอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเงิน จะให้ความสนใจ
เป็นอันดับแรกการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.34) ตั้งเป้าหมายให้ผลการทางาน
ของตัวเองดีขึ้น โดยประเมิณได้จากผลการปฎิบัติงานในทุก ๆ เดือนการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.28) สนใจศึกษาและใช้เทคโนโลยีต่ าง ๆ เพื่ อให้ เกิ ดความช านาญ และเข้าใจ
กระบวนการของเทคโนโลยีมากขึ้นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) ในการ
ฝึ กอบรมของบริ ษั ท ฯ (Krungsri Academy) พนั ก งานจะเลื อกเข้าอบรมคอร์ส ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การ
พัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานอยู่การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.24)
มีความกระตือรือล้นทุกครั้งที่มีการ อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ และขั้นตอนการทางานต่าง ๆ การ
ปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) เข้าใจถึงความสาคัญของภาษา และพยายาม
พัฒนาทักษะด้านภาษาอยู่เสมอ (เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ ย = 4.09) ตั้งเป้ าหมายในการทางานด้านการเงินไปอีกประมาณ 5-10 ปีการปรับตัวและ
รั บ มื อ อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.08) แม้ ร ะบบปฎิ บั ติ ก าร (NAOS) จะเป็ น แบบอั ต โนมั ติ
แต่พนักงานมีความเข้าใจตรรกะและวิธีคิด วิธีคานวนที่ใส่ไว้ในระบบปฎิบัติการเป็นอย่างดีการปรับตัว
และรั บ มื ออยู่ ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย = 4.07) ตั้ งเป้ าหมายในการท างานด้านการเงิน จนกว่าจะ
เกษียนอายุการทางานการปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.92) มักจะติดตามเพจ
เกี่ยวกับการเงิน เทคโนโลยี และความรู้ด้านอื่น ๆ มากกว่าเพจเกี่ยวกับความบันเทิง และ Gossip
การปรับตัวและรับมืออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามลาดับ
ตำรำงที่ 6 สรุปภาพรวมในทุกด้าน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีทำงกำรเงิน
มีผลต่อพนักงำนส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อ
1. กำรรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
2. ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงเทคโนโลยี
กระทบต่อกระบวนการในการทางาน
กระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน
กระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กระทบต่อด้านนโยบายในการบริหาร
กระทบต่อด้านโครงสร้างองค์การ
3. วิธีกำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำง
เทคโนโลยี
ด้านการปรับวิธีการทางาน
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n

𝒙

SD

173
173
173
173
173
173
173
173

4.18
4.23
4.46
3.99
4.27
4.17
4.36
4.09

0.710
0.724
0.606
0.797
0.751
0.735
0.691
0.757

ระดับ
ควำมคิดเห็น
มำก
มำก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

173

4.02

0.756

มาก

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีทำงกำรเงิน
มีผลต่อพนักงำนส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อ
ด้านการพัฒนาตัวเอง
รวม

n

𝒙

SD

173
173

4.16
4.17

0.758
0.730

ระดับ
ควำมคิดเห็น
มาก
มำก

สรุ ป ภาพรวมผลศึ ก ษาการตระหนั ก รู้ ผลกระทบ และแนวทางในการรั บ มื อ จากการ
เปลี่ย นแปลงอย่ างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินของพนักงานส่ วนงานวิเคราะห์สิ นเชื่อ
บริ ษั ท อยุ ธ ยาแคปปิ ต อลเซอร์ วิ ส เซส จ ากั ด พบว่ า พนั ก งานมี ค วามตระหนั ก รู้ ถึ ง แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18)
ผลกระทบต่อการทางานในด้านต่าง ๆ จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มี
ระดับความเห็นมากเป็นอันดับหนึ่งคือ กระทบต่อกระบวนการในการทางานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
= 4.46) รองลงมาคือ กระทบต่อโครงสร้างองค์การในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.36) กระทบต่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยน = 4.27) กระทบต่อนโยบายในด้านการบริหารใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) กระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.99)
ตามลาดับ
วิธีการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีที่มีระดับความเห็นมากเป็น
อันดับหนึ่งคือ ด้านการพัฒนาตัวเองในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.16) รองลงมาคือด้านการปรับวิธีการ
ทางานในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.02)
4.2 ผลกำรสัมภำษณ์
จากการสั มภาษณ์ ผู้ อานวยการ และผู้ อานวยการอาวุโสส่ วนงานวิเคราะห์ สิ นเชื่อ บริษั ท
อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทาง
การเงิน โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ และกรุงศรีคอนซูมเมอร์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 กำรรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินมี
ควำมส ำคัญ ต่ อส่ วนงำนวิเครำห์ สิ น เชื่ อหรื อ ไม่ รวมไปถึ งข้ อคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ อกำร
เปลี่ยนแปลง และส่วนงำนวิเครำะห์สินเชื่อจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอย่ำงไรในอนำคต
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี เ ป็ น สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ เทคโนโลยี ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากจนพนักงานอาจจะเข้าใจสิ่งนั้นไม่ทัน และหากเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ให้ชีวิตพนักงานดีขึ้นสะดวกสบายขึ้น ตัวอย่างเช่น Mobile banking, Mobile application เป็นต้น
จะเป็ น สิ่ ง ที่ พ นั ก งานหรื อ ทุ ก คนยอมรั บ ได้ แต่ เมื่ อ ไหร่ ที่ เทคโนโลยี เข้ า มากระทบในเรื่ อ งงาน
การทางาน การดารงชีวิตจะเกิดการต่อต้านเทคโนโลยีขึ้น เพราะคิดว่าจะได้รับผลกระทบ ในการรับรู้
เหมือนเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแทรกแซง ในความคิดเห็นของผู้บริหารมองว่าเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วย
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ให้ทางานได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น ในอดีตการทางานเปรียบให้เห็นภาพคือการทางานเหมือนโรงงาน
ในไลน์การผลิตทางานแบบเดิม ๆ ซ้า ๆ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาทาให้บริษัทฯได้โฟกัสไปที่ลูกค้าที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการอย่างแท้จริง
พนักงานระดับปฎิบัติการมีระดับการรับรู้ค่อนข้างน้อยรับรู้ประมาณ 50% หมายถึง
รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นการรับรู้เพียงขั้นพื้นฐาน แต่ยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จริงๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่จริงแต่ปั ญหาในระดับปฎิบัติการที่พนักงาน
พบอยู่ในการปฎิบัติงานยังคงมีอยู่ ทาให้พนักงานมองว่าเทคโนโลยียังไม่ได้เข้ามาช่วยตอบโจทย์จนทา
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็ นรูป ธรรม การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเป็นเรื่องที่ส าคัญ
เพราะการเปลี่ยนแปลงจะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนหลาย ๆ อย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบงานใหม่
ๆ หรือแม่แต่หน้าที่งานใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น
สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือจากเดิมการอนุมัติสินเชื่อเป็นในรูปแบบบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่
ที่มีโมเดลในการอนุมัติแบบตายตัวโดยใช้เอกสารแสดงรายได้ เช่นการขอสลิปเงินเดือน และบัญชี
ธนาคารโดยการน าเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยแทนคนในงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะเพื่ อความรวดเร็วได้
จานวนสินเชื่อที่อนุมัติจานวนมาก ในอนาคตจะมีข้อมูลที่เรียกว่า Social scoring เกิดขึ้น โดยเก็บ
ข้อมูลผ่านระบ social network ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, IG หรือกล้องวีดีโอวงจร
ปิ ด เพื่ อใช้ข้อมู ล ด้านพฤติ กรรมของคนและแสดงออกมาเป็ น Score ส่ วนบุ คคล ในการพิ จารณา
สินเชื่อ แทนการใช้เอกสารแสดงรายได้ในแบบเดิม (ตัวอย่างเช่นในประเทศจีน) และการใช้ข้อมูลการ
จับจ่ายสิ นค้า หรือการซื้อสิน ค้าผ่านทาง e-commerce จะนามาพิจารณาการให้สิ นเชื่อ ตัวอย่าง
อาลีบาบา สรุปคือ คนจะเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นไม่จาเป็นต้องขอสินเชื่อกับธนาคารเสมอไป
สิ่งผู้บริหารต้องการสื่อสารกับพนักงานคือไม่ว่าอย่างไรเทคโนโลยีไม่สามารถทดแทน
คนได้ อ ย่ า ง 100% แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ การปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ ที่ จ ะอยู่ กั บ เทคโนโลยี แ ละการ
เปลี่ ย นแปลงให้ ได้ พนั กงานจะพั ฒ นาตั วเองอย่างไรให้ มี คุณ ค่า มีทัก ษะ แตกต่างจากเทคโนโลยี
สามารถทาอะไรที่เทคโนโลยีไม่ส ามารถทดแทนได้ ตัวอย่างเช่นเรื่องของการให้ บริการ (Service)
เพราะธรรมชาติของมนุษย์ยังคงต้องการการเข้าสังคม การพูดคุยกับมนุษย์ด้วยกั นมากกว่าการที่จะสั่ง
อาหาร หรือตอบโต้กับ Robot หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ
4.2.2. ผลกระทบ ทิศ ทำงกำรเปลี่ยนแปลงของส่วนงำนวิเครำะห์สิน เชื่อจำก
กำรปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินต่อด้ำนต่ำง ๆ ของกำรทำงำน ดังนี้
กระบวนกำรในกำรทำงำน อันดับแรกสิ่งที่เปลี่ยนไปคื อการทางานบนเอกสารจริง
(กระดาษ) มาเป็นการทางานบนระบบด้วยการดูเอกสารแบบ Image file ลาดับต่อมาคือรูปแบบการ
พิจารณาสินเชื่อจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากการขอเอกสารแสดงรายได้มาประกอบการพิจารณาไป
เป็นรูปแบบใหม่ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดกว้างให้เป็นความรับผิดชอบของสถาบันการเงิน
ตัวอย่างเช่น การให้สินเชื่อ Nano finance ซึ่งหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อคือการสัมภาษณ์กลุ่มคน
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แม่ ค้ า ตามแผงในตลาดที่ เข้ า ไม่ ถึ งการให้ บ ริ ก ารของธนาคาร โดยไม่ มี เอกสารแสดงรายได้ เป็ น
ส่วนประกอบในการพิจารณา เป็นต้น และสิ่งที่จาเป็นต้องเพิ่มความระมั ดระวังคือเรื่องของรูปแบบ
การปลอมแปลง การทุจริตที่จะเปลี่ยนรูปแบบตามไปด้วย
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน ภาพรวมของสถาบันการเงินเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้
ทางานได้ง่ายขึ้น ถ้ารู้จักเลือกใช้เทคโนโลยี สาหรับส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อเทคโนโลยีจะทาให้ทราบ
ข้อมูล ของลู กค้ามากขึ้ น ตัว อย่ างเช่น Social score จะเป็ นประโยชน์ช่ว ยในการพิจารณาสิ นเชื่อ
นอกเหนือจากข้อมูลที่ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อเคยใช้ในการพิจารณาแบบเดิม เช่นข้อมูลจากข้อมูล
เครดิตไทย (Thai Credit Bureau) จะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้มากขึ้น ได้กลุ่มลูกค้าที่ไม่
สามารถเข้ าถึ งสิ น เชื่ อ ได้ ม ากขึ้ น ตลอดจนยั งสามารถวิเคราะห์ ได้ ถึ งพฤติ ก รรมความรับ ผิ ด ชอบ
ความสามารถในการชาระหนี้ของแต่ละบุคคลา ในอดีตการทางานเน้นไปที่ปริมาณของงาน แต่จานวน
สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติจริงมีประมาณ 60% จากจานวนงานทั้งหมดโดยที่ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อ
ต้องใช้คนทางานทั้ง 100% ของงาน ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้กรองงานออกไปได้ส่วนหนึ่งจึง
สามารถโฟกัสงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ปั จ จุบั น ส่ ว นงานวิเคราะห์ สิ น เชื่ อวางแผนมองไป
ข้างหน้ า หยุ ดรั บ พนั ก งานทดแทนพนั กงานที่ล าออกมาระยะหนึ่งประกอบกับ เทคโนโลยีภ ายใน
เปลี่ยนไประดับหนึ่ง ด้วยจานวนคนในปริมาณจากัดยังสามารถตอบโจทย์จานวนงานที่เข้ามากล่าวคือ
จานวนคนไม่เกินจานวนงาน เทคโนโลยียังคงต้องลงทุนเพิ่ ม ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงยังไม่เป็นไปทั้ง
ระบบ เนื่องจากเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทางาน วิธีการทางานได้
อย่างทันที กรุงศรีคอนซูมเมอร์ยังไม่มีนโยบายในการปลดพนักงาน แต่อาจจะเปิดโอกาสให้พนักงาน
เปลี่ยนสายงานหากมีความต้องการเนื่องจากอยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิสยังมีเครือข่ายงานอื่น ๆ ให้
พนักงานที่มีความสามารถและสนใจได้พิจารณา และส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อยังคงต้องการใช้คนใน
การทางานอย่างแน่นอนเพราะต้องมีการตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการ
ตรวจสอบการทุจริต การปลอมแปลงข้อมูล หรือตัวตน เป็นต้น
นโยบำยในกำรบริหำร ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อรับนโยบายมาจากผู้บริหาร และ
ส่วนนึงมาจากรัฐบาลด้วย การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบกับนโยบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ปัจจัย
อื่น ๆ ด้วยเช่น เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น ซึ่งผู้อานวยการอาวุโสมีความเชื่อมั่นว่ าธนาคารแห่งประเทศ
ไทยจะสามารถกากับดูแลในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี และยังให้ความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วย
ในภาพรวมของกรุ งศรี คอนซูม เมอร์ในการวิเคราะห์ สิ น เชื่ อในรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการก าหนด
โปรโมชั่นสาหรับลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ตรงตามไลฟ์สไลต์ของลูกค้า
โครงสร้ำงองค์กำร โครงสร้างองค์การของส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อปรับเปลี่ยนไป
ตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไป จากการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแทนการทางานของพนักงานบางส่วนในบาง
ตาแหน่งอาจจะต้องปรับเพื่อไปดูแลสิ่งที่เทคโนโลยีทา เช่นการตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบรายงาน
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เพื่อค้นหาว่าสินเชื่อที่อนุมัติไปมีคุณภาพหรือไม่ มีความถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบในด้านของการ
ทุจริตของกระบวนการ การทางานตั้งแต่ต้นจนจบ ในภาพรวมของกรงศรีคอนซูมเมอร์ได้มีหน่วยงาน
ใหม่เกิดขึ้น เช่นหน่วยงานที่ต้องคอยตอบคาถามลูกค้าจาก เฟซบุค พันธุ์ทิพย์ เนื่องจากเทคโนโลยีทา
ให้ลูกค้ามีช่องทางในการเข้าถึง หรือร้องเรียนได้มากกว่าเดิม ในอีกด้านก็เป็นข้อดีที่บริษัทสามารถ
ตอบโจทย์ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น
4.2.3 กำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงินของส่วน
งำนวิเครำะห์สินเชื่อ และกรุงศรีคอนซูมเมอร์
พนักงานต้องเปลี่ยนมุมมองในการทางาน ไม่ใช่การทางานแบบงานผลิต งานโหล
อีกต่อไปส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อต้องสร้างความแตกต่าง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ต้องตอบ
โจทย์ ว่ า จะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ าได้ อ ย่ างไร ต้ อ งปรับ ตั ว วิ เคราะห์ สิ น เชื่ อ ในรู ป แบบใหม่ ให้ มี คุ ณ ภาพ
เนื่องจากลูกค้าที่เข้ามาถึงพนักงานส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อคือลูกค้าที่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้จริง
เพราะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยกรองลูกค้าที่ไม่ผ่านเงื่อนไขออกไป รวมไปถึงพนักงานต้องทางานด้วย
ความระมัดระวังมากขึ้น
คนที่ ทางานและมีทั กษะในการทางานที่ดี มีค วามสามารถจะมี ทางเลื อกและจะ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อหาทางที่จะอยู่รอดคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนมีคุณภาพ คนเก่งจะไม่มุ่งหน้าเข้ามา
ในตลาดแรงงานเพื่อทางานประจากันอีกแล้ว เพราะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่ง
เป็นผลดีต่อพนักงานเดิมในระบบเพราะจะไม่มีคู่แข่งขันที่เก่งเข้ามาเพื่อแย่งงาน อย่างไรก็ดีส่ วนงาน
วิเคราะห์สินเชื่อยังมีความจาเป็นต่อกรุงศรีคอนซูมเมอร์ในการวิเคราะห์สินเชื่อเพียงแต่ขนาดของส่วน
งานจะเล็กลง เพราะสิ่งใหม่ เช่น ไลฟ์สไตล์ รูปแบบสินเชื่อใหม่ ยังคงต้องใช้คนในการพิจารณา โดย
ส่วนหนึ่งใช้ระบบการพิจารณาสินเชื่อแบบเดิม ส่วนหนึ่งใช้คนพิจารณาควบคู่กันไป
ในอนาคตจะแข่งขันกันบนมือถือ เพราะสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง ลูกค้ามี
เครื่องมือที่สามารถเปรียบเทียบการให้บริการของแต่ละธนาคารได้ง่ายมากขึ้น ดังนั้นการให้บริการ
และความรวดเร็วเป็นสิ่งสาคัญที่กรุงศรีคอนซูมเมอร์ต้องพิจารณาและให้ความสาคัญเพื่อให้ลู กค้าเกิด
ความประทับใจ และมีประสบการณ์ที่ดี เกิดความผูกพันธ์กับกรุงศรคอนซูมเมอร์
4.2.4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่เราทาได้คือต้อง
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าโลก หรือเทคโนโลยีจ ะเปลี่ยนไปอย่างไรเรา
ก็จะสามารถตามเทคโนโลยีได้ทันและได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มีความพร้อม และไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
เสมือนหยุดอยู่กับที่
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5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบ และแนวทางในการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ของพนักงานส่วนงานวิเคราะห์ สินเชื่อ บริษัท อยุธยาแคปปิตอล
เซอร์วิสเซส จากัด สามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละด้านได้ดังนี้
ด้ำนกำรตระหนักรู้ถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน
พนักงานมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก โดยพนักงานทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างแน่นอนและจะกระทบกับธุรกิจด้านการเงินอย่างรุนแรงในอีก 5 ปีข้างหน้า
ซึ่งสอดคล้องกับ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2561: 1-4) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นที่แน่ชัดว่าในช่วงปี 2020–
2025 รู ป แบบของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ จะเปลี่ ย นไปอย่ างมาก จนอาจจะมี อ าชี พ บางสาขาหายไป
เกิดรูปแบบอาชีพใหม่ ๆ ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนมากมาย จนอาจจะไม่เห็นเค้าโครงเดิมในปี 2030
เพราะในช่วงเวลานั้น เทคโนโลยี Mobile broadband + IoT + Big data + AI + Data analytics
+ Robot + Blockchain จะมีการหลอมรวม (Convergence) เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
ยิ่ง จนทาให้ ขีดความสามารถในธุรกิจแบบดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อีกต่อไป และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีส่งผลให้พนักงานติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้น
ทั้งนี้นอกจากข่าวสารรอบโลกแล้ว การสื่อสารภายในองค์การทั้งการสื่อสารผ่านหัวหน้างานโดยตรง
และการสื่อสารผ่านคอมมูนิเคชั่นภายในจากผู้บริหารระดับสูงก็มีอยู่ต่อเนื่อง ตามที่ประธานกรรมการ
กรุงศรีคอนซูมเมอร์ คุณฐากร ปิ ยะพันธ์ (2560) ได้กล่าวว่าการนา AI (artificial intelligence) มา
ช่วยในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลกับกระบวนการทางาน
ให้ ม ากขึ้ น ทั้ งระบบหน้ าบ้ านและหลั งบ้ า นนั่ น คื อ สิ่ งที่ จาเป็ น ที่ “กรุงศรี ” ต้ อ งท า ในยุ ค ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่อย่ างไรก็ดีพนักงานยังมีความเชื่อว่า AI จะไม่สามารถทางาน
บางอย่างแทนคนได้ และในอนาคตคนจะสามารถทางานร่วมกับ AI ได้ สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้อานวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า สาหรับส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อไม่ว่า
อย่างไรเทคโนโลยีจะไม่สามารถทดแทนคนได้ 100% คนจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทางานร่วมกับ
เทคโนโลยี และยั งสอดคล้ องกับ ความตอนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ ของ พั ชร สมะลาภา (2561) รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ใน The Momentum กล่าวไว้ว่า “อีกตัวอย่างที่เห็นชัด
คือเมื่อต้องพิจารณาการปล่อยสินเชื่อ ไม่ใช่ว่าผมจะใช้เทคโนโลยีจดจาใบหน้า (Face Recognition)
แล้วได้ข้อมูลออกมา แต่ยังต้องอาศัยวิธีเดิม ๆ เช่น ไปถามคนข้างบ้าน ผู้ใหญ่บ้านรู้จักไหม คนนี้เคย
โกงคนอื่นหรือเปล่า นิสัยเป็นอย่างไร ว่ากันไปอย่างนี้ ข้อมูลทั้งหมดนี้มันไม่ได้อยู่กับระบบอะไรเลย
แต่อยู่ในหัวของคนที่มีประสบการณ์ ถึงบอกว่า ถ้าคนกลุ่มนี้หายไป แล้วข้อมูลพวกนี้หายไป เด็กรุ่น
ใหม่ จ ะเอาข้ อมู ล จากไหน ถ้าไม่ มี แ หล่ งข้อ มู ล แบบนี้ ให้ พ วกเขาเอาขึ้ น มาประกอบการวิเคราะห์
“ขณะที่วัน นี้ ทุกคนวิ่งไปในเรื่ องใหม่ที่ไม่ใช้คน แต่ผ มจะใช้คน” และยังสอดคล้ องกับแนวคิดของ
สุทธาภา (2561) ยังมองว่าท้ายที่สุดมนุษย์จะกลับสู่โลกออฟไลน์มากยิ่ง เมื่อเทคโนโลยีปัจจุบัน ไม่
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สามารถเติมเต็มความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมได้ “เรามาในจุดที่ตระหนักแล้วว่าอยู่
หน้าจอมากเกินไป นั่นคือปัญหาว่าคนไม่มีปฎิสัมพันธ์กัน อย่างสิบปีที่แล้ ว พูดกันเรื่องทางานจากบ้าน
ว่าจะได้มีประสิทธิภาพการทางานสูง ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่า เพราะที่ทางานเราจะได้พูดคุย
กับเพื่อนที่ทางาน มีการเดินไปกินข้าวกลางวันกัน มันเป็นปฏิสัมพันธ์โดยธรรมชาติของมนุษย์”
ด้ำนผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน
พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
กระทบต่อกระบวนกำรในกำรทำงำน เป็นอันดับแรกพนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบ
อยู่ในระดับมาก ซึ่งบริ ษัทจาเป็นต้องพัฒนาระบบปฎิบัติการ และกระบวนการทางานให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน พนักงานมีความคิดเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดี
ต่อการพัฒ นาระบบปฎิบัติการให้ดีขึ้น และมีผลให้ต้องปรับวิธีการทางานใหม่ เช่นการใช้ประโยชน์
จาก Big Data เพื่อปรับกระบวนการทางาน สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในบทความของ นภัสวรรณ
ไทยานั น ท์ (2558) การเกิดขึ้น มาของ Big Data ทาให้ โลกธุรกิจต้องเปลี่ ยนโฉมองค์กรไม่สามารถ
ทางานแบบเดิม ๆ ได้อีกต่อไป ทั้งการวางกลยุทธ์ การทาการตลาดการเข้าถึงลูกค้า กระบวนการ
ทางาน ระบบในการจัดเก็บ ข้อมูล ระบบในการประมวลผลข้อมูลขององค์กร จาเป็นต้องรองรับและ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่มีความหลากหลายรูปแบบ และมีการเปลี่ยนแปลงแบบ real-time เพื่อทาให้
การดาเนินการขององค์กรมีความว่องไวและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง และ
สอดคล้องกับ เจษฎา สุขทิศ (2560) ที่กล่าวว่าเรามาถึงจุดเปลี่ยนที่สาคัญในโลกของการเงิน ในวันที่
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่ AI เข้า
มามีบทบาทคือการตัดสินใจแทนมนุษย์ เช่น การทา Credit Scoring ซึ่ง AI มีบทบาทสาคัญในการ
ตัดสินใจปล่อยกู้ รวมถึงการกาหนดอัตราดอกเบี้ย การตัดสินใจลงทุนโดยใช้ข้อมูลจานวนมาก ใน
ความเร็วเป็นระดับวินาที การช่วยบริหารเงินส่วนบุคคล โดยศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละคน
ไปจนถึงการออกกรมธรรม์ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมความเสี่ยงของเรามากขึ้น
กระทบต่ อ ด้ ำ นโครงสร้ ำ งองค์ ก ำร เป็ น อั น ดั บ รองลงมา พนั ก งานมี ร ะดั บ การรั บ รู้ ถึ ง
ผลกระทบอยู่ในระดับมากว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงินจะส่งผลกับโครงสร้าง
องค์การในอนาคต ทั้งต่อภาพรวมของ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อบริษัทอยุธยา
แคปปิ ต อลเซอร์ วิส เซส จ ากัด เพราะงานบางอย่างอาจจะไม่ จาเป็ น ต้อ งใช้คนท าอีก ต่อไป ธุรกิ จ
บางอย่างจะหายไป และเพื่อให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้สามารถต่อสู้กับธนาคารต่าง ๆ รวมไป
ถึงธุรกิจอื่น ที่ไม่ใช่ธนาคารแต่หั น มาเป็ นคู่แข่งของธนาคาร (Non-bank) ที่ เริ่มเข้ามามีบ ทบาทจึง
จาเป็ น ต้องเพิ่มหน่ วยงานเฉพาะขึ้น มาเพื่อรองรับ สอดคล้ องกับ บทความตอนหนึ่งของพิมพ์ นิภ า
บั ว แสง (2560) ภาคธนาคารต้ อ งเร่ ง Digital Transformation เนื่ อ งจากสถาบั น การเงิ น ที่ มิ ใ ช่
ธนาคาร (Non-bank) เช่น Alipay, WeChat Pay, True Money สามารถใช้ประโยชน์จาก Fintech
เพื่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแข่งกับธนาคารได้แล้ว หากภาคธนาคารไทยปรับตัวไม่ทัน ก็อาจ
443

ต้องเสียความเป็นผู้นาตลาด อย่างที่ Alipay และ WeChat Pay สามารถเอาชนะภาคธนาคารของจีน
ได้สาเร็จมาแล้ว และสอดคล้องกับ เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2561: 16-19) ที่กล่าวว่าในปั จจุบัน
“Digital disruption” หรือ “การพลิกผันทางดิจิทัล” กลายเป็นหัวใจสาคัญของ CEO ของทุกบริษัท
ที่ต้องพึงระวัง ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย ทั้งนี้เนื่องจากมันได้แสดงให้เห็นว่าจะมีภัยคุกคามและโอกาสที่
สาคัญที่สุดที่จะต้องเผชิญในอุตสาหกรรมของพวกเขา เมื่อประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ลอง
พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่าธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลภายใต้ปรากฎการณ์ การพลิกผันทางดิจิทัล (Digital
disruption) ที่กาลังเกิดขึ้นนั้น อาจเป็นเหตุผลหลักที่ทาให้รายชื่อบริษัทใน Fortune 500 มากกว่า
ครึ่ งหนึ่ งหายไปตั้งแต่ ปี 2000 ซึ่งเป็ น จุด เริ่ ม ต้ นที่ World Economic Forum เรียกว่าการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Industrial 4.0”
กระทบต่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก เนื่ องจากปั จ จุ บั น องค์การเตรียมพร้อมส าหรับเรื่องนี้พ อสมควร ส าหรับ หน่วยงานวิเคราะห์
สินเชื่อ (Credit Analysis) หยุดรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออก รวมไปถึงงดรับพนักงานใหม่
(New hire) มาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปี พนักงานยังมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบในเรื่องความ
มั่น คงในอนาคตการท างานอยู่ ในระดั บมาก เพราะมีความกังวลว่าปริมาณงานจะมีจานวนลดลง
เพราะองค์การเพิ่มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวรรณชัย ไพบูลย์บารมี (2561)
ผู้อานวยการฝ่ ายปฏิบั ติการ แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แสดงความคิดเห็ น ว่า “Digital Transformation
ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจ อย่างธุรกิจธนาคารที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่
ทาให้บางธนาคารต้องลดพนักงาน หรือบางธุรกิจที่ต้องใช้คอลเซ็นเตอร์ รูปแบบการให้บริการคอลเซ็น
เตอร์ก็เปลี่ย นไปจากเดิมที่เคยใช้ Voice เพียงอย่างเดียว ปัจจุบันต้องมีคอลเซ็นเตอร์ ผ่านเว็บไซต์
เป็นคอลเซ็นเตอร์รูปแบบใหม่ ที่ต้องการทักษะใหม่จากแรงงาน” และสอดคล้องกับ ความตอนหนึ่งใน
บทความของอิ ษ ฎา หิ รั ญ วิ วั ฒ น์ กุ ล (2561) AI สามารถลดเวลาการอนุ มั ติ เงิ น กู้ ให้ กั บ ลู ก ค้ า ได้
ลดจานวนพนักงานที่ต้องทางานในกระบวนการอนุมัติเงินกู้ไปมากกว่าครึ่งเพียงแค่เริ่มนาระบบ AI มา
ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารแห่ งหนึ่งของออสเตรเลี ยเริ่มนาหุ่ นยนต์มาใช้ ก็สามารถลดเวลาที่ต้อง
ให้บริการลูกค้าธุรกิจรายใหม่ ๆ จากเป็นวันให้เหลือเพียงแค่เป็นนาทีเท่านั้น
กระทบต่อด้ำนนโยบำยในกำรบริหำร พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก
ต่อเนื่องจากผลกระทบด้านทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการบริหารมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก เริ่มจากการวางแผนกาลังคน กระทบต่อการวางแผนในการทางาน กลยุทธ์ในการทางาน
ด้วยทรัพยากรมนุ ษย์ที่จากัด รวมไปถึงกระทบต่อการการกาหนดนโยบายในการพิจารณาสิ นเชื่ อ
เนื่ องจากธนาคารต่างตื่น ตัวและปรับ นโยบายในการบริห าร ลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
หลายแห่งเริ่มทดลองใช้ Digital Lending สอดคล้องกับ นายรูว์ ไฮซแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้ารายย่อย ธนาคารทหารไทยทีเอ็มบี (2561) กล่าวว่า “ภายในปี 2561 ธนาคารจะเปิดตัว Digital
Lending อย่ างเป็ น ทางการโดยจะมี ทั้งสิ นเชื่อบ้ าน บั ตรเครดิ ต สิ น เชื่อส่ ว นบุ คคลเป็น การปล่ อ ย
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สินเชื่อผ่านช่องทางดิจิตอลที่จะพิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า เพื่อให้สินเชื่อได้ถูกที่ ถูกเวลาและ
ถูกคน และยังสอดคล้องกับ พิมพ์นิภา บัวแสง (2560) ที่อ้างถึงตัวอย่างการปรับตัวของบริษัท Under
Armour ไม่ อ ยากเป็ น เพี ย งธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้ า กี ฬ า จึ ง ได้ พั ฒ นาแพลตฟอร์ ม “connected fitness”
ที่สามารถติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็น
ขุมทรัพย์สาคัญที่ทาให้ Under Armour สามารถเข้าถึงเทรนด์ด้านสุขภาพและฟิตเนสของผู้บริโภค
เช่น การค้น พบเทรนด์การเดินออกกาลังกายของชาวออสเตรเลียจากแพลตฟอร์ม ช่วยให้ Under
Armour สามารถทาการตลาดได้อย่างตรงจุด และเจาะตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง เป็นต้น
กระทบต่อประสิทธิภำพในกำรทำงำน พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับ
มาก พนักงานมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ทางานถ้าพนั กงานทุ กระดับ ชั้น ไม่มีการพั ฒ นาตัว เองให้ ส ามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้ และ
เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยให้ความผิดพลาดจากการทางาน (Human error) ลดน้อยลง พนักงานจะใช้
ทักษะในการทางานแบบเดิมน้อยลง ประสิทธิภาพในการทางานของหัวหน้างานและระดับบริหารจะ
ได้รับผลกระทบหากไม่มีการพัฒนา หรือปรับเปลี่ยนวิธีการ สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในบทความ
AI ในโลกการเงินเมื่อปีที่ผ่านมาและก้าวต่อไปของ AI ในอนาคตอันใกล้ (2561) องค์กรต่าง ๆ จะนา
AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ดีขึ้น , ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน , ลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาด และช่วยเพิ่มรายได้อีกด้วย และเราอาจจะได้เห็นการประยุกต์ใช้ AI จากทุกรูปแบบของ
ธุรกิจเพราะโดยพื้นฐานแล้ว AI สามารถแก้ปัญหาที่มนุษย์อาจยังทาได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ซึ่ง
จุดเด่นของ AI ตรงนี้อาจทาให้ เราได้เห็นว่าการนา AI มาใช้ในธุรกิจการเงินกันอย่างแพร่ห ลายใน
อนาคตได้
ด้ำนวิธีกำรรับมือจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัลทำงกำรเงิน
พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก แบ่งออกเป็น 2 เรื่องดังนี้
ด้ำนกำรปรับตัวและปรับวิธีกำรทำงำน พนักงานมีระดับการรับรู้ถึงผลกระทบอยู่
ในระดับมาก พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฎิบัติงานที่ได้รับหมอบหมายเพราะเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มทักษะ
ในการทางาน และคุณค่าในด้านที่ Robot ไม่สามารถทาได้ พนักงานสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทุกสถานการณ์มีความพร้อมในการปรับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านนโยบาย และ
วิธีการปฎิบัติงานโดยพนักงานมักปรับวิธีการทางานของตัวเองหากพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการ
ปฎิบัติงาน พนักงานมักนาเสนอให้ปรับวิธีการทางานให้ทันสมัยอยู่เสมอ พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่
จะปฎิบัติงานให้มีผลงานที่ดีอยุ่ในระดับ Talent เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
แต่อย่างไรก็ดียังมีพนักงานบางส่วนที่ปฎิบัติงานเพียงเพื่อให้อยู่มาตราฐานเท่านั้น และมีแผนที่จะ
เปลี่ยนสายงาน หรือเปลี่ยนอาชีพภายใน 1-2 ปีนี้
ด้ำนกำรพัฒนำตัวเองเพื่อให้สำมำรถทำงำนร่วมกับเทคโนโลยีได้ พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึงผลกระทบอยู่ในระดับมาก พนักงานพยายามศึกษาและใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
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อย่างเช่น Mobile banking, Online banking เพื่อเข้าใจถึงรูปแบบ ความทันสมัย ของเทคโนโลยี
หากมีโอกาสในการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการเงิน พนักงานจะ
ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก รวมไปถึงเข้าอบรมคอร์สที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการทางานอยู่เสมอ พนักงานมีความกระตือรือล้นทุกครั้งที่มีการ อบรม ทบทวนถึงกระบวนการ
และขั้นตอนการทางานต่าง ๆ และยังตั้งเป้าหมายในการทางานของตัวเองให้ดีขึ้นโดยประเมิณจากผล
การปฎิบัติงานในทุก ๆ เดือน พนักงานเข้าใจถึงความสาคัญของภาษา และพยายามพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอยู่เสมอ พนักงานยังตั้งเป้าหมายในการทางานด้านการเงินไปอีกอย่างน้อย 5 ปี พนักงานทราบ
ว่าต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีได้ ซึ่งสอดคล้องกับบทความของซีอีโอบ
ล็อค (2560) ที่กล่าวว่าคุณ อาจจะต้องศึกษาหาความรู้และพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทาให้
ตนเองมีความสาคัญกับบริษัทที่ไม่ว่า AI หรือ หุ่นยนต์จะฉลาดสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถมาทางานแทน
ในตาแหน่งของคุณได้ และสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ (พัชร สมะลาภา, 2561) ความสามารถใน
การนาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของธนาคารในยุค
ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีถาโถมเข้ามา (Digital Disruption)
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการตระหนักรู้ ผลกระทบและแนวทางในการรับมือจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ดิจิ ตั ล ทางการเงิน ของพนั ก งานส่ ว นงานวิเคราะห์ สิ น เชื่ อ บริษั ท อยุ ธ ยา
แคปปิตอลเซอร์วิสเซส จากัด ผู้ศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจมีข้อเสนอแนะดังนี้
1) ในด้านการตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงมีความสาคัญพนักงานส่วนงานวิเคราะห์
สินเชื่อโดยเฉพาะพนักงานระดับปฎิบัติการมีความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ในมุมมองของ
ระดับบริหารนั้นพนักงานยังไม่ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงในอนาคตเหตุผลคือในระดับปฎิบัติการ
ผลกระทบยังไม่เกิดขึ้นชัดเจน ดังนั้นกรุงศรีคอนซูมเมอร์ที่มีแผนการในการรับมือการเปลี่ยนแปลงอยู่
จ าเป็ น ต้ องสื่ อ สารให้ พ นั กงานทราบผ่ านการสื่ อ สารภายในองค์ การ หรือ การจัด อบรมอย่ างเป็ น
ทางการ และสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เช่น เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
แต่อย่างไรก็ดีพนักงานของส่ วนงานวิเคราะห์สินเชื่อสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ เนื่ องจาก บริ ษัทอยุธ ยาแคปปิตอลเซอร์วิส เซส จากัด (AYCAP หรือ GE Capital เดิม)
เป็นองค์การที่มีการปลี่ยนแปลงภายในอยู่เสมอทาให้พนักงานมีความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
2) ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่ทาการศึกษาจะชัดเจนขึ้นในอีก 1-2 ปีอย่างแน่นอน
เช่น กระบวนการในการทางาน โครงสร้างองค์การ นโยบายบริหาร นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์
และนโยบายการให้ สิ น เชื่ อ ขณะนี้ เป็ น ช่ ว งรอยต่ อ ที่ ส าคั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้ าน ทุ กมิ ติ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้อานวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ว่า รูปแบบการพิจารณา
สินเชื่อจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมคือการพิจารณาจากหน้าที่การงาน ความมั่นคงในฐานะทาง
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การเงิน (ที่ใช้เอกสารประกอบ) ในอนาคตคือการพิจารณาให้สินเชื่อจากรูปแบบการใช้ชีวิ ตส่วนบุคคล
ประกอบกั บ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ ว ยข้ อ มู ล จากแหล่ ง Social หรือ Big Data ที่ จ ะถู ก
นามาใช้มากขึ้นในอนาคต ผู้วิจัยมีความเห็นว่าสิ่งแรกที่กรุงศรีคอนซูมเมอร์ต้องเตรียมความพร้อมคือ
การลงทุ น ด้ านเทคโนโลยี ซึ่งปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ภ ายในยั งไม่ พั ฒ นาให้ เป็ น ไปตามการกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันดับต่อมาคือปรับโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3) วิธีการรับ มือสิ่ งที่ต้องให้ ความส าคัญ เป็น อัน ดับ แรกสาหรับส่ ว นงานวิเคราะห์
สินเชื่อ คือการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยไม่เพียงแต่ในแง่ของการบริการลูกค้า สิ่งที่ลูกค้าสามารถ
จั บ ต้อ งได้ เพี ย งเท่ านั้ น เช่น พั ฒ นา Application สิ่ งที่ ส าคัญ ไม่แพ้ กัน คือเทคโนโลยี ภ ายใน ระบบ
ปฎิบัติการต่าง ๆ ตั้งแต่ระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์พิจารณาสินเชื่อเนื่องจากปัจจุบันแม้เทคโนโลยีจะ
เข้ามามีส่วนช่วยให้ทางานง่ายขึ้น แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทางานได้ทั้งหมด รวมไปจนถึง
ระบบที่ช่วยวิเคราะห์เพื่อกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยพิจารณาจากประวัติการ
ใช้สินเชื่อ การผ่อนชาระคือ เป็นต้น ตลอดจนถึงระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลต้องทันสมัย
สามารถรองรับ การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตัล ทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัท
อยุธยาแคปปิตอลเซอร์วิส ต้องลงทุนและให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาคือการพัฒ นาบุคลากรในทุกระดับชั้น ทุ กตาแหน่งงาน ยกตัวอย่างเช่นใน
ระดับบริหารซึ่งจะมีคนในหลาย ๆ Generation บางคนไม่คุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีดิจิตัลทางการเงิน ประกอบกับคุ้นชินกับการทางานในรูปแบบเดิมมานานทาให้ปรับตัว
ได้ ช้ า ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งมากที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาตั ว เองในทุ ก ด้ า นเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนี้ ส่วนพนักงานระดับปฎิบัติการซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่และอยู่กับเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยู่แล้วทาให้ปรับตัวได้เร็วแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มคือทักษะพิเศษในการทางาน เช่น การวิเคราะห์
ข้อมูลลูกค้าในระดับที่ AI ยังไม่สามารถทาได้ การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในเชิงลึกเพื่อพิสูจน์หาสิ่งที่
ผิดปกติไปจากรูปแบบเดิมที่ AI เคยสามารถวิเคราะห์ได้ เป็นต้น กรุงศรีคอนซูมเมอร์จาเป็นต้องเพิ่ม
ระดับการพัฒนาบุคลากรในทุกตาแหน่งงานซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญนี้
เพราะงานที่ไม่ใช้ทักษะพิเศษเช่นงาน Routine จะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดสอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้อานวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์สินเชื่อที่ว่าสาหรับพนักงานที่รู้จักพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอจะสามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยี หรือทางานที่เทคโนโลยีจะไม่สามารถทาแทนได้ ดังนั้นใน
เรื่องของความมั่นคงในการทางานคนที่รู้จักพัฒนาตัวเองจะมีความมั่นคงในการทางานเสมอ
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กำรศึกษำกำรจัดกำรภัยพิบัติ วนอุทยำนถ้ำหลวงขุนน้ำนำงนอนในมิติต่ำง ๆ:
กรณีศึกษำภำรกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่ำอะคำเดมี่” ในมิติด้ำนควำมคิดเห็น
ของประชำชน อำเภอแม่สำย จังหวัดเชียงรำย
มัลลิษา บุ่งนาม*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนในเขต
บริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง –
ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ชาวอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา:
ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่าอะคาเดมี” ติดอยู่ในถ้าหลวง – ขุ่นน้านางนอนตาบลโป่งผา อาเภอ
แม่ส าย จังหวัดเชีย งราย 3) เพื่อศึกษาแนวคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนชาวอาเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13
หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ในการวิจั ยครั้งนี้ ดาเนิน การวิจัย โดยวิธีการเชิงสารวจ (Survey Research) กับกลุ่ มตัวอย่างที่เป็น
ประชากรในพื้น ที่ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วย ตาบลแม่สาย ตาบลหั วไคร้
ตาบลเกาะช้าง ตาบลโป่งผา ตาบลศรีเมืองชุม ตาบลเวียงพางคา ตาบลบ้านด้าย และตาบลโป่งงาม
จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.851 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (T-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ห น่ว ยงานต่าง ๆ กรณี ศึกษา
ลุ้น ระทึกช่วย “13 หมูป่ า อะคาเดมี ” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอ
แม่ส าย จังหวัดเชีย งราย อยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและปานกลาง
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายโดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าประชาชนที่มีเพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. แนวคิดและข้อเสนอแนะ
3.1 ควรมีการตรวจสุขภาพและความพร้อมของผู้ช่วยเหลือเป็นระยะเพื่อป้องกันการ
สูญเสีย
3.2 ควรมีความรอบครอบและวางแผนให้ดีเพื่อทาลายทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด
3.2 เจ้าหน้าที่ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยและติดป้ายเตือนนักท่องเที่ยว
3.4 อยากให้มีการพัฒนาถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงาม
3.5 อยากให้ส่งเสริมอาชีพ คนในหมู่บ้านไม่มีโอกาสได้พัฒนาสินค้า
3.6 ควรจัดตั้งกระทรวงด้านภัยพิบัติ
3.7 ทุกสถานการณ์ควรอิงหลักของการพึ่งพาตนเอง (พอดี)
จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้กัน และกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที่
2. จัดทาแผนแผนเตรียมความพร้อมและแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วม
จากภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยแผนดังกล่าวควรประกอบด้วยแผนระดับจังหวัด แผน
ระดับภูมินิเวศ หรือกลุ่มอาเภอ และแผนในระดับท้องถิ่
3. สร้างระบบเตือนภัยในลุ่มน้าหลักของจังหวัดตั้งแต่พื้นที่ต้นน้า ถึงพื้นที่ปลายน้า โดยระบบ
เตือนภัยดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน ผังทางกายภาพ เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสาร อาสาสมัคร
และผู้รับผิดชอบ และระบบในการจัดการเตือนภัย
4. จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือ War Room สาหรับจัดการภัยพิบัติ ที่เอกภาพ มีศักยภาพและ
ระบบที่ ส ามารถเชื่อ มโยงกั บ แหล่ งหนุ น เสริม ต่าง ๆ ทั้ งที่ เป็ น ภาครัฐ เอกชน และองค์ก รเอกชน
ภายนอก
5. ผลักดันการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ท้องถิ่น
6. ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการภัยพิบัติ เช่น พื้นที่เสี่ยง
และระบบเตือนภัย การชดเชยความเสียหายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า นวั ตกรรม เทคโนโลยี อย่างง่ายที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาของจังหวัด เป็นต้น
7. จัดทาแผนจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นโดยยึดหลักการจัดการตนเอง
8. จัดทาหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒ นาอาสาสมัครแต่ละ
ด้านอย่างต่อเนื่อง
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9. จัดทาหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒ นาอาสาสมัครแต่ละ
ด้านอย่างต่อเนื่อง
10. รัฐ บาลควรดาเนิ น การจัดการภั ยพิ บั ติโดยยึด หลั กการมี ส่ ว นร่ว ม มุ่ งแก้ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างเท่าเทียม และไม่ใช้สถานการณ์ความเดือดร้อนเป็นโอกาสหาประโยชน์
ทางการเมือง
11. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น สถาบั น การแพทย์ฉุ ก เฉิน แห่ งชาติ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักชุมชนจัดการ
ตนเอง
12. กระทรวงศึ กษาธิก ารควรร่ว มกับ สถาบั นการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่ งชาติ ศูน ย์เทคโนโลยี
อวกาศและสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาเพื่อสนั บสนุน ให้เกิดกลไกสนับสนุนงบประมาณการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนที่เกิดจากการ
สนั บ สนุ น ของภาครั ฐ และระดมทุน การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชนและประชาชนได้ เพื่ อส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สร้างเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น และหนุนเสริมงบประมาณให้
ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือกับภัยพิบัติ โดยให้ มีกลไกบริห ารจัดการที่
เหมาะสม
คำสำคัญ: การจัดการภัยพิบัติ วนอุทยานถ้าหลวงขุนน้านางนอน ความคิดเห็นของประชาชน

1. บทนำ
เมื่อมนุษย์ในโลกมีความรัก ความห่วงใยความอนาทรต่อกันช่วยเหลือกันในยามที่เพื่อนมนุษย์
ประสบวิกฤตทุกข์ภัย ชาวโลกย่อมได้สัมผัสถึง “พลานุภาพแห่งความรัก” จากน้าใจอันประเสริฐของ
เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองที่ยืนยันสัจธรรม “โลกทั้งผองพี่น้องเดียวกัน” เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ “ถ้าหลวง
ขุนน้านางนอน” ซึ่งยืนยันได้อย่างเป็นรูปธรรม
“ถ้าหลวงขุนน้านางนอน” ก่อนหน้านี้อาจไม่เป็นที่รู้จักในหมู่คนไทยมากนัก ทั้ง ๆ ที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย แต่ขณะนี้ถ้าหลวงขุนน้านางนอนในเขตวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โด่งดังไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อ 13 ชีวิตนักฟุตบอล
เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอล “หมูป่าอะคาเดมี” แห่งอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดค้างอยู่ในถ้า
หลวงแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2561 การค้นหา 13 ชีวิตได้เสร็จสิ้นลงแล้วแม้จะเป็นภารกิจที่
ยากลาบากแสนสาหัส เสี่ยงตาย เสี่ยงชีวิต แต่ก็เป็นภารกิจที่ได้รับความช่วยเหลือและกาลังใจจากพี่
น้องชาวไทยทุกศาสนาอย่างท้วมท้น นับตั้งแต่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
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ยวรางกูร ” “สมเด็จ พระสั งฆราช” บรรดาพระสงฆ์ ตลอดจนเจ้าหน้ าที่ รัฐกรมกองต่ าง ๆ ทหาร
ตารวจ พลเรือน เอกชน อาจารย์ -นักวิชาการ อาสาสมัคร จิตอาสา ชาวบ้านคนท้องถิ่น นักเรียน
ผู้พิการทางสายตา อีกทั้งยังมีความช่วยเหลือและกาลังใจหลั่งไหลมาจากต่างประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างไม่ขาดสาย ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ ทีมอาสาสมัครนานาชาติร่วมกันค้นหา ทหารจาก
ต่างชาติ ต่ างเข้ าร่ ว มภารกิ จ ช่ว ย “13 ชี วิต ” ให้ รอดในครั้งนี้ อ ย่ างเต็ ม ที่ ซึ่งผู้ ว่าราชการจั งหวั ด
เชียงรายเป็น “ผู้บัญชาการ”การบริหารทั้งหมด สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศลงพื้นที่รายงาน
ข่าวแบบเกาะติด เราจึงเห็นทุกฝ่าย ทุกหน่วย อาสาสมัคร จิตอาสาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุก
คน ลงแรงกายและแรงใจคนละไม้คนละมืออย่างน่าชื่นชมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายแห่งความสาเร็จ
ในการช่วย 13 ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้าหลวง
เวลา 10.00 น. เมื่อวัน ที่ 23 มิถุนายน 2561 ผู้ ช่ว ยผู้ ฝึกสอน และนักฟุตบอลเยาวชนที ม
ฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย เดินทางมาฝึกซ้อมฟุตบอลที่สนามบ้านจ้อง ตาบลโป่งผา อาเภอแม่
สาย จั งหวัดเชีย งราย หลั งจากฝึ ก ซ้อมฟุ ตบอลเสร็จทั้ งผู้ ช่ว ยผู้ ฝึ กสอน อายุ 26 ปี 1 คน และนั ก
ฟุตบอลเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย อายุ ระหว่าง 11-16 ปี 12 คนได้ชักชวนกันปั่น
จักรยานเดินทางไปสารวจบริเวณถ้าหลวง ภายในวนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน และขาดการ
ติ ด ต่ อ เป็ น เวลานานจนผู้ ป กครองแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจทราบ จึ งประสานกู้ ภั ย และนั ก ด าน้ า
ดาเนินการค้นหาและในเหตุการณ์นี้ยังมีนักฟุตบอลเยาวชนในทีมอี ก 3 คน ที่ถูกชักชวนให้ไปสารวจ
ถ้าด้วยกัน แต่ปฏิเสธที่จะเดินทางไปด้วยเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัว จึงไม่ได้ประสบเหตุกับทีม
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้าหลวง เป็นปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ประสบภัย 13 ชีวิต ที่ติด
ภายในถ้าหลวง วนอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 23
มิถุน ายน 2561 - 10 กรกฎาคม 2561 ประกอบด้วยสมาชิกทีมฟุตบอลเยาวชนในท้องถิ่น 12 คน
และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 1 คน ที่เข้าไปสารวจและหายตัวไป ทั้งหมดได้เข้าไปในถ้าหลวงและไม่สามารถ
กลับออกมาได้เนื่องจาก หลังจากทั้ง 13 คนเข้าไปในถ้าหลวงในขณะนั้นมีฝนตกหนัก และทาให้น้าฝน
ไหลเอ่อเข้าท่วมถ้าตามเส้นทางน้าภายในถ้า จากทั้งดอยผาหมี จากปากทางเข้าถ้า รวมไปถึงรอยแยก
บนเขาและสันเขาจนท่วมเอ่อบริเวณที่เป็นเหวหรือจุดต่าสุดของถ้าที่ทั้ง 13 คนต้องเดินทางผ่าน และ
น้าได้ท่วมปิดทางออก จึงทาให้ทั้ง 13 คนออกมาไม่ได้ โดยเริ่มปฏิบัติการค้นหาโดยทันที่ตั้งแต่วันที่ 23
มิถุนายน 2561 เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัย การดาน้า การขุดเจาะ นักภูมิศาสตร์ นักปีนเขา
ตารวจ ทหาร เอกชน จากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ได้รับ
ความสนใจจากสังคมเป็นวงกว้าง ปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าร่วมในการช่วยชีวิตกว่า 1,000 คน ซึ่งรวมถึงนัก
ดาน้ าและกองกาลังพิเศษ กระทั่งเวลาประมาณ 22.33 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ทางผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงราย ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่า พบผู้ประสบเหตุแล้วทั้ง 13 ชีวิต อยู่บริเวณที่
เรียกว่า “เนินนมสาว” ซึ่งอยู่เลยพัทยาบีชไปอีกประมาณ 300-400 เมตร โดยอยู่ห่างจากปากถ้า 4
กม. ผู้พบคือริชาร์ต สแตนตัน และจอห์น โวลันเธน ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการแนวหน้าเพื่อ
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วางเส้นนาทางในถ้าสาหรับทีมซีล และทีมกู้ภัยนานาชาติคนอื่น ๆ แต่เมื่อโวลันเทนวางเส้นนาทางจน
สุดปลายเชือกแล้ว จึงโผล่เหนือน้าก็พบทั้ง 13 ชีวิตรอคอยอยู่บนเนินนมสาว ซึ่งในตอนแรกกู้ภัยคาด
ว่าทั้ง 13 ชีวิตจะอยู่บริเวณนั้น รวมเวลาการปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา 9 วัน 5 ชั่วโมง 41 นาที ซึ่งพบว่า
ทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบทางด้านจิตใจของประชาชนในเขตบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
2.2 เพื่ อศึกษาความคิดเห็ นของประชาชนชาวอาเภอแม่ส าย จังหวัดเชียงรายที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา: ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่าอะคาเดมี” ติด
อยู่ในถ้าหลวง-ขุ่นน้านางนอน
2.3 แนวคิดและข้อเสนอแนะของประชาชนชาวอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาความคิดเห็นด้านจิตใจของประชาชนในเขตบริเวณพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจลุ้นระทึก
ช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง–ขุ่นน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงปริมาณศึกษาจากชุมชนในเขตบริเวณพื้นที่ประสบภัย
พิบัติ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงได้แก่ ตาบลแม่สาย ตาบลหัวไคร้ ตาบลเกาะช้าง ตาบลโป่งผา
ตาบลศรีเมืองชุม ตาบลเวียงพางคา ตาบลบ้านด้าย และตาบลโป่งงาม อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนและการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ในการปฏิบัติภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้า
หลวง–ขุ่น น้ านางนอน จากตัวแปรอิส ระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ได้จากการศึกษา สามารถ
กาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังตารางภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจะทาการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายมาจากทุกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตามสัดส่วนของประชากร โดยเปิดตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่
(Taro Yamane) ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 378 คน ผู้วิจัยจึงเก็บเพิ่มอีกจานวน 22 คน รวม
ทั้งหมดเป็น 400 คน เพื่อป้องกันการตอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ข้อมู ลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ
กรณีศึกษา ภารกิจลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุ่นน้านางนอน ตาบล
โป่ งผา อาเภอแม่ส าย จั งหวัดเชีย งราย ประกอบด้ว ย 1) ด้านจิตใจ 2) ด้านจิตอาสา 3) ด้านการ
บริหารจัดการ 4) ด้านการให้ความช่วยเหลือของนานาชาติ ทดสอบสมมติฐาน เพื่อการเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ภารกิจลุ้น
ระทึกช่วย “13 หมูป่ า อะคาเดมี ” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุ่นน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One way.ANOVA) และในกรณีที่พบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ด้วยวิธี
ผลต่างนัยสาคัญที่น้อยที่สุด (Least ignificant Difference : LSD) แนวทางในการบริหารจัดการภัย
พิ บั ติ ข องหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อ าเภอแม่ ส าย จั งหวั ด เชี ย งราย ที่ ได้ จ ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด วิเคราะห์โดยการเขียนในลักษณะความเรียงประกอบบริบท ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
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4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีอายุ
21–40 ปี จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 241 คน คิดเป็นร้อยละ
60.3 มีอาชีพข้าราชการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีรายได้ 15,001–25,000 บาท จานวน
153 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3
4.2 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา
ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่
สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยกับ 3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้
1) ด้ำนจิตใจ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง–ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่ งผา อ าเภอแม่ ส าย จั งหวั ด เชี ย งราย ด้ านจิ ต ใจ อยู่ ในระดั บ มาก (ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.76) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและปานกลาง
2) ด้ำนจิตอำสำ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่างๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง–ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านจิตอาสา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี ” วนอุทยานถ้าหลวง–ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่ งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านการบริห ารจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากและปานกลาง
4) ด้ำนควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง
–ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้านความช่วยเหลือจากนานาชาติ อยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากทุกข้อ
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ตามตารางที่ 1
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ตำรำงที่ 1 ผลการทดสอบ
ตัวแปรอิสระ สถำนภำพส่วนบุคคล

ผลกำรทดสอบ
ยอมรับสมมติฐำน
ปฏิเสธสมมติฐำน
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้

4.4 ผลการศึกษาบทสัมภาษณ์และข้อมูลเชิงลึกชาวเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้นา
ชุมชน ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบคือ เราสูบน้าออกไป ถ้าหลวงหนองน้าพุ ใช้เวลาสูบประมาณ 90%
ซึ่งถ้าหลวงนี้เป็นบ่อน้าซึมเพราะสูบเท่าไรก็ไม่หมด ซึ่งทางทีมงานและผู้ที่คอยให้การสนับสนุนเครื่อง
สูบน้าได้นาเครื่องสูบน้ามา 3 ตัว แต่ติดตั้งเครื่องสูบน้าบริเวณหน้าถ้าได้เพียงตัวเดียว ในการสูบน้า
ออกจากถ้าครั้งนี้ มีหมู่บ้านประมาณ 3-4 ตาบลที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้านเริ่มทานา
ในส่ ว นของการช่วยเหลื อเยียวยาเกษตรกร ภาครัฐ ได้มีการช่ว ยเหลื อเยียวยาให้ กับชาว
เกษตรกรไร่ ล ะ 932 บาท โดยมี จ านวนครั ว เรื อ นละไม่ เกิ น 30 ไร่ โ ดยประมาณ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ภาคเอกชน ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาให้กับชาวเกษตรกรคือการให้ เมล็ดพันธุ์ข้าว
ให้ปุ๋ย และอื่น ๆ
กลุ่มที่ไม่ขอรับการเยียวยาจากภาครัฐ คือเขาอ้างว่าเขาได้รับผลกระทบและความเสียหายไม่
มากและซึ่งได้รับการเยียวยาจาก ธกส. ซึ่งได้รับการประกันภัยอยู่แล้ว
ข้อมูลพื้น ฐานของชาวบ้ านในชุมชน ด้านการเกษตรและการดารงอาชีพความเป็นอยู่ชาว
เกษตรกรมีปริมาณจานวนพื้นที่ทาการเกษตร 30 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วนมากจะปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยปลูกเพื่อกินและส่วนที่เหลือจากกินจะนาไปขายเพื่อนารายได้มาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก และปลูกสตอเบอรี่ ใบยาสูบ ถั่วเหลือ ง ข้าวโพด เสริม
ในช่วงฤดูต่าง ๆ สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี พวกเขาสามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้งปี สภาพสังคม การเมือง ไม่มีผลเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของคนในชุมชนนั้น

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล การเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึก
ช่ว ย “13 หมู ป่ า อะคาเดมี ” วนอุ ทยานถ้าหลวง – ขุ น น้านางนอน ต าบลโป่ งผา อาเภอแม่ ส าย
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จังหวัดเชียงราย จาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
พบว่า ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละส่วนมีประเด็นที่จะนามาอภิปรายดังนี้
1) เพศ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความเป็นชาย
และหญิงมีความรู้สึกนึกคิด มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
2) อายุ ประชาชนที่มีอายุต่างกั น มีความคิดเห็ นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมีอายุน้อย
หรือมีอายุมาก จะเป็นวัยไหนก็ตาม ช่วงอายุไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
3) ระดับ การศึกษา ประชาชนที่มี ระดับ การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็ น ต่อการ
ปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ ห น่ วยงานต่าง ๆ กรณี ศึกษา ลุ้ นระทึ กช่วย “13 หมูป่ า อะคาเดมี ” วน
อุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษามากหรือน้อย ความหลากหลายของสาขาวิชา ความรู้
เหล่านั้นไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
4) อาชีพ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนที่มี
อาชีพต่างกัน มีลักษณะการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
อาชีพไหนก็ตาม อาชีพไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
5) รายได้ ประชาชนที่มีรายได้ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านาง
นอน ตาบลโป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารายได้มาก
รายได้น้อยต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนหรือการดารงชีวิตประจาวัน รายได้ไม่มีผลต่อระดับความคิดเห็น
จากการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ กรณีศึกษา ลุ้นระทึกช่วย “13 หมูป่า อะคาเดมี” วนอุทยานถ้าหลวง – ขุนน้านางนอน ตาบล
โป่งผา อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีวิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทางานร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ต้องมีการแบ่งปัน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทุกภาคส่ วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ
ได้อย่างเต็มที่
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2) จัดทาแผนแผนเตรียมความพร้อมและแผนป้องกันและจัดการภัยพิบัติโดยการมี
ส่วนร่วมจากภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดยแผนดังกล่าวควรประกอบด้วยแผนระดับจังหวัด
แผนระดับภูมินิเวศ หรือกลุ่มอาเภอ และแผนในระดับท้องถิ่น
3) สร้างระบบเตือนภัยในลุ่มน้าหลักของจังหวัดตั้งแต่พื้นที่ต้นน้า ถึงพื้นที่ปลายน้า
โดยระบบเตือนภัยดังกล่าวควรมีความสมบูรณ์ทั้งในด้าน ผังทางกายภาพ เทคโนโลยีที่ใช้การสื่อสาร
อาสาสมัคร และผู้รับผิดชอบ และระบบในการจัดการเตือนภัย
4) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ บั ญ ชาการหรื อ War Room ส าหรั บ จั ด การภั ย พิ บั ติ ที่ เอกภาพ
มีศักยภาพและระบบที่ส ามารถเชื่อมโยงกับแหล่ งหนุนเสริมต่าง ๆ ทั้ งที่ เป็นภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรเอกชนภายนอก
5) ผลักดันการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อการจัดการภัยพิบัติในระดับชุมชน ท้องถิ่น
6) ส่ งเสริมให้ มีการศึกษาวิจัยในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการจัดการภัยพิบัติ เช่น
พื้นที่เสี่ยงและระบบเตือนภัย การชดเชยความเสียหายกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า นวั ตกรรม เทคโนโลยี
อย่างง่ายที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของจังหวัด เป็นต้น
7) จัดทาแผนจัดการภัยพิบัติโดยการมีส่วนร่วมระดับท้องถิ่นโดยยึดหลักการจัดการ
ตนเอง
8) จัดทาหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัคร
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง ๆ
9) จัดทาหลักสูตรคู่มือพัฒนาอาสาสมัครอย่างรอบด้านและอบรมพัฒนาอาสาสมัคร
แต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง
10) รัฐบาลควรดาเนินการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเท่าเทียม และไม่ใช้ส ถานการณ์ ความเดือดร้อนเป็นโอกาสหา
ประโยชน์ทางการเมือง
11) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ควรเป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
แบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการภัยพิบัติโดยยึดหลักชุมชนจั ดการ
ตนเอง
12) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรร่ ว มกั บ สถาบั น การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ ศู น ย์
เทคโนโลยี อ วกาศและสารสนเทศ (องค์ ก รมหาชน) กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย ศึกษาเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกสนับสนุนงบประมาณการจัดการภัยพิบัติโดย
ชุมชนที่เกิดจากการสนับสนุนของภาครัฐ และระดมทุนการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชนได้
เพื่อส่ งเสริมสนั บสนุน การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน สร้างเครือข่าย ชุมชนท้องถิ่น และหนุนเสริม
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งบประมาณให้ ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้ าระวัง ป้องกัน และรับ มือกับภัยพิบัติ โดยให้ มีกลไก
บริหารจัดการที่เหมาะสม
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พฤติกรรมกำรค้ำงชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ยุพาพรรณ แสงเดช*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ลักษณะปัญหาและอุปสรรคในการชาระหนี้เงินกู้ยืม กรณีผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้
กยศ. เนื่องจากพฤติกรรมที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคม สภาพแวดล้อม
และบรรทัดฐานของวัฒนธรรม รวมถึงทัศนคติในการดาเนินชีวิต การขาดวิจารณญาณและการยั้งคิดใน
การเลือก บริโภค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้ที่มาติดต่อขอชาระ
หนี้ที่ กยศ. จานวน 260 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนาผลการ
ตอบแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ และร้อยละ เพื่อหาลักษณะพฤติกรรมการค้าง
ชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.5) ประกอบ
อาชีพเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 46.2) สถานภาพโสด (ร้อยละ 65.4) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ
80.8) มีสมาชิกครอบครัว 3–4 คน (ร้อยละ 51.5) และพักอาศัยเป็นเช่า (ร้อยละ 41.1) เป็นผู้มีรายได้
15,000–30,000 บาท (ร้อยละ 60.4) ลักษณะของการกู้ยืมเงิน เป็นกู้ยืมมากกว่า 150,000 บาท (ร้อยละ
28.8) มียอดค้างชาระต่ากว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 47.7) ระยะเวลา 11–15 ปี (ร้อยละ 50.8) มีภาระการ
ช าระหนี้ ป ระเภทอื่ น ต่ ากว่ า 10,000 บาท ส าหรั บ วั ตถุ ป ระสงค์ กู้ ยื มเพื่ อเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายทั่ วไปใน
ชีวิตประจาวันและผู้ค้างชาระคาดว่าสามารถชาระหนี้ได้ ลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการ
ชาระหนี้พบว่าส่วนมากเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น รายได้ที่ลดลงและไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ หน่วยงานที่ให้ กยศ. ควรมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้
กู้ยืมในเรื่องความสามารถการชาระหนี้หลังจบการศึกษา หรือพิจารณาให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อการ
ให้สินเชื่อที่มีคุณภาพและป้องกันปัญหาการทุจริต รวมถึงใช้การสร้างจิตสานึกและวินัยทางการเงินใน
สถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ กยศ. และให้บริการด้านคาแนะนาต่าง ๆ
คำสำคัญ: พฤติกรรม ค้างชาระหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: pupae18189@hotmail.com
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1. บทนำ
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการก ากั บ ดู แ ลของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่าย
ที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่ างศึกษา โดยในการให้ กู้ยืมกองทุนได้มอบอานาจให้ กับสถานศึกษา
ดาเนินการให้กู้ยืมแทนกองทุนฯ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง
และเป็นการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยกองทุนเป็นทุนหมุนเวียนที่นาเงินกู้ยืมมาจาก
งบประมาณแผ่ นดินและเงิน ชาระหนี้ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ เมื่อนักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้รับเงินกู้ยืม
มาแล้วต้องรู้จักคุณค่าและวางแผนการใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาให้มากที่สุด เมื่อผู้กู้ยืมจบ
การศึกษาแล้วจะต้องมีหน้าที่ชาระหนี้ตามสัญญา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียน นักศึกษาไปแล้วทั้ง 2 กองทุนประมาณ 5,400,000
ราย เป็นเงินที่ให้กู้ไปแล้วประมาณ 570,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ
กลุ่มที่ 1 ปิดบัญชีถึงแก่ความตายและทุพพลภาพ ประมาณ 1,000,000 ราย
กลุ่มที่ 2 อยู่ระหว่างการปลอดหนี้ และหรืออยู่ในระหว่างการศึกษา 1,000,000 ราย
กลุ่มที่ 3 อยู่ในระหว่างการชาระหนี้ จานวน 3,000,000 ราย ซึ่งในกลุ่มนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2
กลุ่มคือ
- กลุ่มที่ชาระหนี้ปกติประมาณ 1,000,000 ราย
- กลุ่มที่ ผิ ดนั ดชาระหนี้ประมาณ 2,000,000 ราย มียอดเงินต้นที่ผิ ดนัดช าระหนี้
ประมาณ 68,000,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมากองทุนได้ดาเนินการติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ผิดนัดชาระ
หนี้ โดยด าเนิ น การติดตามในทุ กรู ป แบบทั้ งการติ ดตาม ทางโทรศัพ ท์ ทางจดหมาย การฟ้ องร้อ ง
ดาเนินคดี โดยมีการฟ้องคดีไปแล้วมากกว่า 1,200,000 คดี และเข้าสู่กระบวนการยึดทรัอพย์อีกนับ
แสนคดี
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้มาจากสาเหตุหลัก 4 ประการ คือ
1. ผู้กู้เข้าใจผิดคิดว่าเงินให้กู้ไม่จาเป็นที่จะต้องคืนเงินเพราะเป็นเงินของรัฐที่ให้กู้โดยไม่ ต้อง
ชาระคืน อย่างไรก็ตาม จากการที่มีอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลในปัจจุบัน คาดว่าผู้กู้กลุ่มนี้น่าจะ
มีคงเหลือในบางส่วนเท่านั้น และเป็นเพียงข้ออ้างของการที่จะไม่ชาระหนี้
2. ผู้ กู้ไม่มีวินั ยขาดจิ ตสานึกในการช าระหนี้ ผู้ กู้กลุ่ มนี้ จบการศึกษาแล้ ว มีงานทามีรายได้
มีความสามารถในการชาระหนี้แต่ไม่ยอมชาระ
3. ผู้กู้ไม่มีวินัยทางการเงิน ผู้กู้กลุ่มนี้จบการศึกษาแล้วมีงานทา มีรายได้ มีความสามารถใน
การชาระหนี้ แต่กลับนาเงินไปใช้อย่างอื่น เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ เนื่องจากขาดวินัยทางการเงินทา
ให้ไม่สามารถบริหารเงินรายได้ให้เหมาะสมกับรายจ่าย ส่งผลให้ไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่ กยศ. ได้
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4. ผู้ กู้ ที่ ยั งขาดแคลน ผู้ กู้ ก ลุ่ ม นี้ ม าจากครอบครั ว ที่ ข าดแคลนและยากจนเป็ น กลุ่ ม ที่ จ บ
การศึกษาแล้วไม่สามารถหางานทา หรือได้งานที่มีรายได้น้อย ทาให้ไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่กองทุนฯ
ได้
จากกลุ่มต่าง ๆ ข้างต้น ส่งผลโดยตรงกับผู้ที่ต้องการกู้ยืมเงินในรุ่นต่อ ๆ ไป เพราะไม่ใช่แค่
การชาระหนี้เพียงอย่างเดียว แต่เท่ากับว่าได้ตัดโอกาสของน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา รุ่นหลัง ที่ขาด
แคลน เมื่อลูกหนี้ ไม่จ่ายหนี้ กองทุนกาลังจะขาดเงินสนับสนุน ในขณะเดียวกันยอดของการขอยืม
เงินทุนนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกปี

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณี
ของผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้เงิน กยศ.
2.2 เพื่อศึกษาถึงลักษณะปัญหาและอุปสรรคในการชาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีผู้
กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้ กยศ.
การศึกษาปั ญ หาที่ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการค้างช าระหนี้ การผิ ด นัดช าระหนี้ ของนั กเรีย น
นักศึกษาที่กู้ยืมเงินไปจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แล้วผิดนัดชาระหนี้ว่ามีแนวทางใดที่จะทา
ให้การผิดนัดชาระหนี้ลดลง

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาในครั้งนี้ได้กาหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ นักเรียน/นักศึกษาผู้กู้ยืม
ที่ค้างช าระหนี้ /ผิ ดนั ดช าระหนี้ กับ กยศ. ตั้งแต่ที่ค้างในแต่ละงวดและที่กาลั งจะถูกฟ้องดาเนินคดี
ตั ว อย่ างที่ ก าหนดท าการศึ ก ษาวิจั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative research) โดยเก็ บ รวบรวมจาก
แบบสอบถาม (Questionnaires) การสุ่มตัวอย่างจากผู้กู้ยืมที่ค้างชาระหนี้เงินกู้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา(กยศ.) ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนามาประกอบการศึกษาวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษำ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบ่งเป็นดังนี้
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
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- ที่พักอาศัย
1.2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างชาระหนี้
- รายได้ปัจจุบัน
- ภาระการชาระหนี้ประเภทอื่น
- มีค่าใช้จ่าย
- การมีงานทา
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.)
จากการศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ พฤติ กรรมการค้ างช าระหนี้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การดาเนินงานวิจัย และเป็นแนวทางในการค้นหา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- สถานภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
- ที่พักอาศัย

พฤติกรรมกำรค้ำงชำระหนี้ กยศ.
- จานวนเงินที่ค้างชาระ %
- จานวนปีที่ค้างชาระ %

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกำรค้ำงชำระหนี้
- รายได้ปัจจุบัน
- ภาระการชาระหนี้ประเภทอื่น

- มีค่าใช้จ่าย
- การมีงานทา
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน (คน)
95
165
260

ชาย
หญิง
รวม

ร้อยละ %
36.5
63.5
100.0

จากตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 เพศหญิง จานวน 165
คน คิดเป็นร้อยละ 63.5
ตำรำงที่ 2 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อำยุ
ระหว่าง 21-38 ปี (Gen-Y)
ระหว่าง 39-53 ปี (Gen-X)
อายุ 54 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
198
58
4
260

ร้อยละ %
76
22
2
100.0

จากตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ ระหว่าง 21–38 ปี (Gen Y) จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 76
อายุระหว่าง 39–53 ปี (Gen X) จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุ 54 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 2
ตำรำงที่ 3 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อำชีพ

จำนวน (คน)
32
120
20
25
18
45
260

ข้าราชการ
พนักงานบริษัท
รัฐวิสาหกิจ
กิจการส่วนตัว
ว่างงาน/ยังไม่ได้งาน
อื่น ๆ
รวม

ร้อยละ %
12.3
46.2
7.7
9.6
6.9
17.3
100.0

จากตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอาชีพ รับราชการ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 พนักงานบริษัท
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จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รัฐวิสาหกิจ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประกอบกิจการ
ส่วนตัว จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ว่างงาน/ยังไม่ได้งาน จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9
อาชีพอื่น ๆ (เกษตรกร, ช่างภาพ, รับจ้างทั่วไป, ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ) จานวน 45 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.3
ตำรำงที่ 4 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามสถานภาพ
สถำนภำพสมรส

จำนวน (คน)
170
80
7
3
260

โสด
สมรส
หย่าร้าง
หม้าย
รวม

ร้อยละ %
65.4
30.8
2.7
1.1
100.0

จากตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึ ก ษาพบว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ างสถานภาพ จะพบว่าโสด จ านวน 170 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 65.4 สมรส
จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 คน หย่าร้าง จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 หม้าย จานวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ตำรำงที่ 5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
กศน.
รวม

จำนวน (คน)
12
21
210
16
1
260

ร้อยละ %
4.6
8.1
80.8
6.1
0.4
100.0

จากตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6
อนุปริญญา/ปวส. จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ปริญญาตรี 210 คน คิดเป็นร้อยละ 80.8 สูง
กว่าปริญญาตรี จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 กศน. จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
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ตำรำงที่ 6 แสดงจ านวนและค่ า ร้อ ยละของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง จ าแนกจ านวนสมาชิ ก ใน
ครอบครัว
จำนวนสมำชิกในครอบครัว
น้อยกว่า 3 คน
จานวน 3-4 คน
จานวน 5-6 คน
จานวนมากกว่า 6 คนขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
35
134
73
18
260

ร้อยละ %
13.5
51.5
73
6.9
100.0

จากตารางที่ 6 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจานวนสมาชิกในครอบครัว น้อยกว่า 3 คน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.5 จานวน 3-4 คน จานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 จานวน 5ข6 คน จานวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.1 จานวนมากกว่า 6 คนขึ้นไป จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9
ตำรำงที่ 7 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามที่พักอาศัย
ที่พักอำศัย

จำนวน (คน)
98
107
13
8
34
260

บ้านตนเอง
บ้านเช่า
บ้านพักสวัสดิการ
พักอาศัยกับบิดามารดา
พักกับบุคคลอื่น
รวม

ร้อยละ %
37.7
41.1
5.0
3.1
13.1
100.0

จากตารางที่ 7 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้กู้ ผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัย บ้านของตนเอง จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 บ้านเช่า
จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1 บ้านพักสวัสดิการ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 พักอาศัย
กับ บิ ดามารดา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 พักกับบุคคลอื่น จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ
13.1
ตำรำงที่ 4.8 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ปัจจุบัน
รำยได้ปัจจุบัน/เดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 50,000 บาท

จำนวน (คน)
41
157
41
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ร้อยละ %
15.8
60.4
15.8

รำยได้ปัจจุบัน/เดือน
มากกว่า 50,001 บาท
รวม

จำนวน (คน)
21
260

ร้อยละ %
8.1
100.0

จากตารางที่ 8 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อ
การค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากรายได้ปัจจุบัน/เดือน ต่ากว่า 15,000 บาท
จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 รายได้ 15,000–30,000 บาท จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ
60.4 รายได้ 30,001–50,000 บาท จานวน 41 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 15.8 รายได้ ม ากกว่า 50,001
บาท จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1
ตำรำงที่ 9 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามจานวนเงินที่กู้ยืม
จำนวนเงินที่กู้ยมื จำก กยศ.
ต่ากว่า 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
มากกว่า 150,000 บาท
รวม

จำนวน (คน)
61
67
57
75
260

ร้อยละ %
23.5
25.8
21.9
28.8
100.0

จากตารางที่ 9 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อ
การค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามจานวนเงินที่กู้ยืมจาก กยศ. ต่ากว่า 50,000
บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.5 จ านวน 50,000–100,000 บาท จ านวน 67 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.8
จานวน 100,000–150,000 บาท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9 จานวน 150,000 บาทขึ้นไป
จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8
ตำรำงที่ 10 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามยอดหนี้ที่ค้างชาระ
ยอดหนี้ที่ค้ำงชำระ กยศ.
ต่ากว่า 50,000 บาท
50,000 – 100,000 บาท
100,001 – 150,000 บาท
มากกว่า 150,000 บาท
รวม

จำนวน (คน)
124
55
35
46
260

ร้อยละ %
47.7
21.2
13.5
17.7
100.0

จากตารางที่ 10 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล
ต่อการค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากยอดหนี้ที่ค้างชาระ กยศ. ต่ากว่า 50,000
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บาท จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 47.7 จานวน 50,000–100,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 21.2 จ านวน 100,000–150,000 บาท จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.5 จ านวน
150,000 บาทขึ้นไป จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7
ตำรำงที่ 11 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง จ าแนกตามระยะเวลา
การผ่อน ชาระหนี้ กยศ.
ระยะเวลำกำรผ่อนชำระหนี้ กยศ.
จานวน 1-5 ปี
จานวน 6-10 ปี
จานวน 11-15 ปี
ขอยืดระยะเวลาการผ่อนชาระ
รวม

จำนวน (คน)
54
45
132
29
260

ร้อยละ %
20.8
17.3
50.8
11.2
100.0

จากตารางที่ 11 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล
ต่อการค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาการผ่อนชาระหนี้ กยศ. จานวน
1–5 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.8 จานวน 6–10 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
จานวน 11–15 ปี จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 ขอยืดระยะเวลาการผ่อนชาระ จานวน 29
คน คิดเป็นร้อยละ 11.2
ตำรำงที่ 12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของกลุ่ มประชากรตัวอย่าง จ าแนกตามภาระการช าระหนี้
ประเภทอื่น
ภำระกำรชำระหนี้ประเภทอื่น
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,00 บาท
ไม่มีภาระอื่น
รวม

จำนวน (คน)
110
98
20
32
260

ร้อยละ %
43.3
37.7
7.7
12.3
100.0

จากตารางที่ 12 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล
ต่อการค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตามภาระหนี้ประเภทอื่น ต่ากว่า 10,000 บาท
จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 จานวน 10,000–50,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ
37.7 มากกว่า 50,000 บาท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ไม่มีภาระ จานวน 32 คิดเป็นร้อยละ
12.3
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ตำรำงที่ 13 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามสาเหตุของการกู้
เงินในปัจจุบัน
สำเหตุของกำรกู้เงินในปัจจุบัน
เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
เพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า/เครื่องใช้ในครัวเรือน
เพื่อใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวัน
เพื่อซื้อยานพาหนะ
เพื่อความบันเทิง/สุรา/บุหรี่
เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น เช่น ค้าขาย
เพื่อการศึกษบุตรและคนในครอบครัว
เพื่อการรักษาพยาบาล
เพื่อใช้หนี้ที่มีอยู่เดิม
อื่น ๆ เพื่อศึกษาต่อ
รวม

จำนวน (คน)
55
6
98
49
1
14
18
6
7
6
260

ร้อยละ %
21.2
2.3
37.7
18.8
0.4
5.4
6.9
2.3
2.7
2.3
100.0

จากตารางที่ 13 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล
ต่อการค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจากสาเหตุของการกู้เงินในปัจจุบัน เรียงลาดับ
จากจานวนและค่าร้อยละที่มากที่สุดลง เพื่อใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวัน จานวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.7 รองลงมา เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ลาดับต่อไป
เพื่อซื้อยานพาหนะ จ านวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.8 เพื่ อการศึกษาบุตรและคนในครอบครัว
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 เพื่อลงทุนในธุรกิจอื่น จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 ตาม
ตารางจะเห็นจากสาเหตุอื่น ๆ อีกหลายปัจจัย
ตำรำงที่ 14 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามความสามารถใน
การชาระหนี้
ปัจจุบนั ท่ำนคำดว่ำจะสำมำรถชำระหนี้ได้
เพียงใด
ชาระหนี้ได้ตามปกติ
ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ %

210
50
260

80.8
19.2
100.0

จากตารางที่ 14 แสดงผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผล
ต่อการค้างชาระหนี้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จาแนกจากความสามารถชาระหนี้ได้ในปัจจุบัน
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ชาระหนี้ได้ตามปกติ จานวน 210 คิดเป็นร้อยละ 80.8 ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ จานวน 50
คน คิดเป็นร้อยละ 19.2
ตำรำงที่ 15 แสดงจ านวนและค่ า ร้ อ ยละของกลุ่ ม ประชากรตั ว อย่ า ง จ าแนกตามรายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่าย
ด้ำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำย (ตอบได้มำกกว่ำ 1
ข้อ)
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น
ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง
ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง/คชจ.
มากขึ้น
รายได้ลดลง
รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ %

152
30
19
2
6

58.5
11.5
7.3
0.8
2.3

39
12
260

15.0
4.6
100.0

จากตารางที่ 15 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการชาระหนี้
กองทุ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) ผลการศึ ก ษาพบว่ ากลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ จาแนกตามรายได้ แ ละ
ค่าใช้จ่าย อันดับแรกคือค่าใช้จ่ายมากขึ้น จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รายได้ลดลง จานวน
39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ไม่มี
การวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมาก
ขึ้น จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.6 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/คชจ.มากขึ้น จานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 ไม่มีการวางแผนทางการเงิน/รายได้ลดลง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8
ตำรำงที่ 16 แสดงจ านวนและค่ าร้อยละของกลุ่ มประชากรตัว อย่าง จาแนกตามด้านเศรษฐกิ จ
สังคม
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ปัญหาการว่างงาน
ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาค่าครองชีพสูง
ปัญหาค่าครองชีพสูง
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทางานได้
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทางานได้/ปัญหาการว่างงาน
มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทางานได้/ค่าครองชีพสูง

จำนวน (คน)
31
24
176
6
5
1
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ร้อยละ %
11.9
9.2
67.7
2.3
1.9
0.4

ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม
ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาการว่างงาน
ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาค่าครองชีพสูง
ไม่จบการศึกษา/มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ยังไม่อยากชาระหนี้
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ไม่สัมพันธ์กับช่วงที่รายได้
รวม

จำนวน (คน)
7
5
2
1
1
1
260

ร้อยละ %
2.7
1.9
0.8
0.4
0.4
0.4
100.0

จากตารางที่ 16 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการชาระหนี้
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่จาแนกด้านเศรษฐกิจ สังคม
จะพบว่าปัญหาค่าครองชีพสูง จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 67.7 ปัญหาการว่างงาน จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 ปัญหาการว่างงาน/ปัญหาค่าครองชีพสูง 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 ไม่จบ
การศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทางานได้
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 มีปัญหาสุขภาพไม่สามารถทางานได้/ปัญหาการว่างงาน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.9 ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาการว่างงาน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
1.9 ไม่จบการศึกษาหลังจากมีการกู้ยืม/ปัญหาค่าครองชีพสูง จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8
ตำรำงที่ 17 แสดงจานวนและค่าร้อยละของกลุ่มประชากรตัวอย่าง จาแนกตามด้านเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของ กยศ.
ด้ำนเงื่อนไขและข้อกำหนดของ กยศ. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ปัญหาการติดตามหนี้
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/ปัญหาเรื่องช่องทางการชาระ
ปัญหาการติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไข
ปัญหาช่องทางในการชาระเงิน
ปัญหาเรื่องช่องทางการชาระเงิน/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ.
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญหาการติดตามหนี้
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญหาช่องทางการชาระเงิน
ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป
ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป
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จำนวน (คน)
59
6
32
4
6
5
23
5
71
4
16
3
4
21

ร้อยละ %
22.7
2.3
12.3
1.5
2.3
1.0
8.9
1.9
27.3
1.5
6.2
1.2
1.5
8.1

ด้ำนเงื่อนไขและข้อกำหนดของ กยศ. (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป/ปัญหาเรื่องช่องทางในการชาระเงิน
รวม

จำนวน (คน)
1
260

ร้อยละ %
0.4
100.0

จากตารางที่ 17 แสดงผลการศึกษาข้อมูลลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการชาระหนี้
กองทุน ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ กษา (กยศ.) ผลการศึ กษาพบว่ากลุ่ มตั ว อย่างที่ จาแนกด้ านเงื่อนไขและ
ข้อกาหนด (กยศ.) ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ. จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
27.3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 ปัญหาการติดตามหนี้ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพ จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ปัญหาช่องทางการชาระเงิน จานวน 23 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.9 ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 ผู้กู้ไม่เข้าใจ
เงื่อนไข/ปั ญ หาการติดตามหนี้ ไม่มีประสิทธิภ าพ จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ปัญหาการติดตามหนี้ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยลุ 2.3 ปัญหาการติดตามหนี้/
ปัญหาเรื่องช่องทางการชาระเงิน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ปัญหาเรื่องช่องทางในการชาระ
เงิน /การเผยแพร่ป ระชาสั มพัน ธ์ จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปั ญ หาการติดตามหนี้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ/ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ปัญหาการ
ติดตามหนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้ไม่
เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้
ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ผู้กู้
ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญา/ปัญ หาช่องทางการชาระเงิน จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป/ปัญหาเรื่องช่องทางในการชาระเงิน จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย 0.4

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
การสรุปผลการวิจัยได้แยกออกเป็นข้อ ๆ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ จากวัตถุประสงค์ข้อ 1
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปผลได้ดังนี้ จากการวิจัยพบว่าผู้
กู้ที่ค้างชาระหนี้ผู้ ตอบแบบสอบถาม 260 คน ส่วนใหญ่ เป็นผู้ห ญิง 165 คน เป็นชาย 95 คน อายุ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ ระหว่าง 21–38 ปี (Gen Y) จานวน 198
คน รองลงมาอายุระหว่าง 39–53 ปี (Gen X) จานวน 58 คน อายุ 54 ปีขึ้นไป จานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 120 คน รองลงมาจะเป็น
ประกอบอาชีพอื่น ๆ 45 คน คือ ลูกจ้างในหน่วยงานรัฐ 26 คน ลูกจ้างทั่วไป 10 คน รับจ้างทั่วไป 4
คน ลูกจ้าง กยศ. 2 คน และเกษตรกร ช่างภาพ นักศึกษา ในด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่โสด 170 คน รองมาสมรส 80 คน หย่าร้าง 7 คน และหม้าย 3 คน ระดับการศึกษาของ
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ผู้ตอบแบบสอบถามจบปริญญาตรี 210 คน รองมาอนุปริญญา/ปวส. 21 คน สูงกว่าปริญญาตรี 16
คน จะมีมัธยมศึกษา/ปวช. แค่จานวน 12 คน และ กศน. 1 คน จานวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ที่ 3–4 คน จานวน 134 คน รองลงมาสมาชิกในครอบครัว 5–6 คน จานวน
73 คน น้อยกว่า 3 คนในครอบครัว จานวน 35 คน และสุดท้ายมากกว่า 6 คนในครอบครัว จานวน
18 คน ของผู้ตอบคาถาม ที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นบ้านของตนเอง 107 คน
บ้านเช่า 98 คน พักอาศัยกับบิดามารดา 34 คน บ้านพักสวัสดิการ 13 คน ลาดับสุดท้ายพักกับบุคคล
อื่น 8 คน ตามลาดับ
จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 สาหรับปัจจัยลักษณะด้านพฤติกรรมผู้กู้ที่มีผลต่อการค้างชาระหนี้
จากการวิจัยพบว่า ผู้กู้ที่ค้างชาระหนี้ที่ตอบแบบสอบถามในด้านพฤติกรรมในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุเกิด
การค้างชาระกับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งแบ่ งจากหัวข้อ สรุปรายได้ปัจจุบัน
ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000–30,000 บาท จานวน 157 คน รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท กับ ระหว่าง
30,001–50,000 บาท มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน 41 ราย ทั้ง 2 คาตอบ ลาดับสุดท้ายคือ
มากกว่า 50,000 บาท จานวน 21 คน ผู้กู้ที่ค้างชาระหนี้ตอบแบบสอบถามจากจานวนเงินที่กู้ยืมจาก
กยศ. จานวนมากกว่า 150,000 บาทขึ้นไป จานวน 75 คน ลาดับที่สองจานวน 50,000–100,000
บาท ลาดับที่สาม ต่ากว่า 50,000 บาท ปัจจุบันผู้กู้ที่ตอบคาถามของยอดหนี้ที่ค้างชาระในปัจจุบัน
จานวนต่ากว่า 50,000 บาท 124 คน จานวน 50,000–100,000 บาท 55 คน จานวน 150,000 บาท
ขึ้น ไป 46 คน ระยะเวลาที่ผู้กู้ผ่อนช าระหนี้ กยศ. ระยะเวลา 1–15 ปี 132 คน ระยะเวลา 1-5 ปี
จานวน 54 คน ระยะเวลา 1–10 ปี จานวน 45 คน ลาดับสุดท้ายขอยืดระยะเวลาการผ่อนชาระ 29
คน ปัจจุบันภาระการชาหนี้ประเภทอื่น ต่ากว่า 10,000 บาท 110 คน จานวน 10,000– 0,000 บาท
98 คน ไม่มีภ าระ 32 คน สุ ดท้ายมากกว่า 50,000 บาท 20 คน สาเหตุส่ ว นใหญ่ ของการกู้เงิน ใน
ปัจจุบัน เพื่อค่าใช้จ่ายทั่วไปในชีวิตประจาวัน 98 คน เพื่อซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 55 คน เพื่อซื้อ
ยานพาหนะ 49 คน เพื่อการศึกษาบุตรและคนในครอบครัว 18 คน เพื่อลงทุนในธุรกิจส่วนตัว 14 คน
ผู้ ต อบแบบสอบถามจากจ านวนหนี้ ที่ ค้ างช าระ กยศ. ในปั จจุ บั น คาดว่าจะสามารถช าระหนี้ ได้
ตามปกติ 210 คน ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ 50 คน
จากวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อ 3 ลักษณะปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลในการชาระหนี้กองทุน
เงิน ให้ กู้ยื มเพื่อการศึกษา (กยศ.) จากการวิจัยพบว่า ผู้ กู้ที่ ตอบแบบสอบถามลั กษณะปั ญ หาและ
อุปสรรคที่ส่งผลในการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของผู้ตอบคาถามโดยให้ตอบ
คาถามได้มากกว่า 1 ข้อ เรียงลาดับจากคาตอบที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบมากที่สุด เป็นเรื่อง
ด้านรายได้และค่าใช้จ่าย ลาดับแรกคือค่าใช้จ่ายมากขึ้น จานวน 152 คน รายได้ลดลง จานวน 39 คน
ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี จานวน 30 คน และที่ตอบมากกว่า 1 คาตอบ ไม่มีการวางแผนทาง
การเงินที่ดี/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จานวน 19 คน รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จานวน 12 คน ไม่มีการ
วางแผนทางการเงินที่ดี/รายได้ลดลง/ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จานวน 6 คน ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่
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ดี/รายได้ลดลง จานวน 2 คน ด้านเศรษฐกิจ สังคัม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ปัญหาค่าครองชีพสูง 175
คน ปั ญ หาการว่างงาน 31 คน ปั ญ หาการว่างงาน/ปัญ หาค่าครองชีพ สู ง 24 คน ไม่จบการศึกษา
หลังจากมีการกู้ยืม 7 คน มีปั ญ หาเรื่องสุขภาพทาให้ ไม่ส ามารถทางานได้ 6 คน ด้านเงื่อนไขและ
ข้อกาหนดของ กยศ. (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ผู้กู้ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาสัญญาของ กยศ. 70 คน
การเผยแพร่และประชาสั มพัน ธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ การช าระหนี้ 59 คน ปัญ หาการติดตามหนี้ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 32 คน ปัญหาเรื่องช่องทางในการชาระเงิน 23 คน ระยะเวลาปลอดหนี้น้อยเกินไป 21
คน
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผลการ
วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการค้างชาระ
หนี้กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาส่วนใหญ่ อายุอยู่ระหว่าง 21-38 ปี (Generation Y) เป็นกลุ่ม
อายุที่มีพฤติกรรมในการใช้จ่ายสูง ซึ่งสอดคล้องกับ นิตยาสารออนไลน์ SCB EIC Insight กลยุทธ์มัด
ใจผู้ บ ริ โภค Gen Y (2557: 11) ที่กล่ าวไว้ กลุ่ มผู้ บริโภค Gen Y ไทยจึงเปรียบเสมือนขุมทองของ
ธุรกิจสิน ค้าอุป โภคบริโภคด้วยขนาดของตลาดและศักยภาพในการใช้จ่าย เฉพาะปี 2013 ปีเดียว
ผู้บริโภคกลุ่ม Gen Y ซื้อยานพาหนะไปกว่า 2.6 แสนล้านบาท สินค้า IT ต่าง ๆ และค่าบริการการ
สื่อสารโทรคมนาคมรวมกันเป็นมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท รวมไปถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้า 7 หมื่น
ล้านบาท และเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกกว่า 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในความ
เป็ น จริ งแล้ ว ด้ ว ยขนาดของประชากรและแนวโน้ ม การใช้ จ่าย ของกลุ่ ม Gen Y ศั กยภาพตลาด
โดยรวมในปี 2015 ของกลุ่ม Gen Y จะอยู่ที่ประมาณ 3.4 ล้านล้านบาท ซึ่งใหญ่กว่าตลาดของ Baby
Boomers 40% และมีขนาดใกล้เคียงกับตลาด Gen X ดังนั้น หากสามารถคว้าส่วนแบ่งตลาด Gen
Y ไว้ได้เพียง 0.01% ก็จะหมายถึงเม็ดเงินรายได้กว่า 300 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ หากประมาณการ
การใช้จ่ายตลอดชีวิตของผู้บริโภค ถือว่ากลุ่ม Gen Y ไทยมีศักยภาพทางการตลาดเกือบ 160 ล้าน
ล้านบาททีเดียว และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท สถานภาพโสด การศึ กษา
จบปริญญาตรีส่วนมาก เพศหญิงจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากกว่าเพศชาย จานวนสมาชิกในครอบครัวอยู่
ระหว่าง 3-4 คน ที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเองโดยแม้ว่าสถานภาพของผู้ที่มีพฤติกรรมค้างชาระคือ
โสด แต่หากพิจารณาประกอบกับสถานที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นบ้านตนเองกับจานวนสมาชิกในครอบครัวทา
ให้เห็นว่าผู้ค้างชาระมีภาระที่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการค้างชาระ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จาก
การให้ข้อมูลของผู้กู้ที่ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการค้างชาระหนี้ข้อคิดเห็น รายได้ของบุคคลจะ
แสดงฐานะของเศรษฐกิจ จานวนยอดหนี้ที่ค้างชาระกับทาง กยศ. และระยะเวลาที่ผ่อนชาระกับทาง
กยศ. จากจานวนยอดหนี้ที่ค้างชาระและระยะเวลาที่ชาระ เมื่อเทียบกับอายุของผู้กู้หลังจบ ซึ่งไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสาเหตุของพฤติกรรมการค้างชาระ สาเหตุค่าใช้จ่ายเงินเกิดจากการ
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ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน และนาไปใช้ซื้อหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศั ยซึ่งไปในทิศทางเดียวกันของที่พัก
อาศัยบ้านของตนเอง การศึกษาและสาเหตุของการเป็นหนี้ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากการมีหนี้สินอื่น ๆ
สอดคล้องกับ พิมล ศรีวิกรม์ (2542: 6) ที่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่าหมายถึงการกระทาที่
ผู้บริโภคแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ได้แก่ การค้นหา การเลือกซื้อ และการประเมินผล
ในการใช้ส อยผลิ ตภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ รวมถึงการบริการที่ ผู้ บ ริโภคได้รับ หรือ พึ งจะได้ รับ ซึ่ งการกระท า
ดังกล่าวเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นเอง
ความรู้ความเข้าใจที่มีความสาคัญที่จะต่อยอดในเรื่องการมีงานทา เรื่องปัญหาและอุปสรรค
ของการค้างชาระหนี้ในด้านของรายได้และค่าใช้จ่าย เพราะจากการศึกษาปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาพบ
ผู้กู้ที่ค้างชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตัดสินใจจะไม่ชาระหนี้และยอมให้กองทุน
ฟ้องร้องดาเนินคดี เนื่องจากการเจอสภาพปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ในด้าน
เศรษฐกิจจะเห็นถึงปัญหาในเรื่องของปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มมากขึ้น ไม่มีการวางแผนทางการเงินที่ดี และมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้เงินกู้ยืม ในด้านของ
เงื่อนไขและข้อกาหนดของ กยศ. ผู้กู้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเงื่อนไขหรือเนื้อหาในสัญญาของ กยศ. ซึ่งเป็น
ข้อที่ทาให้ผู้กู้เข้าใจผิดในการที่จะชาระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย
ผู้วิจัยมีความเห็ นว่าในการให้ สินเชื่อ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาควรมีขั้นตอนในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมว่ามีความสามารถในการชาระคืนเมื่อจบการศึกษาหรือไม่ โดยตั้งหน่วยงานเฉพาะ
ขึ้นมาเพื่อป้องกันการทุจริต และการให้สินเชื่อที่มีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก ตลอด
จนถึงการติดตามทวงถาม โดยมีมาตรการดาเนินการสาหรับผู้ไม่ชาระหนี้ตามข้อกาหนด และประกาศ
ให้ทราบรวมไปถึงใส่ในสัญญากู้ยืม
1. ในการวิจัยครั้งนี้เห็นควรมีการสร้างจิตสานึกให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้อย่างต่อเนื่อง โดย
เริ่มตั้งแต่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
2. ควรจะมีการสร้างวินัยทางการเงินให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยทางการเงิน และ
การออม และการบริหารเงินต่าง ๆ โดยเริ่มขณะที่ศึกษาอยู่ เพื่อให้ผู้กู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออม มีวินัยทางการเงินในอนาคต ต่อไปเมื่อผู้กู้มีรายได้จะได้กลับมาชาระหนี้ได้เป็นปกติ
3. ควรส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา โรงเรียน และผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับ กยศ. ให้
มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในภาระกิ จ ของ กยศ. เพื่ อ ที่ จ ะได้ ถ่ า ยทอดให้ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
ควรเผยแพร่ให้ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงความสาคัญของการชาระหนี้ภาระกิจของ
กยศ. และความสาคัญที่ กยศ. จะได้รับเงินคืนกลับมาให้คนรุ่นหลัง ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กยศ. โดยมีผู้กู้มีมากกว่า 5 ล้านราย และผู้ค้ามีสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้กู้ประมาณ 5 ล้านราย
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4. ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในการให้สินเชื่อ เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึกษาควรมีขั้นตอนในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมว่ามีตรงตามความวัตถุประสงค์ของการให้ กู้ และแนะนาให้ เรียนในวิชาที่เป็น
ความต้องการของประเทศ เพื่อให้มีงานทาที่ดีและสามารถในการชาระคืนเมื่อจบการศึกษา
5. ทั้งนี้ ในการให้ความรู้ทางด้านการเงินให้ ผู้ กู้นั้น กยศ. อาจขอความร่วมมือจากเกี่ยวกับ
ผู้เกี่ยวข้องให้ความรู้ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีหน่วยงานที่ให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชน กองทุนการออมแห่งชาติที่รัฐตั้งขึ้นให้ประชาชนมีการออม หากทั้งสอง หน่วยงานนี้มี
ความร่วมมือกัน ทุกหน่วยงานก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ กยศ. จะได้นักเรียนผู้กู้ที่มีวินัยทาง
การเงินและสามารถชาระหนี้ให้ กยศ. ได้ ส่วนกองทุนการออมแห่งชาติก็จะได้ฐานลูกค้าจากนักเรียน
ผู้กู้ของ กยศ. เป็นต้น
6. ในการทาวิจัยนี้ผู้วิจัยจะได้ส่งผลการวิจัยให้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) เพื่อ
จะได้นาประโยชน์จากผลการวิจัยนี้ไปวิเคราะห์ข้อมูลในการให้เงินกูและบริหารหนี้ต่อไป
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กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล
เรืองตะวัน ยะสูงเนิน*

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรที่ทาการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้บริการทาง
การเงิ น ผ่ า น Mobile Banking Application ของธนาคารในประเทศไทย ที่ อ าศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทาการสารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถาม
ตอบกลับที่มีความสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 400 ชุด ซึ่งนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยมากที่สุด คือ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่ง
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้บริการทาธุรกรรมโอนเงินระหว่างบัญชี โดยเฉลี่ยใช้บริการมากกว่า 5 ครั้งต่อ
เดือน และพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ใน
ระดับมาก โดยปัจจัย เรื่อง Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการไปทาธุรกรรมที่สาขา
ของธนาคาร ส่งผลมากที่สุด รองลงมือ คือ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ
สาหรับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อปัจจัย
ด้านการยอมรับเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยเรื่อง การใช้บริการ Mobile Banking ช่วยลด
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง ส่งผลมากที่สุด รองลงมา คือ การทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่าน Mobile Banking ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking
คำสำคัญ: พฤติกรรม Mobile Banking
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ปัจจุบันถือเป็นยุคแห่งการก้าวล้าของเทคโนโลยีที่มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาปรับใช้กับการดาเนินการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการทา
ธุรกรรมทางการเงิน เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้การทา
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: ruangtawan.yasu@stu.nida.ac.th

479

ธุรกรรมทางการเงิน ในรูป แบบดิจิทัล เช่น Mobile Banking และ Internet Banking เติบโตอย่าง
รวดเร็ว และเข้ามาแทนที่การทาธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร เนื่องจากธุรกรรมในสาขาส่วนใหญ่
เป็นธุรกรรม ฝาก ถอน โอนเงิน และชาระเงิน ซึ่งปัจจุบันธุรกรรมดังกล่าวสามารถทาผ่าน Digital
Banking ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขาของธนาคาร โดยผู้ให้บริการมีทั้งที่เป็นธนาคาร และไม่ใช่ธนาคาร
(Non-Bank) รวมทั้งธุรกิจฟิน เทค (FinTech) ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการออกแบบ พัฒ นา และ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทาธุรกรรมทางการเงินของธนาคารให้ปรับตัวรองรับ
การใช้งานของลูกค้าตามไปด้วยเช่นกัน
การท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่ าน Mobile Banking มี แนวโน้ม เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมี
อัต ราการเติ บ โตมากกว่ าการท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่ าน Internet Banking โดยจากข้ อ มู ล ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Mobile Banking ณ สิ้นปี 2560 มี
จ านวน 31.63 ล้ านบั ญ ชี เพิ่ ม ขึ้น ถึ งร้อ ยละ 51.48 เมื่ อเที ย บกับ สิ้ น ปี 2559 และปริม าณการท า
ธุรกรรมการชาระเงินผ่ านบริการ Mobile Banking ในปี 2560 มีจานวน 1,229,930 ล้านรายการ
เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 110.25 เมื่อเทีย บกับปี 2559 ในขณะที่จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ Internet
Banking ณ สิ้นปี 2560 มีจานวน 20.46 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.58 เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2559
และปริ ม าณการท าธุ ร กรรมการช าระเงิ น ผ่ า นบริ ก าร Internet Banking ในปี 2560 มี จ านวน
248,478 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบกับปี 2559 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 แสดงสถิติการทาธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Internet Banking และ Mobile Banking ปี
2559 – 2560
รำยกำรกำรทำธุรกรรมกำรชำระเงิน
ธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Internet Banking
จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลค่ารายการ (พันรายการ)
ธุรกรรมการชาระเงินผ่าน Mobile Banking
จานวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ
ปริมาณรายการ (พันรายการ)
มูลค่ารายการ (พันรายการ)

ปี 2560
20,466,619
248,478
23,513
31,634,571
1,229,930
8,999

ปี 2559
15,095,696
240,461
29,706
20,883,147
584,983
5,361

แหล่งที่มำ: (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
จากตารางแสดงให้เห็นว่าการใช้บริการผ่าน Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตสูงกว่าการใช้
บริการผ่าน Internet Banking เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ในการทา
ธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทุกที่และทุกเวลา รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสเทคโนโลยี และการเติบโตของธุรกิจ E-commerce/M-commerce ทาให้ ผู้บริโภค
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นิ ย มซื้อสิ น ค้าออนไลน์ มากขึ้น และนิ ยมใช้ Mobile Banking เป็ นช่อ งทางในการช าระค่าสิ นค้า/
บริการออนไลน์ ส่งผลให้การใช้ Mobile Banking มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภำพที่ 1 จานวนการดาวน์โหลด Mobile Application ใน Google Play Store สูงสุด 7 ลาดับแรก
แหล่งที่มำ: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก (2560)
ปัจจุบันการใช้ Mobile Banking เป็นการใช้งานผ่าน Application ในโทรศัพท์มือถือ หรือ
แท็ บ เล็ ต (Tablet) ซึ่ ง Application ของแต่ ล ะธนาคารจะมี ลั ก ษณะการใช้ ง าน/บริ ก ารหลั ก ที่
ใกล้เคียงกัน โดยการนาเสนอบริการทางการเงินที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
แม้อัตราการใช้บริการ Mobile Banking จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
ยังจาเป็นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการ คุณภาพของการบริการ ระบบรักษาความปลอดภัย คิดค้น
นวัตกรรมและสร้างบริการทางการเงินที่แปลกใหม่ ทันสมัย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ให้มี
ศั ก ยภาพเพิ่ ม ความสามารถ โอกาส และความได้ เปรี ย บทางการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ดังนั้น หากต้องการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขัน และรองรับธุรกรรมดิจิทัลในอนาคตที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
งาน ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อนาข้อมูลผลวิจัยที่ได้ไป
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่ อศึ ก ษ าพ ฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ศึกษาเพื่อ
เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาตามแผนภาพดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจาหน่าย
- การส่งเสริมการตลาด

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile
Banking
- ธนาคารผู้ให้บริการ
- ประเภทธุรกรรมที่ใช้บริการ
- ความถี่ในการใช้บริการ

ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี
- การรับรู้ถึงประโยชน์ของกรใช้งาน
- การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ ม ตัว อย่าง ประชากรที่ ใช้ ในการศึก ษา คื อ ประชากรที่ ใช้
บริ การ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริม ณฑล ซึ่งไม่ ท ราบจ านวนประชากรที่
แน่ น อน แต่ คาดว่าน่ าจะมี จ านวนมากกว่า 400,000 คน เนื่ องจากข้อ มู ล ประชากรที่ ใช้ Mobile
Banking ทั่ ว ประเทศ มี จ านวน 31.64 ล้ า นบั ญ ชี (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2560) ส่ ว นขนาด
ตัวอย่าง ใช้การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1970) ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าโดยประมาณ 400 ราย โดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ เลือกเฉพาะกลุ่มคนที่ใช้บริการ
Mobile Banking ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น สาหรับวิธีการวิจัยเป็นการวิจัย
เชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และ
เก็บ ข้อมูล กลุ่ มตัวอย่ างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในช่วงเดือนตุลาคมถึง พฤศจิกายน
2561 หลั งจากรวบรวมแบบสอบถามที่ ได้รับการตอบรับครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ ว จากนั้นจะท าการ
ประมวลผลผ่ า นโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ (SPSS) โดยการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ เชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและนาเสนอค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิ
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4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 282 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.50 มี
อายุ อยู่ ในช่วง 20-30 ปี มีจ านวน 219 ราย คิดเป็นร้อย ละ 54.75 มีระดับ การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีจานวน 248 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.00 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 241 ราย
คิดเป็นร้อยละ 60.25 และมีรายได้เฉลี่ยส่วนบุคคลต่อเดือน 15,000–25,000 บาท จานวน 130 ราย
คิดเป็นร้อยละ 32.50
4.2 กำรวิ เครำะห์ ร ะดั บ ควำมคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps) ของ
ผู้ใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผู้ใช้บริการ
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยแจกแจงเป็น
ค่าคะแนนเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตำรำงที่ 2 ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) ของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)
1. ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์
1.1 ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ใน Mobile Banking มี ม าตรฐาน และมี
ระบบการให้บริการที่มีความถูกต้องแม่นยา
1.2 Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเร็ว
1.3 มีฟังก์ชั่นการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น การโอน
เงิน เช็คยอด ชาระค่ าสินค้า/บริการบัตรเครดิต ค่าสาธารณู ปโภค
และเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
1.4 Mobile Banking มี ก ารอัพ เดตข้อ มู ล พั ฒ นารูป แบบการใช้
งานที่ทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
2. ปัจจัยด้ำนรำคำ
2.1 ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ
2.2 โดยรวมแล้ว ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีความเหมาะสม
2.3 Mobile Banking ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ม ากกว่ า การไปท า
ธุรกรรมที่
สาขาของธนาคาร
3. ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
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̅)
(𝒙

S.D.

แปลผล

4.33

0.63

มาก

4.24
4.48

0.65
0.64

มาก
มาก

4.24

0.68

มาก

4.64
4.35
4.65

0.62
0.77
0.64

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

3.1 มีช่องทางการสมัครที่หลากหลาย
3.2 สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา
3.3 มีช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4. ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
4.1 มีก ารให้ ข้ อมู ล ข่าวสารด้ านการให้ บ ริก ารครบถ้วน ทั น สมั ย
อย่างสม่าเสมอ
4.2 มี โปรโมชั่น สาหรับ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่ าน Mobile
Banking อย่างต่อเนื่อง
4.3 มีการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
รวม

4.02
4.49
3.72

0.79
0.70
0.91

มาก
มาก
มาก

4.01

0.73

มาก

3.77

0.89

มาก

3.81
4.21

0.84
0.10

มาก
มำก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.21) ส่วนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านราคา เรื่อง Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าการไปทาธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร (ค่าเฉลี่ย 4.65 : มากที่สุด) ปัจจัยด้านราคา เรื่อง
ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 4.64 : มากที่สุด) ตามลาดับ
4.3 กำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริกำร
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ Mobile
Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
ใช้งาน การรั บ รู้ ถึ งความง่ายของการใช้งาน โดยแจกแจงเป็ น ค่ าคะแนนเฉลี่ ย (𝑥̅ ) และค่ าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตำรำงที่ 3 ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ
เทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี
1. กำรรับรู้ถึงประโยชน์ของกำรใช้งำน
1.1 ท่านคิดว่าการใช้บริการ Mobile Banking จะทาธุรกรรม
ต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น สาหรับการทาในสิ่งที่ท่านต้องการทา
และอาจจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตของท่าน
1.2 การใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น
1.3 การทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking
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̅)
(𝒙

S.D.

แปลผล

4.47

0.62

มาก

4.61

0.59

มากที่สุด

4.51

0.61

มากที่สุด

ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี
2. กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน
2.1 การใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ท าให้ ท่ า นสามารถท า
ธุรกรรมที่ท่านต้องการได้ง่ายยิ่งขึ้น
2.2 การใช้บริการ Mobile Banking มีขั้นตอนการใช้งานง่าย
ไม่ซับซ้อน
2.3 Mobile Banking ใช้ ภ าษาที่ ง่า ยต่ อ ความเข้ า ใจ แสดง
ผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการอ่าน
รวม

̅)
(𝒙

S.D.

แปลผล

4.47

0.62

มาก

4.34

0.64

มาก

4.33

0.64

มาก

4.46

0.02

มำก

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นโดยเฉลี่ยต่อ ปัจจัยด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46) ส่วนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน เรื่อง การใช้บริการ Mobile
Banking ช่วยลดค่าใช้จ่ายของท่าน เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าเดินทาง เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.61 : มากที่สุด)
รองลงมา คือ การทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking ดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ATM
และ Internet Banking (ค่าเฉลี่ย 4.51 : มากที่สุด) ตามลาดับ
4.4 กำรวิ เ ค รำะห์ เกี่ ย วกั บ พ ฤติ ก รรม กำรใช้ บ ริ ก ำร Mobile Banking ใน เข ต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล
ธนำคำรที่กลุ่มตัวอย่ำงเคยใช้บริกำรทำงกำรเงินผ่ำน Mobile Banking Application
22.05%

19.54%

19.85%

13.90%
6.69%

8.99%
2.82%

4.91%
1.25%

ภำพที่ 3 ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application

485

ตำรำงที่ 4 จานวน และร้อยละ ของพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร
ธนำคำรผู้ให้บริกำร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารธนชาติ
ธนาคารออมสิน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

97
46
16
104
30
91
7
7
2
400

24.25
11.50
4.00
26.00
7.50
22.75
1.75
1.75
0.50
100.00

ประเภทของธุรกรรมที่กลุ่มตัวอย่ำงทำผ่ำน Mobile Banking Application
27.74%
21.83%

18.85%
14.37%
5.05%

4.55%

ภำพที่ 4 ประเภทของธุรกรรมที่กลุ่มตัวอย่างทาผ่าน Mobile Banking Application

486

7.61%

ตำรำงที่ 5 จานวน และร้อยละ ของพฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมกำรใช้บริกำร
จำนวนครั้งที่ใช้บริกำร เฉลี่ยต่อเดือน
น้อยกว่า 3 ครั้ง
3 - 5 ครั้ง
มากกว่า 5 ครั้ง
รวม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

11
67
322
400

2.75
16.75
80.50
100.00

จากภาพที่ 3 – ตารางที่ 4 สามารถสรุป ข้อมูล เกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้บ ริการ Mobile
Banking ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้ดังนี้
ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 22.05 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์
คิดเป็นร้อยละ 19.85 และธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 19.54 ตามลาดับ
ธนาคารที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการบ่อยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกรไทย มีจานวน
104 ราย คิ ด เป็ น ร้ อยละ 26.00 รองลงมา คือ ธนาคารกรุงเทพ จานวน 97 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
24.25 และธนาคารไทยพาณิชย์ จานวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามลาดับ
ประเภทของการทาธุรกรรมทางการเงินมากที่สุด 3 อั นดับแรก คือ โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ
27.74 รองลงมา คือ เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.83 และชาระค่าสินค้า/บริการ คิดเป็นร้อยละ
18.85 ตามลาดับ
จากผลของแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile
Banking Application มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน มีจานวน 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมา
ใช้บริการ 3-5 ครั้งต่อเดือน จานวน 67 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.75 และใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อ
เดือน จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อมูลลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็นเพศหญิงจานวน 282
ราย คิดเป็นร้อยละ 70.50 และเพศชายจานวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.50 โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีจานวน 219 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.75 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี มีจานวน
132 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.00 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 248 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 62.00 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี มีจานวน 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.00 อาชีพพนักงาน
บริ ษั ท เอกชน จ านวน 241 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60.25 รองลงมาคื อ พนั ก งานของรัฐ /พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.00 และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
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พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000–25,000 บาท จานวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา
คือ รายได้ 25,001–35,000 บาท มีจานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
5.2 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps)
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก
ทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ข้อมูล ทางการเงิน ใน Mobile Banking มีมาตรฐานและมีระบบการให้ บริการที่ มี
ความถูกต้องแม่นยา Mobile Banking มีการประมวลผลที่รวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการให้บริการทางการเงิน
ที่หลากหลาย เช่น การโอนเงิน เช็คยอด ชาระค่าสินค้า/บริการ บัตรเครดิต ค่าสาธารณูปโภค และ
เติมเงิน โทรศัพท์มือถือ Mobile Banking มีการอัพเดตข้อมูล พัฒ นารูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย
อย่างสม่าเสมอ
2) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด มี 2 ข้อ
ได้แก่ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อสมัครใช้บริการ Mobile Banking ประหยัดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าการไปทาธุรกรรมที่ส าขาของธนาคาร และมีความคิดเห็ นในระดับมาก คือ โดยรวมแล้ ว
ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการมีความเหมาะสม
3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ มีช่องทางการสมัครที่หลากหลาย สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และมี
ช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ มีการให้ข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการครบถ้วนทันสมัยอย่างสม่าเสมอ
มีโปรโมชั่นสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking อย่างต่อเนื่อง และมีการโฆษณา
ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
5.3 ปัจจัยด้ำนกำรยอมรับเทคโนโลยี
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาแต่ละปัจจัย ได้ดังนี้
1) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ
มากที่ สุ ด มี 2 ข้ อ ได้ แ ก่ การใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ่ า ยของท่ า น เช่ น
ค่าธรรมเนี ย ม ค่ าเดิ น ทาง เป็ น ต้น การท าธุรกรรมทางการเงิน ผ่ าน Mobile Banking ดี กว่า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ ATM และ Internet Banking และมีความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านคิดว่าการใช้
บริการ Mobile Banking จะทาธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายและเร็วขึ้น สาหรับการทาในสิ่งที่ท่านต้องการ
ทา และอาจจะมีประโยชน์อย่างมากในชีวิตของท่าน
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2) การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งาน พบว่าเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
ในระดับมาก ทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ การใช้บริการ Mobile Banking ทาให้ท่านสามารถทาธุรกรรมที่ท่าน
ต้ อ งการได้ ง่ายยิ่ งขึ้ น การใช้ บ ริ ก าร Mobile Banking มี ขั้ น ตอนการใช้ งานง่า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น และ
Mobile Banking ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจแสดงผลลัพธ์ที่ง่ายต่อการอ่าน
5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรใช้บริกำร Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑล
พฤติกรรมในการใช้บริการ Mobile Banking ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากแบบสอบถาม โดย
สรุปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีธนาคารที่ใช้บริการบ่อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ คือ ธนาคารกสิกรไทย
คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมา คือ ธนาคารกรุงเทพ คิดเป็นร้อยละ 24.25 และธนาคารไทยพาณิชย์
คิดเป็นร้อยละ 22.75 ตามลาดับ ประเภทของการทาธุรกรรมทางการเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
โอนเงิน คิดเป็นร้อยละ 27.74 รองลงมา คือ เช็คยอดเงิน คิดเป็นร้อยละ 21.83 และชาระค่าสินค้า/
บริ ก าร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.85 ตามล าดั บ และกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ใช้ บ ริ ก ารทางการเงิน ผ่ า น
Mobile Banking Application มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.50 รองลงมาใช้บริการ
3-5 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และใช้บริการน้อยกว่า 3 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.75
ตามลาดับ
5.5 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึก ษาท าให้ท ราบถึง พฤติก รรมการใช้บ ริก าร Mobile Banking ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และ
ปั จจั ยด้านการยอมรั บ เทคโนโลยี ซึ่งธนาคารสามารถนาผลการวิจัยไปพัฒ นาหรือปรับปรุงระบบ
Mobile Banking ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ธนาคารควรเน้ น ย้ าถึ ง ประโยชน์ ข องการใช้ งาน Mobile Banking ว่ า ดี ก ว่ า
ช่องทางอื่น อย่ างไร เพื่อให้ ผู้ ใช้บ ริการตระหนักและยอมรับการใช้ Mobile Banking นอกจากนั้ น
ธนาคารควรออกแบบการใช้งาน Mobile Banking ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อที่ภายหลังจากการที่
ผู้ใช้บริการได้ยอมรับและทดลองใช้แล้วจะได้เกิดความเข้าใจในการใช้บริการ และใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2) ธนาคารควรให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการใช้บริการ Mobile Banking
เนื่องจากเป็นปัจจัยสาคัญในการใช้บริการ ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงระบบการรักษา
ความปลอดภั ย ของบริ การอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อ ให้ ผู้ ใช้บ ริการเกิ ดความเชื่ อมั่ น ว่าเงิน จะไม่สู ญ หาย
สามารถทาธุร กรรมได้อย่ างปลอดภัย มีความเข้มงวดในเรื่องรหั สผ่ านก่อนเข้าใช้งาน รวมถึงการ
ลงทะเบียนใช้งานในครั้งแรกต้องแสดงถึงความปลอดภัยในการเก็บข้อมูล และต้องมีการสร้างความ
มั่นใจในระบบป้องกันการขโมยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
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3) ธนาคารควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านบริการในส่วนของการติดต่อสื่อสาร
ด้านระบบในส่วนของรูปแบบทางกายภาพเพิ่มขึ้น เนื่ องจากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นต่อช่องทางการแจ้งปัญหาได้อย่างรวดเร็วน้อยที่สุด ดังนั้นในด้านบริการในส่วนของ
การติดต่อสื่ อสาร ธนาคารควรพัฒ นาทักษะ และความรู้ความสามารถของพนักงานผู้ รับสมัครใช้
บริการและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ให้สามารถตอบปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการใช้
บริการธุรกรรมได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง รวมถึงมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดอย่าง
ทั่วถึง และสม่าเสมอ
5.6 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรขยายขอบเขตการเก็ บ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในจั ง หวั ด อื่ น ๆ เพื่ อ ให้
การศึ กษามีความครอบคลุ มมากยิ่ งขึ้น สามารถเป็น ตัว แทนของประชากรได้ดีขึ้น เนื่ องจากกลุ่ ม
ตัวอย่างในจังหวัดอื่น ๆ อาจมีการให้ความสาคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
2) ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth-Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและเจาะจงมากขึ้น
3) ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการเพื่อการพัฒนา
ที่ถูกต้อง ตรงจุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด อีกทั้งยังสามารถทานายถึงแนวโน้มของบริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรธนำคำรเซเว่นอีเลฟเว่น
กรณีควำมคิดเห็นของลูกค้ำธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในเขตบำงกะปิ
รัมภาภัค รุตรัตนมงคล*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อส ารวจความคิดเห็ นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น
อีเลฟเว่น กรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ 2) เพื่อทราบ
ลักษณะพฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิที่
ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น 3) เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและนาผล
การศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจวางแผนดาเนินงานขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน
ประชากรที่ศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขตบางกะปิจานวน
8 สาขา ได้แก่ สาขา สาขาโลตัสบางกะปิ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาเอ็นมาร์คพลาซ่าบางกะปิ
สาขาคลองจั่น สาขาหัวหมาก สาขาถนนรามคาแหงและสาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ โดยใช้สูตรการ
ค านวณแบบไม่ ท ราบถึ ง จ านวนประชากรที่ แ น่ น อน ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามที่มีคาตอบครบถ้วนและสมบูรณ์ จานวน 400 ชุด แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
ผลการศึ กษาพบว่ าผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ ระหว่ าง 26–33 ปี มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001–
45,000 บาท รูปแบบการให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นที่ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ในเขตบางกะปิต้องการเป็นอันดับแรก คือ การให้บริการฝาก ถอน โอน ชาระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มี
วัตถุประสงค์หลั กในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ ด้ านฝาก ถอน โอนเงิน มีวันที่สะดวกในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวัน เวลาที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31–20.00 น.
และช่องทางที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ บริการอินเทอเน็ตแบงก์กิ้ง/Mobile Banking
คำสำคัญ: ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น การตัดสินใจ ธนาคารกสิกรไทยจากัด (มหาชน)

1. บทนำ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: rampapak.rut@stu.nida.ac.th
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ธนาคารพาณิชย์มีบทบาทสาคัญมากที่สุดของประเทศในฐานะสถาบันการเงิน สามารถสร้าง
เครดิตซึ่งส่งผลต่อปริมาณการเงินในระบบของประเทศอันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เป็นสื่อกลางทาง
การเงินโดยเป็นแหล่งระดมทุนจากประชาชนในรูปของเงินฝาก กองทุนรวม ประกันชีวิต เป็นแหล่ง
กู้ยื มเงิน ระยะสั้น ที่มีส ภาพคล่ องสูง และนาเสนอผลิ ตภัณ ฑ์ให้ กับลู กค้าหลากหลายประเภท เช่น
บริการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต บริการธนาคารผ่านมือถือ บัตรเครดิต
ฯลฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อันนามาสู่รายได้ของธนาคาร โดยเฉพาะช่องทางหลักอย่างสาขาธนาคารที่
ปัจจุบันยังมีความสาคัญสาหรับธุรกรรมที่มีความซับซ้อน เช่นสินเชื่อและการวางแผนการลงทุน ที่ต้อง
ได้รับการแนะน า มีการพูดคุย ให้ข้อมูล และรายละเอียดจากพนักงานสาขาธนาคาร รวมถึงในบาง
ธุรกรรมจาเป็นต้องได้รับการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ลูกค้าจึงยัง
ต้องมาใช้บริการที่สาขา ทาให้บทบาทของสาขาธนาคารยังคงมีความจาเป็น แต่ด้ วยช่องทางการทา
ธุรกรรมการเงินที่มีมากขึ้นในปัจจุบันทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการที่หลากหลาย ประกอบ
กับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ชอบความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ายและประหยัดการเดินทาง
ทาให้ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ซึ่งปัจจุบันเป็นอี กหนึ่งช่องทางในการรับ ชาระ
ค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภคผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญและเป็นช่องทางการทา
ธุรกรรมการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ เนื่องจากมีสาขาครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่ของ
ชุมชน มีความสะดวกสบายในการเข้าไปใช้ให้บริการรวดเร็ว “เซเว่น อีเลฟเว่น เมื่อพูดชื่อนี้ไม่มีใครไม่
รู้จักตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ” เพราะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดตั้งอยู่ทั่วประเทศไม่
ว่าจะเป็น ชุมชน ย่านธุรกิจการค้า หมู่บ้าน คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารสานักงาน โรงเรียน
มหาวิทยาลัย สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานีบริการน้ามัน จนอาจกล่าวได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันของประชาชนอย่างแยกไม่ออก รวมถึงทางด้านธุรกรรมการเงิน โดยเป็นที่สังเกตว่าทุก
สาขาของร้ านเซเว่ น อี เลฟเว่น (7-Eleven) จะมี ตู้ เอที เอ็ ม (ATM) ของหลายธนาคารติ ด ตั้ งและ
ให้บริการอยู่
ปัจจุบันร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ที่ดาเนินกิจการเปิดในประเทศไทยมี
จานวนประมาณทั้งสิ้นกว่า 10,000 สาขา (ณ เดือน มกราคม 2561) เฉพาะในกรุงเทพมหานครมี
จานวนของสาขามากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือจังหวัดเชียงใหม่มีมากถึง 200 สาขา ซึ่งในประเทศ
ไทยนั้นมีสาขาของร้านสะดวกซื้อเซเเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ
ญี่ปุ่ น มีผู้ ใช้บ ริการมากกว่า 9 ล้านคนต่อวัน มียอดขายเฉลี่ ย 65,019 บาทต่อวันต่อสาขา และมี
เป้าหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับธนาคารพาณิชย์ที่ทยอยลดจานวนสาขาลง
ในแต่ละปี ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงสาขาของธนาคารพาณิชย์
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ธนำคำร
ภำพรวม
กสิกรไทย
ไทยพำณิชย์
กรุงเทพ
กรุงไทย
ธนชำติ
ไทยเครดิต
อื่นๆ

มิถุนำยน 2560 ธันวำคม 2560
6,913
1,059
1,170
1,165
1,169
549
121
1,680

6,784
1,029
1,161
1,166
1,121
524
132
1,651

เปลี่ยนแปลง
-129
-30
-9
1
-48
-25
11
-29

มิถุนำยน
2561
6,734
1,034
1,069
1,165
1,120
517
181
1,648

เปลี่ยนแปลง
-50
5
-92
-1
-1
-7
49
-3

แหล่งที่มำ: ธนาคารแห่งประเทศไทย
การที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ล ดจานวนสาขาลง เนื่ องจากต้ องการลดต้ น ทุ น ค่าใช้จ่ าย และจะ
ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบสาขาที่เน้ น การให้ บ ริการด้ว ยระบบดิจิทั ล ควบคู่ กับการมองหาช่องทางการ
ให้ บ ริการอื่ น ร่ วมกับ พั น ธมิต รทางธุรกิจโดยการแต่งตั้ง แบงก์กิ้ ง เอเย่น ต์ (Banking Agent) หรือ
ตัวแทนของธนาคารในการขยายธุรกรรมทางการเงินในวงเงินไม่สูง สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ต้องทาให้ธนาคารพาณิชย์มีทางเลือกและมีความยืดหยุ่นในการบริหารและจัดการ
ต้นทุนด้านสาขามากขึ้นและประชาชนได้รับประโยชน์ ร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จึง
กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้สาหรับธนาคารพาณิชย์ในการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการขยาย
ธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร ด้วยมีความได้เปรียบเรื่ องจานวนสาขาและเปิดบริการตลอด 24
ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด โดยธนาคารออมสินเป็นธนาคารแรกที่คัดเลือกและแต่งตั้งให้เซเว่น อีเลฟเว่น
(7-Eleven) เป็ น แบงก์ กิ้ ง เอเย่ น ต์ (Banking Agent) รั บ ช าระค่ า บริ ก าร ฝากเงิน ถอนเงิ น ผ่ า น
เคาน์ เตอร์เซอร์วิส ซึ่งเป็น ความร่วมมือของ 3 องค์การกล่ าวคือ ธนาคารออมสิน บริษัทซีพีออลล์
จากัด (มหาชน) และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยระยะแรกเปิดให้บริการกับกลุ่มเยาวชนในวันออม
แห่งชาติ วันที่ 31ตุลาคม 2561 ให้บริการฟรีค่าธรรมเนียมหนึ่งปีแรกสาหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง
7-20 ปี ที่ต้องการออม และสามารถออมได้ตั้งแต่ 1 บาท สามารถฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง และ
ระยะที่ส องจะเปิดให้ ประชาชนทั่วไปในการฝากเงิน เป็นการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน
โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพในเวลากลางคืนเช่น พ่อค้า แม่ค้าในตลาด โดยกาหนดยอดเงินฝากสูงสุด
ไม่เกิน 30,000 บาทต่อรายการ และให้ บริการถอนเงินสดที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
(7-Eleven) โดยกาหนดให้ลูกค้าของธนาคารออมสินสามารถถอนได้ตั้งแต่ 1-5,000 บาท ในช่วงเวลา
8.00-22.00 น. ค่าธรรมเนียมรายการละ 15 บาท (ไทยโพสต์ , 2561) ซึ่งในอนาคตอาจจะมีความ
ร่วมมือกับธนาคารอื่นตามมา ซึ่ง จะทาให้ธนาคารสามารถลดต้นทุนจากการเปิดสาขา และลดต้นทุน
จากการขนย้ายเงิน และยังทาให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ทั้งรับ
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ฝากเงิน ถอนเงิน แต่ว่าสถานที่ในการทาธุรกรรมเปลี่ยนไป จากเดิมต้องไปที่สาขาธนาคาร สามารถ
เดินเข้าร้านสะดวกซื้ออย่างเซเว่น อีเลฟเว่นไปทาธุรกรรมการเงินเลยก็ได้ ทั้งนี้ธนาคารที่จะอนุญาต
หรือผู้แต่งตั้งตัวแทน จะต้องมีระบบการควบคุมที่ดี เพราะการดาเนินงานลักษณะนี้มีความเสี่ยง โดย
หลักเกณฑ์การเลือกตัวแทนของธนาคารหรือแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking Agent) รวมถึงเงื่อนไขและ
รูปแบบในการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจของแต่ละธนาคาร
แม้ในระยะแรก เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) จะมีฐานะเป็น แบงก์กิ้ง เอเย่นต์ (Banking
Agent) ยังไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ เป็นเพียงตัวแทนในการรับทาธุรกรรมการเงินของธนาคาร โดยยังมี
การจากัดประเภทและวงเงิน รวมถึงช่วงเวลาในการทาธุรกรรมบางรายการ แต่ด้วยจุดแข็งของร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นที่มีสาขาเป็นจานวนมาก เปิดให้บริการ 365 วันตลอด 24 ชั่วโมง มีกลุ่ม
ลูกค้ามาใช้บริการที่หลากหลาย จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)
จะขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็น แบงก์กิ้ง เซอร์วิส (Banking Service) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่า
จะเป็นในฐานะแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ หรืออาจพัฒนาเป็นธนาคารพาณิชย์ในอนาคตหากได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังตัวอย่างในประเทศญี่ ปุ่นที่มีการขยายเข้าสู่ ธุรกิจการเงินโดยเปิดร้าน
สะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) เป็น ธนาคารเซเว่น หรือ Seven Bank ให้บริการทางการเงิน
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ตู้เอทีเอ็มเซเว่น (Seven Atm) เป็นช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่า
จะเป็ น การเปิ ดบัญ ชีเงิน ฝาก โอนเงิน หรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ซึ่งอาศัยความได้เปรียบเรื่องความ
สะดวกด้านเวลาคือเปิดให้บริการในเวลากลางคืนและโยงกับธุรกิจหลักคือค้าปลีกจากคนที่มาซื้อของ
ในร้านสะดวกซื้อได้ ตลอด 24 ชั่วโมง จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับผู้ใช้บริการในทาธุรกรรม
การเงิน
อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ใช้บริการจานวนไม่น้อยที่ยังพอใจและมีความสัมพันธ์คุ้นเคยกับธนาคาร
เดิมที่ใช้บริการเป็นประจา อันเนื่องด้วยเหตุผลหลายประการทั้งความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใน
การใช้บริการ ประสบการณ์ในธุรกิจและความมีชื่อเสียงของธนาคารพาณิชย์ที่เปิดให้บริการอยู่ก่อน
รูปแบบและข้อกาหนดในการให้บริการ ความปลอดภัยในข้อมูลรวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องที่
น่าติดตามหากในประเทศไทยจะมีการเปิดธนาคารในร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ผู้ศึกษาทางานอยู่ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย จึงสนใจศึกษาเพื่อทราบ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ไม่ว่ากรณีเป็นรูปแบบ
สาขาของธนาคารพาณิชย์ เช่นธนาคารเซเว่น (Seven Bank) ของประเทศญี่ปุ่น หรือการที่ธนาคาร
พาณิชย์โดยเฉพาะธนาคารกสิกรไทย จะทาการแต่งตั้งเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นแบงก์กิ้ง เอเย่นต์ ของ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะใน
งานนามาสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์การทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
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2.1 เพื่อสารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทยจากัด ในเขตบางกะปิ (มหาชน)
2.2 เพื่อทราบลักษณะพฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงินของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ในเขตบางกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและนาผลการศึกษามาพัฒนา และปรับปรุงการ
ให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ความพอใจสู งสุ ด ของลู ก ค้ ารวมถึ งเป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจ ประกอบการ
วิเคราะห์ และวางแผนดาเนิ น งานส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน
โดยเฉพาะสถาบันการเงิน

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิดธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคาร
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส่วน
บุคคลและปั จจัยรูปแบบกิจกรรมการให้บริการของธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถกาหนดเป็น
กรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1

ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
• เพศ
• อายุ

ตัวแปรตำม
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กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำร
ธนำคำรเซเว่น อีเลฟเว่น ของ
ลูกค้ำธนำคำรกสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ในเขตบำงกะปิ จำแนก
ตำมลักษณะพฤติกรรมกำรทำ
ธุรกรรม
• วัตถุประสงค์การทาธุรกรรม
• วันที่สะดวกในการทาธุรกรรม
• ช่วงเวลาที่สะดวกในการทา
ธุรกรรม
• ช่องทางในการทาธุรกรรม

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ลูกค้าที่มาใช้บริการสาขา
ธนาคารกสิกรไทยในเขตพื้นที่บางกะปิซึ่งมีจานวนสาขาทั้งสิ้น 8 สาขา ได้แก่ สาขาโลตัสบางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ สาขาเอ็นมาร์คพลาซ่าบางกะปิ สาขาคลองจั่น สาขาหัวหมาก สาขาถนน
รามคาแหง สาขาหัวหมากทาวน์เซ็นเตอร์ และสาขาแอมเวย์ ส่วนขนาดตัวอย่างคานวณจากสูตรไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ของ W.G Cochran ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 ราย โดยใช้การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มและเฉพาะเจาะจงลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกสิกรไทยในเขตบางกะปิ
จานวน 8 สาขา สาขาละ 50 รายรวมเป็น 400 ราย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อ การวิ จั ย SPSS VERSION 23 โดยใช้ ห ลั ก สถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
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การแจกแจงความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ เดื อ นสิ งหาคม ถึ งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 400 คน สามารถสรุป
ได้ดังนี้
จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 248 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62 และเพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38
จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 150
คนคิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาเรียงตามลาดับ ได้แก่ มีอายุ 18-25 ปี มีจานวนเท่ากับ 85 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.25 มีอายุ 34-41 ปี จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีอายุ 42-49 ปี จานวน 50
คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อายุ 46-50 ปี และอายุ 51 ปีขึ้นไป มีจานวนเท่ากันเท่ากับ 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า50 ปีขึ้นไปจานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีจานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามลาดับ ได้แก่ ปริญญาโท จานวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อนุปริญญา/ปวส. จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ต่ากว่ามัธยมปลาย
จานวน 64 คน คิดเป็ น ร้อยละ 16 มัธยมปลาย/ปวช. จานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.75 และ
ปริญญาเอก จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการจานวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามลาดับ ได้แก่ มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน จานวน 87
คน คิดเป็น ร้อยละ 21.75 พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 นักเรียน/
นักศึกษา จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และอาชีพอื่น ๆ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75
จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อเดื อน พบว่า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี รายได้ 35,00145,000บาท จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75 รองลงมาเรียงตามลาดับ ได้แก่ 45,001-55,000
บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ลาดับต่อมาได้แก่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000
บาท จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาทจานวน 63 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.75 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-25,000 บาท จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ
14.5 และมีน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน55,001 บาทขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยรูปแบบกิจกรรมกำรให้บริกำรธนำคำร
เซเว่น อีเลฟเว่น ของกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
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จาแนกตามเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ชาระสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ต้องการให้มีบริการ จานวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98 และไม่ต้องการให้มีบริการ จานวน 8 คน
คิดเป็นร้อยละ 2
จ าแนกตามเป็ น จุ ดรับ ส่ งเอกสารเปิ ดบั ญ ชีและใบสมัครสิ น เชื่อประเภทต่าง ๆ ได้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการ
ให้มีบริการ จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48
จ าแนกตามใช้ บั ต รเซเว่น เป็ น บั ต ร ATM ใบเดี ย วท าธุ รกรรมได้ ค รบวงจร พบว่า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการให้มี
บริการ จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48
จ าแนกตามให้ บ ริ ก ารฝาก ถอน โอน ช าระ ทุ ก วั น ตลอด 24 ชั่ ว โมง พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ จานวน 398 คน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และไม่ต้องการให้มี
บริการ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
จ าแนกตามอัตราค่ าธรรมเนี ยมถูก กว่าช่ องทางอื่น พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ต้องการให้มีบริการ จานวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 90.2 และไม่ต้องการให้มีบริการ จานวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.8
จาแนกตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/รปภ. พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ต้องการให้มีบริการ จานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 และไม่ต้องการให้มีบริการ จานวน 131
คน คิดเป็นร้อยละ 32.8
จาแนกตามรายการส่งเสริมการขาย/บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มี
บริการ จานวน 208คน คิดเป็นร้อยละ 52 และไม่ต้องการให้มีบริการ จานวน 192 คน คิดเป็นร้อย
ละ 48
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมกำรทำธุรกรรมกำรเงินของลูกค้ำธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) ในเขตบำงกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริกำรธนำคำรเซเว่น อีเลฟเว่น ของกลุ่ม
ตัวอย่ำงจำนวน 400 คน สามารถสรุปได้ดังนี้
จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ด้านฝาก ถอน โอนเงิน จานวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีวัตถุประสงค์ชาระค่า
สาธารณูปโภค/ค่าสินค้า/บัตรเครดิต จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 มีวัตถุประสงค์ด้านการ
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ จานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 มีวัตถุประสงค์ช าระค่าด้าน
สินเชื่อจานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 มีวัตถุประสงค์ด้านซื้อขายกองทุนรวมและด้านประกันชีวิต/
ประกันภัย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.25
จาแนกตามวันที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วันที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวันจานวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 และวันที่
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สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ วันธรรมดา (จันทร์ - ศุกร์) จานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ
49.8
จาแนกตามเวลาที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีเวลาที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31-20.00 น.จานวน 181 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45.25 เวลา 8.30-15.30 น. จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 และเวลาหลังเวลา 20.00 น.
จานวน 49คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
จาแนกตามช่องทางที่สะดวกในการทาธรุกรรมทางการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มี ช่ อ งทางที่ ส ะดวกในการท าธรุก รรมทางการเงิน คื อ บริ ก ารอิ น เทอเน็ ต แบงก์ กิ้ ง/Mobile
Banking จานวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM/CDM จานวน 150
คน คิดเป็นร้อยละ 37.5

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-33 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท
5.1.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมการให้บริการของธนาคารเซเว่น
อีเลฟเว่น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างจ านวน 400 คน ที่ ตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริก ารธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น
สามารถสรุปได้ดังนี้
o จาแนกตามเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ชาระสินค้า พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
o จาแนกตามเป็นจุดรับส่งเอกสารเปิดบัญชีและใบสมัครสินเชื่อประเภทต่าง
ๆ ได้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
o จ าแนกตามใช้ บั ต รเซเว่ น เป็ น บั ต รATM ใบเดี ย วท าธุ ร กรรมได้ ค รบวงจร
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
o จาแนกตามให้บริการฝาก ถอน โอน ชาระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
o จ าแนกตามอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย มถู ก กว่ า ช่ อ งทางอื่ น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
o จ าแนกตามระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล /รปภ. พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีบริการ
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o

จาแนกตามรายการส่งเสริมการขาย/บริการพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ต้องการให้มีบริการ
5.1.3 ข้อมูลลักษณะพฤติกรรมการทาธุรกรรมการเงินของลูก ค้าธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน
สามารถสรุปได้ดังนี้
o จ าแนกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ด้านฝาก ถอน โอนเงิน
o จ าแนกตามวั น ที่ ส ะดวกในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวันที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ ทุกวัน
o จ าแนกตามเวลาที่ ส ะดวกในการท าธุ ร กรรมทางการเงิ น พบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเวลาที่สะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงิน คือ เวลา 15.31-20.00 น.
o จาแนกตามช่องทางที่ สะดวกในการท าธรุก รรมทางการเงิน พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่องทางที่สะดวกในการทาธรุกรรมทางการเงิน คือ บริการอินเทอเน็ตแบงก์
กิ้ง/Mobile Banking
5.2 กำรอภิปรำยผล
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
เซเว่น อีเลฟเว่น กรณี ความคิดเห็น ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ผู้
ศึกษาได้นาผลสรุปการวิเคราะห์มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
5.2.1 ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ ระดับการศึก ษา
อาชี พ และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริ ก ารธนาคารเซเว่ น
อีเลฟเว่น ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทร์จิรา ศรวิชัย (2557) ที่ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้
ภาพลักษณ์ของร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่นด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการแตกต่างกันใน
ทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้า นตรายี่ห้อที่แตกต่างกันยกเว้น
ปัจจัยด้านอายุที่รับรู้ภาพลักษณ์ด้านตรายี่ห้อไม่แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านสถาบัน องค์การ แตกต่างกันในทุกด้าน และงานวิจัยของศุภโชค อรทัย
(2558) ที่ได้ศึกษาปัจจั ยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ (Bill
Payment) ของผู้ใช้บ ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
เกี่ยวกับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการรับชาระเงิน
ตามใบแจ้งหนี้ ณ เคาน์เตอร์เซอร์วิสของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความสอดคล้องกัน
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ในเรื่องของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการรับชาระเงินตามใบแจ้งหนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Bill Payment) ของผู้ใช้บริการ
ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
5.2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านรูปแบบกิจกรรมการให้บริการ เช่น เคาน์เตอร์
ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ชาระสินค้า เป็นจุดรับส่งเอกสารเปิดบัญชีและใบสมัครสินเชื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้ ใช้บัตรเซเว่นเป็นบัตร ATM ใบเดียวทาธุรกรรมได้ครบวงจร ให้บริการฝาก ถอน โอน ชาระ
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอื่น ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล/
รปภ. และรายการส่งเสริมการขาย/บริการ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
เซเว่น อีเลฟเว่น ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด(มหาชน)ในเขตบางกะปิมากน้อยต่างกัน ทั้งนี้
ลูกค้าให้ความสาคัญกับรูปแบบการให้บริการ ฝาก ถอน โอน ชาระ ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงมาก
ที่สุดโดยลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นส่วนใหญ่มีช่องทางการทาธุรกรรม
ผ่านอิน เทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/โมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ช อบความสะดวกสบาย เข้าถึงง่ าย
สามารถท ารายการได้ ตลอด 24 ชั่ ว โมง สอดคล้ อ งกั บ งานวิจัย ทศพล ภู่ จานงต์ (2559) ที่ ศึ กษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ระบุว่า
เซเว่น อีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกในการให้ บริการโดยขายความ
สะดวกสบายและเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จัดเป็นธุรกิจที่ให้ความ
สนใจกับ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการพัฒ นาสินค้าใหม่ร่วมกับคู่ค้า เพื่อ
นาเสนอสินค้าและบริการใหม่ที่หลากหลาย พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ย นแปลงไปตลอดเวลารวมถึง
การเพิ่มขึ้นของร้านค้าออนไลน์ที่สะดวกต่อลูกค้าปัจจุบันในยุคที่ทุกอย่างรวดเร็ว การแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น มีการกระตุ้นรวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเป็น
สิ่งจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ได้สรุปข้อมูลทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมในการใช้ บ ริ ก ารร้านสะดวกซื้ อ เซเว่น อี เลฟเว่ น ส่ ว นใหญ่ คื อ การซื้ อ สิ น ค้ ากลุ่ ม
เครื่องดื่ม เหตุผลส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น คือใกล้บ้าน ส่วนปัจจัยด้าน
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นของกลุ่มตัวอย่าง โดย
ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับสถานที่โดยให้ความสาคัญมากที่สุดกับความสะดวกในการเดินทาง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศนี เพ่งพิทักษธรรม (2558) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการฝากถอนที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารพาณิชย์ของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร มี 4 ปัจจัย โดยสามารถเรียงลาดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และความสะดวกสบายในการรับบริการ ปัจจัยด้าน
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านบุคลากรและการให้
ข้อมูลในการรับบริการตามลาดับ
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5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิบัติ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีความสั มพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคาร
เซเว่นอีเลฟเว่น กรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ พบว่า
รูปแบบกิจกรรมการให้บริการที่ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการให้มีเป็นอันดับแรก คือ การให้บริการฝาก ถอน
โอน ชาระทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงมากที่สุ ด ดังนั้นธนาคารควรให้ความสาคัญกับการให้บริการฝาก
ถอน โอน ชาระ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอันดับแรกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มา
ใช้บริการ
ปัจจัยรองอันดับสอง คือ เคาน์เตอร์ธ นาคารแยกจากเคาน์เตอร์ชาระสินค้า ดังนั้น ธนาคาร
ควรให้ความสาคัญกับบริการที่มีเคาน์เตอร์ธนาคารแยกจากเคาน์เตอร์ชาระสินค้าเป็นอันดับสองเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ปัจจัยรองอันดับสาม คือ อัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอื่นส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิ ดังนั้น
ธนาคารควรให้ความสาคัญกับบริการของธนาคารในเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียมถูกกว่าช่องทางอื่น
เป็นอันดับสามเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ
ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบางกะปิที่ตัดสินใจเลือกใช้บริการหากเปิด
ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น ส่ วนใหญ่ ส ะดวกทาธุรกรรมการเงินผ่ านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/
โมบายแบงก์กิ้ง ดังนั้น ธนาคารกสิกรไทยควรพัฒนาระบบการให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ
และทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ มีความสะดวกในการใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นมือถือ เนื่องจากปัจจุบันมีฐานลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการทาธุรกรรม
การเงิน ผ่านโทรศัพท์ มือถือเป็ น จานวนมากเพื่อรองรับและพั ฒ นาขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมหากเปิดให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยครั้งต่อไป
การศึ ก ษางานค้ น คว้ าอิ ส ระเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก าร
ธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่นกรณีความคิดเห็นของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ในเขตบาง
กะปิ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์และสามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างขึ้น ผู้วิจัยขอ
นาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
5.4.1 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารธนาคารเซเว่น อี เลฟเว่ น ซึ่งเป็ น ความคิ ด เห็ น ของลู กค้ าธนาคารกสิ ก รไทย จ ากั ด
(มหาชน) ในเขตบางกะปิ เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจควรศึกษาและเปรียบเทียบกับความคิดเห็นของลูกค้า
ธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่อื่น ๆ ในเขตบางกะปิ อาทิ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เพื่อประโยชน์ต่อผู้ให้บริการหรือสามารถนาผลไปปรับปรุงกล
ยุทธ์ของตนเองได้ในอนาคต
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5.4.2 นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจควรศึกษาถึงปัจจัยความเสี่ยงภัยในการใช้
บริการธุรกรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงศึกษาถึงกฎหมายที่คุ้มครองผู้บริโภค อาทิ เช่น การทา
ธุรกรรมทางการเงิน ผ่ านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น การทาธุรกรรมผ่ านโทรศัพท์มือถือ และ
อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายใน รวมถึงแนวทางป้องกันหรือข้อควร
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ
5.4.3 ในอนาคตหากมีการเปิดให้บริการธนาคารเซเว่น อีเลฟเว่น หรือเซเว่นแบงก์
กิ้ง เอเย่นต์ นักวิจัย นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบด้านสังคม เพื่อทราบถึงผลดี ผลเสีย ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อปรับปรุง อันจะนาไปสู่การวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการของธนาคารพาณิชย์และเป็นแนวทาง
ในการกาหนดนโยบายขององค์การภาครัฐที่เป็นควบคุมและกาหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของสถาบัน
การเงินต่อไป
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ปัจจัยด้ำนสมรรถนะทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
ลจิรา เบญญาณัฐกุล*

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรใน
อุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการฏิบัติงาน ปัจจัยด้านทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความรู้
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะ พบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติงานสู งสุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้านบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะประจ าตั ว บุ ค คล (x̅ = 4.12, S.D. = 0.508) และ
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านความรู้ (x̅ = 4.00, S.D. = 0.566) ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
(x̅ = 3.96, S.D. = 0.503) ปัจจัยด้านทักษะ (x̅ = 3.90, S.D. = 0.538) และแรงจูงใจ (x̅ = 3.55,
S.D. = 0.637) ตามลาดับ ดังนั้น ควรมุ่งเน้นการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลเพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมในด้านพัฒ นาองค์
ความรู้ ทักษะในการปฎิบัติงาน โดยดาเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีความสาคัญในลาดับรองลงมาควบคู่ไปด้วย
ผลการศึกษาปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅ = 4.06, S.D. = 0.594) รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วในการทางาน (x̅ = 3.99,
S.D. = 0.532) ด้านคุณภาพของงาน (x̅ = 3.98, S.D. = 0.569) ด้านปริมาณงาน (x̅ = 3.89, S.D. =
0.521) ตามลาดับ ดังนั้นการทางานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง และ
สามารถปฏิบัติงานได้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการทางานลดลง ส่งผลให้เกิดคุณภาพของ
ผลงานที่ได้สูงขึ้นตามลาดับ
คำสำคัญ: ปัจจัยด้านสมรรถนะ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: lajira.b@gmail.com
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1. บทนำ
ปัจจุบันธุรกิจในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาแทนที่อุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม ทาให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งบุคลากรในองค์การเป็นทรัพยากรที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อ น
ธุรกิจ แต่พบว่าองค์การส่วนใหญ่ขาดกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปัญหาบุคลากรมีคุณสมบัติและความสามารถไม่ตรงกับงานที่ทา ปัญหา
การขาดงาน การลาออก การย้ายงานของคนงานเป็นจานวนมากวนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรม ส่วน
พนักงานใหม่ก็ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการทางาน จึงเป็นสาเหตุให้องค์การขาดกาลังคนที่มี
ประสิ ทธาภาพ ต้องใช้พ นั ก งานใหม่ที่ ขาดทัก ษะ ความรู้ ความสามารถและความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมขององค์การที่ลดลง
อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่ส่งผลให้ ป ระสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ลดลงได้นั้น สามารถแบ่งได้ 2 ระดับ 1) ระดับบุคคล ซึ่งเกิดจากลักษณะส่วนบุคคล เช่น การขาด
ความรับผิดชอบ การขาดงานบ่อยการทางานหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน เกิดความกังวลหรือเกิดจากที่ตัว
บุคคลตกอยู่ในสภาวะการทางานที่เคร่งเครียดและกดดันเป็นเวลานานจนเกินไปต้องรับผิดชอบทางาน
ในส่วนที่ตนเองไม่ได้มีความรักและปรารถนาที่จะทา (Passion) ขาดความถนัด หรืองานมีลักษณะน่า
เบื่อ ขาดความท้าทาย การไม่ได้รับความใส่ใจ การยอมรับ หรือได้รับค่าตอบแทนน้อย ไม่เหมาะสมกับ
งานที่ทา การที่งานมีปริมาณมากแต่อัตราคนน้อย หรืออุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการทางานขาดแคลน
2) ระดับองค์การ เช่นองค์การขาดความมั่นคง ความชัดเจนในนโยบายการบริหาร หรือมีค่านิยม
องค์กรที่ขัดแย้งกับค่านิยมในใจของบุคคล หรือระบบการทางานขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถตัดสินใจ
หรือไม่มีอานาจในการสั่งการ แต่มคี วามรับผิดชอบมาก หรือเกิดจากความไม่ยุติธรรมในองค์การ ความ
ขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือระหว่างลูกน้องกับเจ้านายซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (สานักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ, 2552)
นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมในการทางานยังเป็นปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้ อมในการปฏิบั ติงานเช่นกัน ไพโรจน์ ทิพมาตร์ (2548: 12-13) กล่าวว่า ผู้ บริห ารควร
จัดการเกี่ยวกับทรัพยกรทางกายภาพให้คุ้มค่าและต้องบารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทางาน เช่น บรรยากาศ
ในการทางาน สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา เป็นต้น ผู้บริหารที่ดีจะต้องจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน ทางานตามที่ ตนมี
ความถนัด บุ คลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทางาน งานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล
โดยรวมเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา ดังนั้นทรัพยากรบุคคลจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การผลิ ต และคุ ณ ภาพมาตรฐานของสิ น ค้ า ท าให้ ต้ น ทุ น การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ธุ ร กิ จ จึ ง มี ก ารพั ฒ นา
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะ ความชานาญที่จาเป็นต่อการพัฒนาอาชีพ พัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานปฏิ บั ติการ เพื่ อให้ ส ามารถปฏิบั ติงานได้ อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพสู งสุ ด โดยจะน ามาซึ่ ง
ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตาแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และปัจจัยสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เช่น บรรยากาศในการทางาน
สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บังคับบัญชา สัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ เพื่อนร่วมงาน
และปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพย์การมนุษย์ขององค์การ เช่น การวางแผนกาลังคน การ
สรรหาและการคั ด เลื อ กบุ ค ลากร การพั ฒ นาบุ ล ากร การจ่ ายค่ าตอบแทน การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน การสร้างขวัญและกาลังใจให้กับพนักงาน (สมยศ แย้มเผื่อน, 2551)
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่สาคัญขององค์การ หากองค์การมีประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ งานสู ง ก็ จ ะมี ผ ลก าไรสู งตามไปด้ ว ย ฉะนั้ น ผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ การสร้ า งผลงานให้ มี
ประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือบรรลุจุดมุ่งหมายตามเป้าหมายที่วางไว้ จะต้อง
พิจารณาจากคุณภาพของงาน ต้องมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ปริมาณงานที่เกิดขึ้นต้อง
เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ตั้ งไว้ ห รื อ คาดหวังไว้ เวลาที่ ใช้ ในการด าเนิ น งานต้ อ งอยู่ ในหลั ก การและ
มาตรฐานการปฏิบัติ รวมถึงค่าใช้จ่ายต้องมีวิธีการบริหารให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้จะต้อง
ประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน ซึ่งหากองค์การใดให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัจจัยเหล่านี้ ก็
จะทาให้องค์การนั้นประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (กันตยา เพิ่มพล, 2547: 38) ดังนั้น
ประสิ ทธิภ าพของบุ คลากรผู้ ปฎิบั ติงาน มีบทบาทสาคัญต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวต่อ การ
ดาเนินงานขององค์การ กล่าวคือ ถ้าองค์การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด ยิ่งจะทาให้การ
ด าเนิ น งานขององค์ ก ารบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ม ากเท่ านั้ น และในการปฏิ บั ติ งานด้ ว ยดี ห รือ ไม่ ดี นั้ น
ผู้ป ฏิบัติงานจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน (อุทัย กนกวุฒิ พงศ์ ,
2547: 22) ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองแล้ว ย่อมหมายถึงการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
สาหรับในภาคอุตสาหกรรม จากการสารวจคุณลักษณะแรงงานในสถานประกอบการของ
ส านั กงานสถิติแห่ งชาติ ปี 2556 พบว่าภาคอุต สาหกรรมของประเทศไทยมีการพั ฒ นาผลิ ตภาพ
แรงงานต่าพบว่าคุณลักษณะของแรงงานในสถานประกอบการ ส่วนใหญ่มีความรู้และความสามารถ
ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับต่า ส่วนความรู้พื้นฐานในตาแหน่งงานที่ทา การ
คิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การบริหารเวลา ทักษาะด้านฝีมือแรงงาน ความสามารถใน
การแก้ปัญหา หรือการทางานร่วมกับผู้อื่น ความมีระเบียบวิจัยในการทางานและการมีจิตสาธารณะ
จะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องปรับปรุง ส่วนความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ขยันอดทนจะมีอยู่ในระดับสูง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)
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จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ในการส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการปฎิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร คื อ ปั ญ หาคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรที่ ยั ง ขาดทั ก ษะ
ความสามารถในตาแหน่งงานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความมีระเบียบ
วินัย ทัศนคติในการเรียนรู้ การจัดการ และการปรับตัวของบุคลากรตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา รวมถึงการขาดการสั่ งสมทักษะและประสบการณ์ ในการทางานอย่ าง
ต่อ เนื่ อ ง หรื อ การท างานไม่ ต รงกั บ ความสามารถของตนเอง การจูงใจในการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ ง
สภาพแวดล้อมในการทางานซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสิ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ต งานของบุ คลากรในอุ ตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ เพื่ อ เพิ่ มประสิ ท ธิภ าพของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และความชานาญ
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแรงจูงใจให้ส่งผลเชิง
บวก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ และยังสามารถช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับองค์การ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายของประเทศได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฏิบัติงาน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทักษะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2.5 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
2.6 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้ วิจัยได้ รวบรวมปั จจัยด้าน
สมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานประกอบการของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์ ท างาน) ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะ ความรู้ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง
บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล และแรงจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรตาม ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
ระดับตาแหน่งหน้าที่
ประสบการณ์ทางาน

ปัจจัยด้ำนสมรรนะ
- ทักษะ (Skill)
- ความรู้ (Knowledge)
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (SelfConcept)
- บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล (Trait)
1) แรงจูงใจ (Motives)

ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรใน
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำ
และอิเล็กทรอนิกส์

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

4. วิธีกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ” โดยการใช้วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ครั้งนี้
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อตอบคาถามประเด็นต่าง ๆ
ประชากรที่ ใช้ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ จากฐานข้อมูลสมาชิกของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จานวนทั้งหมด 334 ราย
ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการในด้านต่าง ๆ ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ซึ่งสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจัด
ฝึกอบรมและจัดสัมมนาให้กับผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 140 คน จากผู้มาใช้บริการในช่วงระยะเวลา 1 เดือน จากฐานข้อมู ล
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สมาชิ ก ประเภทนิ ติ บุ ค คลและบุ ค คลธรรมดา รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 334 ราย (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 1
พฤศจิ กายน 2561) ขนาดกลุ่ มตัวอย่างคานวณโดยใช้สู ตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 110 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง
จากนั้นนาแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง โดยวิเคราะห์ข้อมูลและนาไปประมวลผล
ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅)
และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) วิเคราะห์ความแตกต่างโดย
การทดสอบค่าที (T-Test) การวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการ
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient)

5. สมมุติฐำนของกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ปัจ จั ยส่วนบุค คล ซึ่งประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับตาแหน่ ง
หน้าที่ และประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. สมรรถนะของบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์

6. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ านสมรรถนะที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 110 ชุด การวิเคราะห์และแปรผลของข้อมูลได้มี
การกาหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
n
แทน จานวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง
x̅
แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบที (t-Distribution)
F
แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
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p-value แทน
r
แทน

ระดับนัยสาคัญทางสถิติเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
(PearsonProductMoment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาได้นาเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

38
72
110

34.5
65.5
100

32
46
26
6
110

29.1
41.8
23.6
5.5
100

12
75
23
0
110

10.9
68.2
20.9
0.0
100

9
20
26
38
17
110

8.2
18.2
23.6
34.5
15.5
100

6
15
29
24
10

5.5
13.6
26.4
21.8
9.1

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. ระดับตำแหน่งหน้ำที่
ระดับผู้อานวยการ
ระดับผู้จดั การ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับเจ้าหน้าที่
ระดับพนักงานปฏิบัติการ
รวม
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
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ปัจจัยส่วนบุคคล
มากกว่า 50,001 บาท
รวม
6. ประสบกำรณ์ทำงำน
ต่ากว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
26
110

ร้อยละ (%)
23.6
100

25
14
27
44
110

22.7
12.7
24.5
40.0
100

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 เป็นเพศชาย จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 21–
30 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 มีอายุระหว่าง 41–50 ปี จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
23.6 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษในระดับปริญญาตรี
หรื อเที ย บเท่ า จ านวน 75 คน คิ ดเป็ น ร้อยละ 68.2 รองลงมามีก ารศึ กษาอยู่ในระดั บ ปริญ ญาโท
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 และมีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
10.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001–30,000 บาท จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมามีรายได้
50,001 บาทขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยะ 23.6 มีรายได้ 30,001–40,000 บาท จานวน 24
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 21.8 มี ร ายได้ 15,000–20,000 บาท จ านวน 15 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 13.6 มี
รายได้ 40,001–50,000 บาท จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และมีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ส่วนใหญ่มีระดับตาแหน่งหน้าที่อยู่ในระดับเจ้าหน้าที่ จานวน 38
คน คิดเป็ น ร้อ ยละ 34.5 รองลงมาระดับ หั วหน้ างาน จานวน 26 คน คิด เป็ นร้อยละ 23.6 ระดั บ
ผู้จัดการ จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับพนักงานปฏิบัติการ จานวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 และระดับผู้อานวยการ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส่วนใหญ่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป
จานวน 44 คน คิดเป็ น ร้อยละ 40.0 รองลงมามีอายุงาน 5–10 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ
24.5 มีอายุงานต่ากว่า 3 ปี จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7 และมีอายุงาน 3–5 ปี จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 12.7
6.2 ปัจจัยด้านสมรรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็น
รายด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านทักษะ
ปัจจัยด้ำนทักษะ
1. ท่านมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทาให้ ผล งานที่ ได้ มี
คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
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n
110

̅
𝒙
3.92

S.D.
0.608

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

ปัจจัยด้ำนทักษะ
2. ท่านมีทักษะในการบริหารงานเพื่อให้งานสาเร็จตาม
กาหนดเวลาได้รวดเร็ว
3. ท่านมีทักษะในการดาเนินงานให้สามารถลดต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายให้กับองค์การได้
4. ท่านมีทักษะในการจูงใจเพื่อนร่วมงานให้ปฏิบัติงาน
ได้สาเร็จตามเป้าหมาย
5. ท่ า นมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะความสามารถของตนเอง
เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่สาเร็จเพิ่มขึ้น
รวม

n
110

̅
𝒙
3.95

S.D.
0.641

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.73

0.722

มาก

110

3.84

0.748

มาก

110

4.04

0.703

มาก

110

4.30

0.538

มำก

ผลการศึก ษาปั จ จั ย ด้านทั กษะของกลุ่ ม ตัว อย่าง พบว่า กลุ่ มตั ว อย่ างมี การพั ฒ นาทั กษะ
ความสามารถของตนเองเพื่อให้ได้ปริมาณงานที่สาเร็จเพิ่มขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.04 และระดับ
ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา คื อ มี ทั ก ษะในการบริ ห ารงานเพื่ อ ให้ ง านส าเร็ จ ตาม
กาหนดเวลาได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี ทาให้ผลงานที่ได้มีคุณ ภาพตรงตามมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.92 และระดับความ
คิดเห็ น อยู่ ในระดับ มาก มีทักษะในการจู งใจเพื่อนร่วมงานให้ ปฏิบัติงานได้สาเร็จตามเป้าหมาย มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะในการดาเนินงานให้สามารถลด
ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายให้กับองค์การได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.75 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านความรู้
ปัจจัยด้ำนควำมรู้
1. ท่านสามารถนาความรู้ของท่านมาประยุกต์ใช้เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2. ท่ า นสาม ารถน าความรู้ ม าใช้ ใ นการวางแผน
ปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการทางานลดต้นทุนได้
3. ท่านมีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานให้มีผลงานที่เพิ่มขึ้น
4. ท่ านแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่ อ น ามาปรับปรุงและ
เพิ่มคุณภาพงาน
5. ประสบการณ์ ก ารท างานของท่ าน สามารถช่วยให้
การปฏิบัติงานให้สาเร็จได้รวดเร็วขึ้น
รวม
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n
110

̅
𝒙
4.01

S.D.
0.657

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.84

0.711

มาก

110

3.85

0.689

มาก

110

4.07

0.713

มาก

110

4.23

0.673

มาก

110

4.00

0.566

มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การ
ทางาน สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานให้สาเร็จได้รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.23 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาปรับปรุงและเพิ่ม
คุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.07 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้ของ
ท่านมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพดียิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนามาปรับปรุงการทางานให้มีผลงานที่เพิ่มขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.85 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถนาความรู้มาใช้ในการวางแผน
ปฏิบัติงานเพื่อลดขั้นตอนการทางานลดต้นทุน ได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ตามลาดับ
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
1. ท่านมีความพึงพอใจในคุณ ภาพการปฏิบัติงานของ
ท่าน
2. ท่ านคิ ด ว่าต าแหน่ งหน้ าที่ ข องท่ านมี ป ริม าณงานที่
เหมาะสม
3. ท่ า นมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ ก ารและจะช่ ว ยดู แ ล
ทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี
4. ท่ า นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ น
ร่ ว ม งานและเป็ นที่ ยอมรั บ นั บ ถื อ ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ความสาเร็จในงาน
5. ท่ า นสามารถแก้ ปั ญ หา เพื่ อ ให้ งานส าเร็ จ ได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว
รวม

n
110

̅
𝒙
3.83

S.D.
0.715

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.69

0.739

มาก

110

4.15

0.727

มาก

110

4.10

0.635

มาก

110

4.02

0.673

มาก

110

3.96

0.503

มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การและจะช่วยดูแลทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.15
และระดับ ความคิดเห็ น อยู่ ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความสั มพัน ธ์ที่ดีกับ ผู้ บังคับบั ญ ชาเพื่ อน
ร่วมงานและเป็นที่ยอมรับนับถือ ส่งผลให้เกิดความสาเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถแก้ปัญหา เพื่อให้งานสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.02 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจในคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเอง มี
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.83 และระดับ ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก คิดว่าตาแหน่งหน้ าที่ของตนเองมี
ปริมาณงานที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล
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ปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
1. การตั ด สิ น ใจของท่ า นช่ ว ยให้ ง านส าเร็ จ ได้ แ ละมี
คุณภาพงานที่ดี
2. ท่ า นสามารถสร้ า งผลงานได้ ต ามปริ ม าณงานที่
องค์การต้องการ
3. ท่านมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จได้รวดเร็ว
4. หากท่านได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและชานาญจะสามารถ
ทาให้งานเสร็จได้รวดร็ว
5. ท่ า นสามารถช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มงานในการลด
ขั้นตอนการทางานได้
รวม

n
110

̅
𝒙
4.00

S.D.
0.508

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.93

0.673

มาก

110

4.27

0.648

มาก

110

4.34

0.654

มาก

110

4.06

0.667

มาก

110

4.12

0.508

มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ปฏิบัติงานที่ถนัดและชานาญจะสามารถทาให้งานเสร็จได้รวดร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.34
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่อย่ างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้งานสาเร็จได้รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.24 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก สามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการลดขั้นตอนการทางานได้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และ
ระดับ ความคิดเห็ น อยู่ ในระดับ มาก มีการตัดสิ น ใจที่ ช่วยให้ งานสาเร็จได้ และมีคุณ ภาพงานที่ดี มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถสร้างผลงานได้ตามปริมาณงาน
ที่องค์การต้องการ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ
1. ท่ า นได้ รั บ การจั ด วางต าแหน่ งที่ เหมาะสมกั บ งาน
ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
3. ท่านได้รับการสนับสนุนเอื้ออานวยจากผู้บังคับบัญชา
ให้สามารถทางานได้รวดเร็วขึ้น
4. องค์การมีการให้ รางวัลหรือผลตอบแทน หากท่าน
สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับองค์การได้ตามเป้าหมาย
5. สภาพแวดล้ อ มในการท างานของท่ า นมี ค วาม
เหมาะสม สนั บ สนุ น ให้ ท่ า นสามารถท างานส าเร็จ ได้
รวดเร็ว
รวม
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n
110

̅
𝒙
3.79

S.D.
0.679

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110
110

3.48
3.66

0.751
0.781

ปานกลาง
มาก

110

3.18

1.033
ปานกลาง

110

3.65

0.841
มาก

110

3.55

0.637

ปำนกลำง

ผลการศึกษาปั จจัย ด้านแรงจูงใจของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดวาง
ตาแหน่งที่เหมาะสมกับงาน ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.79 และ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ได้รับการสนับสนุนเอื้ออานวยจากผู้บังคับ บัญชาให้
สามารถท างานได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.66 และระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
สภาพแวดล้ อมในการทางานมีความเหมาะสม สนับสนุนให้ สามารถทางานสาเร็จได้รวดเร็วขึ้น มี
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 3.65 และระดั บ ความคิ ดเห็ น อยู่ในระดั บ มาก ได้รับ ค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ
ปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง องค์การมีการให้
รางวัลหรือผลตอบแทนหากสามารถช่วยลดต้นทุนให้กับองค์การได้ตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.18 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
รวมทุกด้าน
ปัจจัยด้ำนสมรรถนะรวมทุกด้ำน

n
110
110
110
110
110
110

1. ทักษะ
2. ความรู้
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล
5. แรงจูงใจ
รวม

̅
𝒙
3.90
4.00
4.39
3.96
4.12
3.91

S.D.
0.538
0.566
0.503
0.508
0.637
0.459

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ระดับ
ความคิดเห็น อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.91 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุ่ มตัวอย่าง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.12 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ มีความรู้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีทักษะ
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.55
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
6.3 ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่าง แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านคุณภาพของาน
ปัจจัยด้ำนคุณภำพของำน
1. องค์การมีการควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐาน
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
ที่องค์การได้กาหนดไว้
3. ท่านสามารถพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นได้
4. คุณภาพงานของท่านเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
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n
110
110

̅
𝒙
3.90
3.99

S.D.
0.845
0.628

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก

110
110

4.09
3.96

0.614
0.690

มาก
มาก

5. ท่านมีเทคนิควิธีการทางานที่ทาให้มีคุณภาพงานที่ดี
รวม

110
110

3.95
3.98

0.696
0.569

ปานกลาง
มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านคุณภาพของานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่
สามารถพัฒนาคุณภาพของงานให้ดีขึ้นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.09 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ สามารถปฏิบัติงานได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่องค์การได้กาหนดไว้ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คุณภาพงานของตนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.96 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีเทคนิควิธีการทางาน
ที่ทาให้มีคุณภาพงานที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก องค์การมี
การควบคุมคุณภาพงานตามมาตรฐานมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.90 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านปริมาณงาน
ปัจจัยด้ำนปริมำณงำน
1. ท่านสามารถทางานได้ในปริมาณตามเป้าหมายที่วาง
ไว้
2. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามปริมาณมาตรฐาน
ที่องค์การกาหนด
3. องค์การมีการกาหนดเป้าหมายปริมาณงานที่พอดีไม่
มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
4. ผลงานที่ท่านทาได้ครบจานวนตามที่ผู้บังคับบัญชา
ต้องการ
5. ผลงานที่ท่านทาได้มีการพัฒนาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น
เสมอ
รวม

n
110

̅
𝒙
3.93

S.D.
0.660

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.95

0.641

มาก

110

3.67

0.731

มาก

110

3.95

0.675

มาก

110

3.93

0.616

มาก

110

3.89

0.521

มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านปริมาณงานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลงานที่ทาได้
ครบจานวนตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.95 และระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก สามารถปฏิบัติงานได้เสร็จตามปริมาณมาตรฐานที่องค์การกาหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ
3.95 และระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก รองลงมา คื อ สามารถท างานได้ ในปริ ม าณตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลงานที่ทาได้มีการ
พัฒ นาในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เสมอ มีค่าเฉลี่ย เท่ ากับ 3.93 และระดับความคิดเห็ น อยู่ในระดับมาก
องค์การมีการกาหนดเป้าหมายปริมาณงานที่พอดีไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.67 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านความรวดเร็วในการทางาน
ปัจจัยด้ำนควำมรวดเร็วในกำรทำงำน
1. ท่ า นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนในการ
ทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว
2. ท่ า นสามารถปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
แม่นยาได้อย่างรวดเร็ว
3. ท่านทางานได้เสร็จตามเป้าหมายตามเวลาที่องค์การ
หรือผู้บังคับบัญชากาหนดไว้
4. การปฏิบัติงานของท่านมีความราบรื่นสามารถเสร็จ
ตามกาหนดเวลา
5. ท่านสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้งานเสร็จ
ตรงตามเวลา
รวม

n
110

̅
𝒙
4.10

S.D.
0.649

ระดับควำมคิดเห็น
มาก

110

3.95

0.626

มาก

110

4.05

0.647

มาก

110

3.86

0.642

มาก

110

3.96

0.649

มาก

110

3.99

0.532

มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านความรวดเร็วในการทางานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการทางานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด เท่ากับ 4.10 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถทางานได้เสร็จตาม
เป้าหมายตามเวลาที่องค์การหรือผู้บังคับบัญชากาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และระดับความ
คิดเห็ น อยู่ ในระดั บ มาก สามารถแก้ปั ญ หาและอุ ปสรรคเพื่ อให้ งานเสร็จตรงตามเวลา มีค่ าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.96 และระดับ ความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
แม่ น ย าได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.95 และระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก การ
ปฏิบั ติงานมีความราบรื่น สามารถเสร็จตามกาหนดเวลา มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากตามลาดับ
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
ปัจจัยด้ำนกำรลดค่ำใช้จ่ำยหรือต้นทุน
1. ท่านใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีผลงานที่ดี
2. ท่านใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเท่าที่จาเป็น
3. ท่ า นใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งระมั ด ระวั งเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
สูญเสียน้อยที่สุด
4. ท่ า นมี ก ารวางแผนงานก าหนดวิ ธี ป ฏิ บั ติ งานเพื่ อ
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด
5. ท่านมีส่วนร่วมช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์การ
รวม
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n
110
110
110

̅
𝒙
4.02
4.01
4.09

S.D.
0.635
0.685
0.685

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

110

4.06

0.694

มาก

110
110

4.10
4.06

0.690
0.594

มาก
มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
ส่วนร่วมช่วยประหยัดทรัพยากรขององค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.10 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ สามารถใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีการวางแผนงานกาหนดวิธีปฏิบัติงาน
เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้มีผลงานที่ดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 และระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเท่าที่จาเป็น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
รวมทุกด้าน
ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิงำน
1. ด้านคุณภาพงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านความรวดเร็วในการทางาน
4. ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
รวม

n
110
110
110
110
110

̅
𝒙
3.98
3.89
3.99
4.06
398

S.D.
0.569
0.521
0.532
0.594
0.483

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

ผลการศึกษาปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวม ระดับคามคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับ มาก ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุ่ มตัว อย่าง พบว่า กลุ่มตัว อย่างที่ มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.06 และระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 และระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.89 และระดับความคิ ดเห็นอยู่ในระดับ
มากตามลาดับ

7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ด้ า นสมรรถนะที่ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ” ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานเพื่อทดสอบความแตกต่าง
ของตัวแปรแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระดับ
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทางาน ส่งผลต่อตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิการปฏิบัติงานของบุคลากร
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน
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2.
3.
4.
5.

อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน
รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน
ระดับตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตีที่ระดับ 0.05 และระดับตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน
เมื่อทดสอบความสัมพันธ์เป็นรายคู่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่
แตกต่างกัน
6. ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่าง
กัน
7. ทักษะ (Skill) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
8. ความรู้ (Knowledge) มี ความสั ม พั น ธ์เชิงบวกต่ อประสิ ทธิภ าพการปฏิ บั ติงานที่
แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ตนเอง (Self-Concept) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
10. บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล (Trait) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
11. แรงจู งใจ (Motives) มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง บวกต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านที่
แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8. กำรอภิปรำยผล
ปัจจั ยด้านสมรรถนะที่ส่งผลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละด้านได้ ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงาน
ที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ อัญชลี จอมคาสิงห์ และ ธนาชัย สุขวณิช (ม.ป.ป.) ได้การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งจาแนกตามเพศนั้นโดยรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ สาธิต แก้ว
รากมุข (2546: 60) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล : ศึกษากรณีอาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่า เพศเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546: 90) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากร กองหนั งสื อ เดิ นทาง กรมการกงสุ ล กระทรวงการ
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ต่างประเทศ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 49) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า เพศส่งผล
ต่อประสิ ท ธิภ าพการท างานของพนั กงานอย่างไม่มี นั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ รัตน์ ชนก จั นยัง (2556: 79) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่ งผลกระทบต่อประสิทธิภ าพการ
ทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหากาไร พบว่า เพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เทิดภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า
เพศส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ผลการศึกษา
ให้ผลตรงกันข้ามกับ อนุชา ยันตรปกรณ์ (2549) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ าที่ในหน่ วยงานพัฒ นาการเคลื่ อนที่ 11 จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เพศที่ต่างกันมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานที่ แ ตกต่ างกัน ที่ ระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ .05 ส่ ว นด้ านอายุ ผล
การศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
พัชรอร วงศ์กาแหง (2547: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของ
เจ้าหน้าที่สานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาล : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
แตกต่างกัน มีป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างไม่มีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรวรรณ จันทรสุข (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้ าที่สานั กการคลั งจังหวัด กรมบัญ ชีกลาง พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ดับระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของ
ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร
กองหนั งสื อ เดิ น ทาง กรมการกงสุ ล กระทรวงการต่ า งประเทศ พบว่ า อายุ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ติงานของบุ คลากรอย่างไม่ มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกั บ
การศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 50) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
ของพนักงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง
(2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหา
กาไร พบว่า อายุมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางเถิติที่ระดับ .05สอดคล้อง
กับการศึกษาของ เทิดภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานภาคพื้ น การขนส่ งทางอากาศระหว่ า งประเทศ พบว่ า อายุ ส่ งผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบั ติงานอย่ างไม่มีนั ย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ว นด้านระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สุพล แสงทอง
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(2546: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งานด้านอานวยความ
ยุติ ธรรมของพนั กงานสอบสวนในจังหวัด สระแก้ว พบว่า ระดับ การศึกษามีความสั มพัน ธ์กับการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรอร วงศ์กาแหง
(2549: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรของเจ้าหน้าที่สานัก
ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น เทศบาลต าบลที่ เปลี่ ยนแปลงฐานะมาจากสุ ขาภิ บ าล : ศึก ษาเฉพาะกรณี ส านั ก
ทะเบียนทอ้งถิ่นเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบั ติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
สอดคล้องกับการศึกษาของ พรวรรณ จันทรสุข (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก การคลั ง จั ง หวั ด กรมบั ญ ชี ก ลาง พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ระดับการศึกษามี
ความพั น ธ์กับ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรอย่ างไม่มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ .05
สอดคล้องกับการศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 51) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของพนั กงานกลุ่มธุรกิจเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า การศึกษาส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
ในองค์กรไม่แสวงหากาไร พบว่า การศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
เถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม (2545) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่
มีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานบรรเทาสาธารณะภัยของข้าราชการส านักงานโยธาธิการ
กลาโหม พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ดับ .05
สอดคล้องกับ อนุชา ยันตรปกรณ์ (2549) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้ าหน้ าที่ ในหน่ ว ยงานพั ฒ นาการเคลื่ อ นที่ 11 จังหวัด กาญจนบุ รี พบว่า ระดับ การศึ กษามี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ เทิ ด
ภูมิ อุ่นอก (2560: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพื้นการ
ขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า การศึกษาส่ งผลต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิ บัติงานอย่างมี
นั ยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนด้านรายได้ ผลการศึกษาพบว่า รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546: 93) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุ ล
กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุ คลากร
อย่างไม่มีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ดับ 0.5 สอดคล้ องกับการศึกษาของ นันทนา อุดมมั่นถาวร (2548)
ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า
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รายได้ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานอย่ า งไม่ มี นั บ ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: 53) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนั กงานกลุ่ มธุร กิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุ มธานี พบว่า รายได้ส่งผลต่อประสิ ทธิภ าพการ
ทางานของพนักงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จัน
ยัง (2556) ศึกษาเรื่องปั จ จัย ที่ส่ งผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่
แสวงหากาไร พบว่า รายได้มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางเถิติที่ระดับ .05
ซึ่งผลการศึ ก ษาให้ ผ ลตรงกั น ข้ ามกับ อั ญ ชลี จอมค าสิ งห์ และธนาชั ย สุ ข วณิ ช (ม.ป.ป.) ได้ ก าร
เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ าที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง จ าแนกตามรายได้ ต่ อ เดื อ นของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยรวมผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่รายได้ต่อเดือนต่างกัน พบว่ามีประสิทธิภาพการปฏิบัติด้านความทันเวลาที่แตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นด้ านระดั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ต าแหน่ งหน้ าที่ ที่ แตกต่ างกั น ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตีที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ อัคร
เดช ไม้จันทร์ (2559: บทคัดย่อ) พบว่า ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล พบ ว่า ตาแหน่งงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
กิตติยา ฐิติคุณรัตน์ (2556) พบว่า พนักงาน บริษัทซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล จากด ที่มีตาแหน่งงาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกวางแผนผลิตแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ นิ่มนวน ทองแสน (2557:
บทคั ด ย่ อ ) ศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานของพนั ก งานกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ผลิ ต
เครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ตาแหน่งงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
อย่ า งไม่ มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ส่ ว นด้ า นประสบการณ์ ท างาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงานที่ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
จากการศึกษาของ ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม (2549: 61) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบรรทาเสาธารณภัยของข้าราชการสานักโยธาธิการกลาโหม พบว่า ประสบกาณณ์ในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการบรรเทาสาธารภัยแตกต่างกันมีปัจจั ยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบั ติบ รรเทาสาธารณภัย แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ซูใบดะห์ สนิทวาที (2546) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พบว่า ระยะเวลาในการ
ดารงตาแหน่งปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง (2556) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงหากาไร พบว่า ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
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การศึ กษาของ เทิดภู มิ อุ่น อก (2560: บทคัดย่อ ) ศึกษาเรื่องประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติงานของ
พนั กงานภาคพื้นการขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ พบว่า อายุงานส่ งผลต่อประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลการศึกษาให้ผลตรงกันข้ามกับ นิ่มนวน ทอง
แสน (2557: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ
ผลิตเครื่องสาอางในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า อายุงานมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปัจจัยด้านทักษะ (Skill) ในการปฏิบัติงาน จากผลศึกษา พบว่า ทักษะ (Skill) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ซึ่ง
หมายความว่า หากบุ ค คลมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งานของตน จะสามารถส่ งผลให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ WoodCock (1989) ได้กล่าว
ว่า ลักษณะของทีมการทางานที่มีประสิทธิภาพ จะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถของสมาชิก
ทีมให้โอกาสสมาชิกได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีในการทาางานอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ อรทัย แสง
ธารง (2540) กล่าวว่า การพัฒ นาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้องค์ การและ
บุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นการศึกษาของ สิตาพัชร จินตนานนท์ และสุพาดา สิริ
กุตตา (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานสาขาในเขตราชเทวี ซึ่งผลการศึกษา
กล่าวว่า สมรรถนะของพนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะมีความสัมพันธ์ในระดับปาน
กลางกับประสิทธิภาพในการทางานในแงมุมของค่าใช้จ่าย ดังนั้น สมยศ นาวีการ (2549 อ้างถึงใน กช
พร พุ ทธจักร, 2553) จึ งกล่าวว่า ปัจจัยด้านความสามารถ (Skill) มีอิทธิพลต่อประสิ ท ธิภ าพการ
ปฏิบัติงานขององคก์ร
ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ (Knowledge) ในการป ฏิ บั ติ ง าน จากผลศึ ก ษา พ บว่ า ความรู้
(Knowledge) มีความสั มพั นธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากร
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลมีความรู้และประสบการณ์ในงานที่ตนปฏิบัติ
จะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้สาเร็จรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาปรับปรุง
และเพิ่มคุณภาพงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นตาม สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2550) กล่าวว่า การนาความรู้มาประยุกต์หรือนามาใช้กับพฤติกรรมซึ่งทาให้
เกิดความสาเร็จในงาน สอดคล้องกับ พีรญา ชื่นวงศ์ (2560: 96) การมีองค์ความรู้ รู้จักศึกาหาความรู้
ในเรื่องงานที่ทาอยู่ตลอดเวลา คนที่มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากองค์การ หรือเรียนรู้ จากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และสามารถนาความรู้นั้นมา
ปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ จีระ งอกศิลป์ (2550:98) ได้กล่าวว่า การพัฒ นาตนเอง
โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง จะทาให้การ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า คนที่
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มีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง องค์การ ผู้อื่น อินเทอร์เน็ต
และสามารถนาความรู้นั้นมาปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ อรทัย แสงธารง (2540) กล่าว
ว่า การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอันจะ
ส่งผลให้องค์การและบุคลากรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ เดชรัต สุขกาเนิด (2550 อ้าง
ถึง ปาลิ ต า แซ่ ก้ ว ง, 2557: 40) ได้ ก ล่ าวว่า การท างานที่ มี การพั ฒ นาความรู้ค วามสามารถอย่ าง
ต่อเนื่อง จะทาให้เกิดความเข้าใจในการทางาน เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และในที่สุดเกิดเป็น
ความรักในงานที่ทา ซึ่งความรักที่เกิดขึ้นนี้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ การปฏิสั มพันธ์ และการคิด
สร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถยังก่อความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับการ
ศึ ก ษาวิ จั ย ของ Dehghani, Gharooni & Arabzadeh (2014) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ขี ด ความสามารถ
พฤติกรรมของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ กรณีศึกษา สานักงานใหญ่ในประเทศอิหร่าน (Staff
Empowerment, Entrepreneurial Behaviors and Organizational Efficiency in Iranian
Headquarter Education) ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อให้องค์การเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผลวิจัยพบว่า
การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพและพฤติ ก รรมของพนั ก งาน มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกในทุ ก มิ ติ ที่ มี ต่ อ
ประสิทธิภาพของพนักงาน
ปั จ จั ย ด้ านความคิด เห็ น เกี่ ยวกับ ตนเอง (Self-Concept) จากผลการศึ กษา พบว่า ความ
คิดเห็ น เกี่ยวกับ ตนเอง (Self-Concept) มีความสั มพันธ์เชิงบวกต่อประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันของบุ คลากรเป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า การที่บุคคลมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์การ จะสามารถช่วยดูแลทรัพยากรขององค์การเป็นอย่างดี รวมทั้ งการมีความสั มพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ นร่ ว มงาน และเป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ ของคนในองค์ ก าร จะส่ ง ผลท าให้ เกิ ด
ความสาเร็จในงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา รัต
นบุรี (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการทางานและความรู้สึกการเห็น
คุณค่าในตนเองกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานในบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างมีระดับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับมาก และ
ความรู้สึ กเห็ น คุณค่าในตนเองกับ ผลการปฏิบัติงานมี ความสัมพันธ์เชิงบวก สอดคล้ องกับ อภิชาติ
นาวานุเคราะห์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติในการทางาน ความผูกพันต่อ
องค์การและ พฤติกรรมการทาางานของพนักงานในระดับหัวหน้างานในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่ อมที่ ร่วมโครงการพัฒ นาธุรกิจอุตสาหกรรมภาคกลาง จากกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 142 คน
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติในการทางานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการทาางานโดยรวม
โดยมีทัศนคติในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ งานวิจัยของ
ทัศนีย์ ทิศสุกใส (2551) ที่ได้ศึกษา เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกับผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์มี
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน ระดับปานกลาง และผลการปฏิบัติงานจัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
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จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 280 คน ซึ่ งการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองมี ค วามส าคั ญ เชิ งบวกกั บ ผลการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ในระดับต่า (r = 0.217) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ปั จ จั ย ด้ านบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะประจ าตั ว บุ ค คล (Trait) จากผลศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะ
ประจ าตัวบุ คคล (Trait) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภ าพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากรเป็นไปในทิศทางเดียวกันนั้น ซึ่งหมายความว่า หากบุคคลได้ปฏิบัติงานที่ตนเองถนัดและมี
ความชานาญ จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ ทาให้งานเสร็จได้
รวดร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตาม สอดคล้องกัแนวคิดของ Robbins ได้กล่าว
ว่า บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มีติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่องค์การ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับ ณชนก นันทขว้าง (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากั ด
(มหาชน) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า บุ คลิ กภาพของพนั กงานเป็ นปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสาคัญ
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิตาพัชร จินตนานนท์ และสุพาดา สิริกุตตา (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะ
ความต้ อ งการของพนั ก งานที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของพนั ก งาน
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานสาขาในเขตราชเทวี ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะของ
พนักงานโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านบุคลิกลักษณะประจาตัว มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
กับประสิทธิภาพในการทางานในแง่มุมของค่าใช้จ่าย
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motives) ในการปฏิบัติงาน จากผลศึกษา พบว่า แรงจูงใจ (Motives)
มีความสัมพัน ธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของบุคลากรเป็นไปในทิศทาง
เดีย วกัน ซึ่งหมายความว่า หากบุ คลลได้รับ การจัด วางต าแหน่ งที่ เหมาะสมกับ งาน ส่ งผลให้ เกิ ด
คุณภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งหากได้รับการสนับสนุนเอื้ออานวยจากผู้บังคับบัญชาให้สามารถ
ท างานได้ ร วดเร็ ว ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ สมใจ ลั ก ษณะ (2545: 39) กล่ าวว่ า ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งท าให้
ผู้ร่วมงานทางานอย่างประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี หรือเป็นประโยชน์ต่อองค์การ การจูงใจ
เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริห ารทุกระดับในอันที่จะชักนาให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ทางานด้วยความกระตือรือร้นมากขึ้น ทุ่มเทความคิด จิตใจให้แก่องค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
และช่วยขจัดปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการบริหารงาน และเอื้ออานวยต่อการสั่งการหรืออานวยการ
ด้วย สอดคล้องกับ พิ ษณุ อรุณ รัตน์ (2547: 9) กล่ าวว่า การจูงใจจาเป็นต้องอาศัยใช้สิ่ งจูงใจเป็ น
เครื่องชักนาหรือจูงใจให้บุคคลปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ สิ่งจูงใจแบ่งได้หลาย
ลักษณะ เช่น แบ่ งเป็ น สิ่ ง จูงใจในรูปของวัตถุห รือเงินตรา และสิ่ งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุห รือเงินตรา ซึ่ง
สิ่งจูงใจในรูปของวัตถุหรือเงินตรา เช่น เงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส หรือสิ่งของต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้
สามารถสนองความต้องการเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานได้ และทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจ ซึ่ งจะ
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แสดงพฤติกรรมออกมาด้วยการปฏิบัติงาน สาหรับสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่วัตถุหรือเงินตรา เช่น ความรู้สึกที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรม ได้รับการยกย่องชมเชย ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์งานเป็นการส่วนตัว การจัดให้มี
การแข่ งขั น ความยุ ติ ก รรม การเห็ น ในผลส าเร็ จ ของงาน การจั ด วางต าแหน่ ง หน้ าที่ เหมาะสม
สอดคล้ องกับ Herzberg (1959 อ้างถึงใน ขันติรักษ์ ตันติเฉลิม , 2549: 7) ได้กล่าวว่า ปัจจัยจูงใจ
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ งานโดยตรง เพื่อจูงใจให้ตนชอบ และรักงานปฏิบัติ เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความพึงพอใจให้กับบุคลลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
เนตรทราย กาญจนอุดมการณ์ (2552: บทคัดย่อ) กล่าวสรุปไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
ภาพรวมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในภารวม
และทุกด้านในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ เสกสรร อรกุล (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยแรงจูงใจใน
การปฏิบั ติงานที่มีผ ลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัท เมทเทิลคอม จากัด ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ด้านผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การยกย่องยอมรับนับถือ การมีอานาจในหน้าที่และโอกาสก้าวหน้า ส่วนปัจจัยแรงจูงใจ
ภายนอกที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งาน ประกอบด้ ว ยด้ า นการเลื่ อ นต าแหน่ ง การมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และด้านความปลอดภัยในการทางาน เป็นด้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญ ดังนั้น สภาพแวดล้อมในการทางานจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในการจูงใจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หากมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี มีความเหมาะสม จะ
สนับสนุนให้สามารถทางานสาเร็จได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น
ตามไปด้วยเช่นกัน
ปั จ จั ย ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวม ระดับคามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านนั้น พบว่า ด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่า เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความรวดเร็วใน
การทางาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ตามลาดับ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้มีวิจัยมีความเห็นว่า บุคคลจะให้ความสาคัญในการด้านการลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนให้กับองค์การมากที่สุด นอกจากนั้ นก็ยังให้ความสาคัญด้านความรวดเร็วในการทางาน ด้าน
คุณภาพของงาน และด้านปริมาณมางานด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Robbin, & Coulter (1999: 6)
ที่กล่ าวว่า ประสิทธิภ าพ จะคานึ งถึงการใช้ทรัพยากร (Resource) ให้ เกิดการสิ้ นเปลื องน้อยที่สุ ด
สอดคล้ องกับสอดคล้องกับ ปัทมาพร ท่อชู (2559) ได้กล่ าวว่า ประสิทธิภ าพ เป็นเรื่องของการใช้
ปั จจั ยและกระบวนการในการดาเนินงาน โดยประสิ ทธิภ าพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิ ทธิภ าพเชิง
ตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า
ประหยั ด ไม่ มี ก ารสู ญ เปล่ าเกิ น ความจ าเป็ น รวมถึ งมี ก ารใช้ ก ลยุ ท ธ์ห รือ เทคนิ ค วิ ธีก ารปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม สามารถนาไปสู่การบังเกิดผลได้เร็วและมีคุณภาพ สอดคล้องกับ วาสนา ศิริประเสริฐ และ
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คนอื่น ๆ (2538: 26) กล่าวถึง การทางานที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลต่อบุคลากรและหน่วยงาน ดังนี้ 1)
เกิดผลต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนที่มากขึ้น เนื่องจากการทางานอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผล
ให้ต้นุทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งสามารถนาค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไปใช้จ่ายด้านอื่น 2) สามารถทางานได้
ปริมาณที่สูงขึ้น เนื่องจากใช้เวลาในการทางานลดลง และ 3) คุณภาพของผลงานที่ได้สูงขึ้น เนื่องจาก
เจ้าหน้ าที่ป ฏิบั ติงานด้ว ยความพึงพอใจและความเต็มใจ เกิดความพึ งพอใจและความเชื่อถือจาก
ผู้ใช้บริการสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี จอมคาสิงห์ และธนาชัย สุขวณิช (ม.ป.ป.) ผลการวิจัย
พบว่ า ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรกองการเจ้ า หน้ า ที่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ตามความคิดเห็นโดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความทันเวลา และด้านปริมาณงาน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการประหยั ด หรื อความคุ้ม ค่ าของทรัพ ยากร ด้านคุ ณ ภาพงาน และด้านความรับ ผิ ด ชอบ มี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก

9. ข้อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ปั จ จั ย ด้ านสมรรถนะที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์” จากผลการศึกษาวิจัยที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากผลการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี ระดับ
ตาแหน่ งหน้ าที่ ที่แ ตกต่างกัน ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิภ าพการปฏิบั ตงานที่ แตกต่ างกัน เนื่อ งจากระดั บ
ตาแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันจะมีความรับผิดในหน้าที่การปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันด้วยเช่นกัน
จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติของบุคคล ดังนั้นองค์การจึงควรมีการกาหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน
และตัวชี้วัดในแต่ละระดับตาแหน่งหน้าที่ให้มีความชัดเจน รวมทั้งองค์การควรมีระบบการประเมินผล
การดาเนินงานที่มีความเที่ยงตรง ยุติธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส จะสามารถส่งผลให้
บุคคลมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงนที่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะ (Skill) ความรู้
(Knowledge) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept) บุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคล (Trait)
และแรงจูงใจ (Motives) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันของ
บุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะควรมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวบุคคลซึ่งมีความสาคัญมากที่สุด รวมทั้งด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ด้าน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง รวมทั้งแรงจูงใจควบคู่กันไป ซึ่งในทุก ๆ ด้านมีความสาคัญรองลงมา
เช่นกัน ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรในองค์การด้วยการฝึกอบรม ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากรใน
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย น ทั ศ นะคติ ค่ า นิ ย ม ความคิ ด ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ องค์ ก าร
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ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน ด้วยการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เช่น การสร้างสิ่งแวดล้อมที่
ดีที่สามารถเอื้ออานวยให้เกิดความสะดวก รวมเร็วในการปฏิงาน การสร้างความผูกพันในองค์การ
การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่ดี การทางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่
เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจั ยปั จ จั ยสมรรถนะในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อทราบถึงปัจจัยสมรรถนะใน
หลาย ๆ ด้านที่สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
2) การน าผลการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเพิ่ ม สมรรถนะของบุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และกาหนดให้เป็นนโนบายในระดับประเทศ โดยที่ภาครัฐควร
เข้ า มามี บ ทบาทและให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งของการพั ฒ นาบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิ กส์ ด้วยการสนั บสนุ นงบประมาณหรือผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้และ
ทักษะเฉพาะด้านในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วิจัย
เห็ น ว่านอกการพั ฒ นาในด้ านบุ ค ลิ กลั ก ษณะประจ าตั ว บุ ค คลแล้ ว ด้ านความรู้แ ละทั ก ษะในการ
ปฏิบั ติงานก็มีความสาคัญ มากเช่น กัน ควรพัฒ นาและยกระดับความรู้และทักษระของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะที่เพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในอุตสาหกรรม ในการรองรับ
การเข้ า สู่ ป ระเทศไทย 4.0 การขั บ เคลื่ อ นประเทศและอุ ต สาหกรรมด้ ว ยนวั ต กรรม ซึ่ งปั จ จุ บั น
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญโตเติบอย่างยั่งยืนได้เช่นกัน
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แนวโน้มพฤติกรรมกำรตัดสินใจกำรจ่ำยเงินซือ้ สินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ
QR Code แทนเงินสด
วรรธณา กุลจิรพัฒน์*

บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ (1) เพื่ อศึกษาปัจจัยส่ ว นบุ คคล เพศ อายุ ระดับ การศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
QR Code แทนเงินสด (2) เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ านระบบ QR Code แทนเงิ น สด โดยการวิ จั ย ใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้บริโภคทั่วไปที่จับจ่ายซื้อสินค้า
และบริการในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาประมวลและ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ประกอบด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Means) ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ โดยใช้Independent Sample t –
test และการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way Analysis of Variance)
ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศชาย จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี
จ านวน 112 คน คิด เป็ น ร้ อ ยละ 28.0 มีส ถานภาพโสด จานวน 240 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 60.0 มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ประกอบอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นั กศึกษา จ านวน 148 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.0 ส่ วนใหญ่ มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
QR Code แทนเงินสด มีความแตกต่างกัน
การรู้จักการใช้งาน QR Code ผ่านทางแอพพลิเคชั่น การอยากลองใช้ระบบ QR Code จ่ายเงิน
ซื้อสินค้าและบริการที่สามารถจ่ายเงินแทนเงินสดเมื่อมีโอกาส การเคยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่ าน

*

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: too_automation@hotmail.com
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ระบบ QR Code และการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code ซ้า มีผลต่อ
การจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มีแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรให้ความส าคัญกับการทาให้ ผู้บริโภคมีความ
เข้าใจถึงการรับรู้ความง่ายของระบบ QR Code โดยไม่จาเป็นต้องใช้ความพยายามมากในการศึกษา
และเรียนรู้เพื่อการใช้งาน รวมถึงให้ความสาคัญกับการให้ความรู้ด้านแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code การรองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยสามารถ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล พร้อมกับให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นตามมูลเหตุจูงใจที่สาคัญ ทาให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสะดวก ความง่าย ส่งเสริมให้
มีการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด ทาให้รู้สึกถึงความจาเป็นต่อ
ชีวิตประจาวัน และเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยม ความง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้บริโภค
คำสำคัญ: QR Code การซื้อสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค

1. บทนำ
หากพูดถึงช่องทางการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการในปัจจุบันแล้ว การจ่ายเงินนั้นมีหลาย
ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต เงินสด หรือโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่มี
ต้นทุนต่าและรวดเร็วปลอดภัย นั้น ก็คือ การจ่ายเงินผ่าน QR Code (คิวอาร์ โค้ด)
QR Code หรือที่ย่อมาจาก Quick Response Code เป็นบาร์โค้ดชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็น
อยู่ในโฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณาและนามบัตร สัญลักษณ์นี้
เรีย กว่า QR Code (คิว อาร์ โค้ด) ซึ่งซ่อน ความหมายและรายละเอียดที่ต้องการแสดงเอาไว้ QR
Code สามารถอ่านได้โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี กล้องถ่ายภาพอยู่ในตัวโดยผ่านโปรแกรมการอ่าน QR
Code ก็สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารหรือเว็บไซต์ที่ ซ่อนอยู่ในตัว QR Codeได้เลย QR Code อาจ
เรียกได้ว่าบาร์โค้ด 2 มิติ ซึ่งคือ รหัส ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเก็บข้อมูลสินค้า เช่น ชื่อ ราคาสินค้า เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ และชื่อเว็บไซต์ เป็นการ พัฒนามาจาก บาร์โค้ด โดยบริษัทเดนโซ-เวฟ ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือของโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่ น คิดค้นขึ้นใน ปี พ.ศ. 2537 และได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ชื่อ “QR
Code” แล้ วทั้ งในญี่ ปุ่ น และทั่ว โลก ผู้ คิดค้น ที่ พัฒ นา QR Code มุ่งเน้นให้ สามารถถูกอ่านได้อย่าง
รวดเร็ว โดยการอ่าน QR Code นิยมใช้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นที่มีกล้องถ่ายภาพ
ซึ่งสามารถติดตั้งซอฟแวร์เพิ่มเติมได้
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การอ่านข้อมูล QR Code จะทาการสแกน QR Code ผ่านบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง
ปัจจุบัน QR Code ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้าโดยได้รับ
ความนิยมในหลายประเทศ อาทิ จีน และอินเดีย สาหรับในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาให้เชื่อมต่อกับ
บัตรเครดิตและบัตรเดบิต รวมทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ e-Wallet ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้
ผู้บริโภคอย่างมาก ทว่า QR Code หรือ QR Payment (คิวอาร์ โค้ด เพย์เม้น) ยังเป็นระบบใหม่ ทาง
ธนาคารจึงต้องให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องไปยังผู้บริโภค โดย QR Code
จะมี ข้ อมู ล จ าเป็ น ส าหรั บ การจ่ ายเงิน ซื้ อ สิ น ค้ าต่ าง ๆ ควบคู่ กับ แอพพลิ เคชั่ น บนมื อ ถือ (Mobile
Application) ที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคารของเราสามารถจ่ายตามร้าน
สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ร้านค้าริมถนน รวมถึงร้านค้าออนไลน์ แต่ยังไม่ใช่ทุกร้านดังนั้น
ต้องสั งเกตว่าร้านค้านั้ น มีป้ ายที่บ อกว่าเปิดรับ ช าระด้วย QR Code หรือไม่การช าระเงินด้วย QR
Code หลายธนาคารมีนโยบายเปิดให้ชาระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น QR Code Payment การเปิดให้
ชาระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรต่าง ๆ พร้อม
ทั้งผู้ให้บริการทางการเงินในไทย ได้มีการนา QR Code ที่เป็น Standard QR Code (สแตนดาร์ด คิว
อาร์ โค้ ด ) มาใช้ ในการช าระเงิ น ในประเทศไทย ซึ่ ง จะช่ ว ยลดความซ้ าซ้ อ นการมี QR Code
หลากหลายรูปแบบ และช่วยส่งเสริมการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Payment (อี-เพย์เม้น)
ในมิติต่าง ๆ ซึ่ง QR Code เดียวนี้ยังสามรถรองรับการใช้งานได้ทุกธนาคาร รวมถึงการใช้บัตรเดบิต
บั ต รเครดิ ต บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร บั ญ ชี e-Wallet ( อี -วอลเลต) และรองรั บ การช าระเงิน จาก
ต่างประเทศ
ระบบ QR Code Payment ต้องมีมาตรฐาน QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจึงสามารถ
ใช้ร่วมกันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ ระบบ QR Code จาเป็นต้องเจาะกลุ่มผู้ซื้อสินค้า เพื่อ
เพิ่มความเข้าถึงบริการทางการเงิน และก่อให้เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย สาหรับผู้บริโภคปกติที่
ชาระด้วยเงินสด นับต่อจากนี้ก็สามารถสแกน QR Code เพื่อชาระเงินค่าสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องพก
เงิน สดจานวนมาก ไม่เสียเวลากดเงิน จึงสะดวกรวดเร็วที่สุดในช่องทางการจ่ายเงินซื้อสิ นค้าและ
บริการในร้านค้าต่างๆ เบื้องต้นรูปแบบการใช้ QR Code ในไทยมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ
1. แบบ Static QR Code (สเตติก คิวอาร์ โค้ด) ตัวบาร์โค้ดจะไม่เปลี่ยนแปลง ร้านค้าสามารถ
พิมพ์และติดไว้ที่ร้านได้ตลอด จนกว่าข้อมูลการชาระเงินจะเปลี่ยนไป โดยลูกค้าเป็นผู้ใส่จานวนเงินที่
ต้องการจะชาระเอง
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ภำพที่ 1 แสดง QR Code แบบ Static
2. แบบ Dynamic QR Code (ไดนามิกส์ คิวอาร์ โค้ด) ตัวบาร์โค้ดจะเปลี่ยนในทุกรายการ เช่น
ในร้าน มีสินค้าที่หลากหลาย และราคาแตกต่างกันไป กรณีนี้ ลูกค้าไม่จาเป็นต้องใส่จานวนเงิน แต่
ร้านค้าสามารถสร้ าง QR Code จากแอปพลิ เคชั่ นได้ห ลายอัน โดยกาหนดราคาของสิ น ค้าแต่ล ะ
รายการ

ภำพที่ 2 แสดง QR Code แบบ Dynamic
ในการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่าน QR Codeในส่วนของผู้บริโภคเองทาให้ไม่ต้องพกเงินสดหรือ
บัตรหลายใบให้ยุ่งยากซึ่งปลอดภัยกว่าการชาระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต เพราะไม่ต้องยื่นบัตรให้
ร้านค้า จึงไม่เสี่ยงต่อการโดนขโมยข้อมูลทางการเงิน จากการศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีร้านค้า
หลายแห่งที่เริ่มเปิดให้จ่ายเงินผ่าน QR Code ได้แล้วเพื่อ ลดการใช้เงินสด กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
ที่สาคัญยังช่วยลดเวลาและต้นทุนต่าง ๆ จากเดิมที่ผู้บริโภคต้องกดเงินสดจากตู้ ATM (เอทีเอ็ม) เพื่อ
ซื้อสินค้า ร้านค้าก็ต้องนาเงินไปฝากธนาคารอีกต่อ และธนาคารจะนาเงินมาที่ตู้ ATM อีกครั้ง เพื่อรอ
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การเบิกถอนต่อไป ซึ่งธนาคารต้องนาเงินสดมาใส่ตู้ ATM เดือนละ 6-10 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ล้าน
บาท โดยขั้นตอนเหล่านี้ต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย การชาระเงินผ่าน QR Code จะเป็นเครื่องมือ
สาคัญในการชาระเงินของร้านค้าทั้งที่ร้านที่มีหน้าร้าน และร้านค้าออนไลน์ ในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มความ
สะดวกในการให้บริการของร้านค้าลดการใช้เงินสด และไม่ต้องติดตั้งเครื่องรูดบัตร มารองรับการ
ชาระเงิน ทาให้ประหยัดต้นทุนไปได้อย่างมาก
ในด้านผู้ป ระกอบธุรกิจ บริการนี้จะช่วยลดขั้นตอนการจัดการเงินสด เพราะรายได้จะถูก
บันทึกในบัญชีของธุรกิจโดยอัตโนม้ติ เมื่อสิ้นวันก็สามารถเรียกรายงานการสรุปยอดขายได้ทันทีผ่าน
ระบบของธนาคารที่ร่วมผ่านแอปพลิเคชัน QR Code Payment ขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาธุรกรรมรับชาระเงินค่าสินค้าและบริการ QR Code Payment นับเป็น
อีกหนึ่งทางเลือกการชาระเงินให้แก่ผู้บริโภคแทนการใช้เงินสด ทั้งยังช่วยลดภาระในการบริหารจัด
การเงินสด ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและยอดขาย ให้แก่ธุรกิจ ขณะเดียวกัน ยังสอดรับกับนโยบาย
รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการเงิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็น สังคมไร้เงินสดอันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
ผู้วิจั ย มีความสนใจที่จ ะศึกษาถึงแนวโน้ มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสิ นค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสดในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื่อง จากเขตวัฒนาเป็นหนึ่งในห้าสิบ
เขตของกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ กว่า 12.565 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางแหล่งการค้าการลงทุนมีอาณา
เขตในแนวเส้ น ทางเดิ น ของรถไฟฟ้ า ทั้ ง แนวอาณาเขต มี ส านั ก งานของบริ ษั ท ในประเทศและ
ต่างประเทศจานวนมาก มีมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และโรงเรียนมากกว่า 50
โรงเรียนโดยผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณประโยชน์ของการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านระบบ QR
Code ความง่ายในการใช้งานที่ส่ งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการตอบรับหรือ
ยอมรับการใช้งาน ผู้วิจัย จึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสา
หรับผู้ที่สนใจและผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จะสามารถนาข้อมูลของงานวิจัยไปช่วยกาหนดแนวทางการ
ทางานดาเนินธุรกิจและวางแผนทางการตลาดการสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำริวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ
พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
2. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
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3. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าผ่านและบริการระบบ QR Code
แทนเงินสดผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
สมมติฐำนที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
เพศ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
อำยุ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
สถำนภำพ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
ระดับกำรศึกษำ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
อำชีพ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
รำยได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
สมมติฐำนที่ 2 : ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสด
เพื่อศึกษาการรับรู้เทคโนโลยีการของการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR code
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด

4. ขอบเขตงำนวิจัย
การวิจั ยครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตที่จะทาการศึกษาคือประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้บริโภคทั่วไปจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
แนวโน้มพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดในการซื้อสินค้า
และบริการ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด การรับรู้เทคโนโลยีของ
ผู้บริโภค การใช้งานผ่านแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และทัศนคติมีผลต่อการยอมรับ
นวัตกรรมทางการเงินของระบบการชาระเงินผ่าน QR Code แทนเงินสด

5. แนวควำมคิด ทฤษฏีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรรับรู้และกำรยอมรับเทคโนโลยี
ไพศาล หวังพานิช (2526: 105) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจว่าหมายถึง ความสามารถ
ในการนาความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้สามารถจับใจความ อธิบาย หรือเปรียบเทียบ
ย่นย่อเรืองราวความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะ
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และสภาพคล้ายคลึงเป็ น ทานองเดียวกับของเดิมได้ บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปล
ความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้
กำรยอมรับ นวัต กรรม คือการยอมรับว่าเป็นกระบวนการ (Process) ที่ เกิดขึ้นทางจิตใจ
ภายในบุคคล เริ่มจากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้น ๆ จนกระทั่งยอมรับนาไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มี
ลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการ
ยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้น รับ รู้หรือตื่น ตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่นาไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขา แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้ มักเป็นการรับรู้โดย
บังเอิญและจะทาให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ในการ
แก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่า
ขั้น แรก ซึ่งในขั้น นี้ จะทาให้ ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ห รือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและ
ค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการ
ติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือวิทยาการใหม่นั้นด้วย
ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหา
วิทยาการใหม่ ๆ นั้นดีหรือไม่ ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อนามาใช้แล้วจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจกรรมของตนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้น
อื่น ๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจที่จะลองความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ ๆ
นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่จะได้รับ ดังนั้นในขั้นนี้จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้
เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้คาแนะนาให้ข่าวสารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
ขั้ น ที่ 4 ขั้ น ทดลอง (Trial Stage) เป็ น ขั้ น ที่ บุ ค คลทดลองใช้ วิ ท ยาการใหม่ ๆ นั้ น กั บ
สถานการณ์ของตน ซึ่งเป็นการทดลองดูกับส่วนน้อยก่อน เพื่อจะได้ดูว่ าได้ผลหรือไม่ ในขั้นนี้บุคคลจะ
แสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น
ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองปฏิบัติและเป็นประโยชน์ในสิ่งนั้น
แล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม วิ ท ยา (2529:39) ได้ ก ล่ า วว่ า ในปั จ จุ บั น พบว่ า ทฤษฎี ก ระบวนการยอมรั บ
วิทยาการใหม่ ๆ มีจุดบกพร่องในกระบวนการยอมรับดังกล่าวหลายประการด้วยกัน คือ
1. กระบวนการนี้มักจะจบด้วยการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมนั้น ซึ่งตามความจริงแล้วเมื่อ
บุคคล ในบรรลุถึงขั้นประเมินผลแล้วอาจจะปฏิเสธก็ได้
544

2. ขั้น ตอนทั้ง 5 กระบวน อาจไม่ เป็นไปตามขั้นตอนก็ได้เพราะบางขั้น ตอนถูกข้ามไปได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นทดลองและขั้นประเมินผล อาจจะสามารถทาได้ตลอดกระบวนการได้
3. กระบวนการนี้มักจะจบลงโดยการยอมรับนวัตกรรมนั้น แต่หากเขามีโอกาสในการแสวงหา
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อยืน ยันหรือสนั บสนุนการตัดสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรมนั้น ได้
ดังนั้ น จึ งได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขกระบวนการยอมรับ ดั งกล่ าว และได้ เสนอแบบจ าลองของ
กระบวนการตั ดสิ น ใจยอมรั บ หรื อไม่ ย อมรั บ นวั ต กรรมแทน (Innovation Decision Process) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
3.1 ขั้นความรู้ (Knowledge) ขั้นนี้บุคคลจะรับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมและมีความ
เข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การทางานของนวัตกรรม
3.2 ขั้น ชัก ชวนหรือ สนใจ (Interest) บุ ค คลจะรู้สึ ก ชอบหรือ ไม่ ช อบการยอมรับ
นวัตกรรมนั้น เพราะมีทัศนคติที่ดีหรือไม่ดีต่อนวัตกรรมนั่นเอง
3.3 ขั้ น ตั ด สิ น ใจ (Decision) บุ ค คลจะเข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งในกิ จ กรรมต่ าง ๆ ซึ่ งจะ
นาไปสู่การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม
3 .4 ขั้ น ยื น ยั น (Confirmation) ใน ขั้ น นี้ บุ ค ค ล จ ะ แ ส ว ง ห า แ ร ง เส ริ ม
(Reinforcement) เพื่อยอมรับการใช้นวัตกรรมต่อไป แต่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหากพบ
ข้อมูลขัดแย้งเกี่ยวกับนวัตกรรมภายหลังก็ได้
5.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบำร์โค้ดสองมิติ (QR Code)
บาร์โค้ด 2 มิติ (2 Dimension Barcode) บาร์โค้ด 2 มิติเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก
บาร์โค้ด 1 มิติ โดยออกแบบให้บรรจุได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนทาให้สามารถบรรจุข้อมูลมากได้
ประมาณ 4,000 ตัวอักษรหรือประมาณ 200 เท่าของบาร์โค้ด 1 มิติในพื้นที่ เท่ากัน หรือเล็ กกว่า
ข้อมูลที่บรรจุสามารถใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษได้ เช่น ภาษาญี่ปุ่น จีน หรือเกาหลี เป็นต้น
และบาร์โค้ด 2 มิติสามารถถอดรหัสได้แม้ภาพบาร์โค้ดบางส่วนมีการเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้อ่านและ
ถอดรหัสบาร์โค้ด 2 มิติมีตั้งแต่เครื่องอ่านแบบซีซีดีหรือเครื่องอ่านแบบเลเซอร์เหมือนกับของบาร์โค้ด
1 มิติจนถึงโทรศัพท์มือถือแบบมีกล้องถ่ายรูปในตัวซึ่งติดตั้งโปรแกรมถอดรหัสไว้ ในส่วนลักษณะของ
บาร์โค้ด 2 มิติมีอยู่อย่างมากมายตามชนิดของบาร์โค้ด เช่น วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
คล้ายกับบาร์โค้ด 2 มิติ บาร์โค้ด 2 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 บาร์โค้ดแบบ
สแต็ ก (Stacked Barcode) ได้ แ ก่ บารโค้ ด PDF417 (Portable Data File) และประเภทที่ 2
บาร์โค้ดแบบเมตริก (Matrix Barcode) ได้แก่ บาร์โค้ดแบบเม็กซิโค้ด (Maxi Code) บาร์โค้ดแบบ
ดาต้า เมตริก (Data Matrix) และบาร์โค้ดแบบ QR Code (Quick Response Code)
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ภำพที่ 3 บาร์โค้ดแบบ QR Code (Quick Response Code)
5.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์สมำร์ทโฟน และคลื่นสัญญำณโทรศัพท์
สมาร์ทโฟน คือ โทรศัพท์มือถือที่นอกเหนือจากใช้โทรออก-รับสายแล้วยังมีแอพพลิเคชั่นให้
ใช้งานมากมาย สามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G, Wi-Fi และสามารถใช้งานโซเชียล
เน็ตเวิร์คและแอพพลิเคชั่นสนทนาชั้นนาบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง
ลูกเล่นการใช้งานสมาร์ทโฟนให้ตรงกับความต้องการได้มากกว่ามือถือธรรมดา สมาร์ทโฟนที่มีหน้าจอ
ระบบสัมผัส, ใส่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสูง , ออกแบบดีไซน์ให้สวยงามทันสมัย มีแอพพลิเคชั่น
และลูกเล่นที่น่าสนใจในฟีเจอร์หลักที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟน
โมบาย แอพพลิเคชั่น ประกอบขึ้นด้วยคาสองคา คือ โมบาย กับ แอพพลิเคชั่น มีความหมาย
ดังนี้ โมบาย คือ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์
แล้วยังทางานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ
ขนาดเล็ กน้ าหนั กเบาใช้พลั งงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบัน มักใช้ท าหน้าที่ ได้ห ลายอย่างในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สาหรับแอพพลิเคชั่น หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทางาน
ของผู้ใช้ (User) โดยแอพพลิเคชั่นจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface หรือ UI)
เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ แอพพลิเคชั่น มือถือพื้นฐานโดยทั่วไป จะมีแอพพลิเคชั่นพื้นฐานอยู่
ภายในเครื่อง ตัวอย่างเช่น สมุดรายชื่ อผู้ติดต่อ บันทึกการใช้งานโทรศัพท์ ฟังก์ชั่นรับ -ส่งข้อความ
เป็ น ต้ น แต่ ส าหรั บ สมาร์ ท โฟนจะมี แ อพพลิ เคชั่ น ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกได้ ห ลากหลายและ
ครอบคลุมการใช้งานมากขึ้น เช่น สมาร์ทโฟน บางรุ่นสามารถสร้าง-แก้ไขเอกสาร Office บางรุ่น
สามารถวาดเขียนลงไปบนหน้าจอพร้อมบันทึกเป็นรูปภาพ บางรุ่นสามารถใช้เป็นเครื่องนาทางขณะ
ขับขี่รถยนต์ได้
ระบบ คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ ในประเทศไทย คาว่า G ย่อมาจากคาว่า Generation (เจน
เนอเรชั่น) ที่แปลว่า ยุค, สมัย, รุ่น ซึ่งเมื่อเอาไปใช้รวมกับตัวเลข ในภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า First
Generation, Second Generation, Third Generation เป็นต้น และถูกย่อเป็นคาว่า 1G, 2G, 3G
ซึ่งเป็นชื่อเรียกในแต่ละยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันเป็นระบบ
คลื่น สัญ ญาณโทรศัพท์ 4G ระบบคลื่นสัญ ญาณโทรศัพท์ 4G นี้ถูกกาหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2551
ระบบ คลื่ น สัญ ญาณโทรศัพท์ 4G นี้ได้รับการพัฒ นามาจากประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ ก่อนจะ
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นามาใช้จริงที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบไร้สายในอดีตทั้งหมด ซึ่ง 4G ใช้
มาตรฐาน Long Term Evolution (LTE) ถือเป็นพัฒนาการอีกขั้นต่อจาก 3G ที่มีการพัฒนาให้ LTE
มีความเร็วมากกว่ายุค 3G ถึง 10 เท่าโดยจุดประสงค์เพื่อช่วยลดข้อจากัดในการรับส่งข้อมูลที่ใช้ใน
ปัจจุบัน อย่างเช่น การพัฒนาในเรื่องความเร็วในการรับส่งข้อมูล ที่กาหนดความเร็วสูงสุดของระบบ
4G ไว้ที่ 1 Gbps (กิ๊ก กะบิ ตต่ อวิน าที ) แต่ ด้ว ยขี ดจากัด ทางด้ านเทคโนโลยี และความพร้อมของผู้
ให้ บ ริการ จึ งท าให้ ร ะบบ 4G ในปั จจุบั น ยังไม่ส ามารถท าความเร็วในการรับ -ส่ งข้อมูล ได้สู งตาม
ข้อกาหนด โดยมีอัตราความเร็วอยู่ที่ 100-120 Mbps สาหรับความเร็วขนาดนี้นั้นทาให้สามารถใช้
งานโทรศัพท์มือถือหรือ Tabletได้หลากหลายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดูไฟล์วีดิโอออนไลน์ด้วยความ
คมชัดและไม่มีการกระตุก, การสื่อสารข้ามประเทศ อย่างโทรศัพท์แบบเห็นหน้ากันแบบโต้ตอบทันที
(Video Call) หรือจะเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์ (Mobile teleconferencing) ก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น
5.4 แนวคิดและทฤษฎีแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึง เหตุจูงใจที่ทา
ให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการสิ่งกระตุ้น ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือน
กล่องสีดาซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วจะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือ การตัดสินใจ
ของผู้ ซื้ อ (Buyer’s Purchase Decision) ฉะนั้ น การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมผู้ ซื้ อ จึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว ซึ่งปัจจัยต่าง
ๆ นั้ น เราสามารถแยกพิจ ารณาได้ 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายใน (Internal Variable) และปัจจัย
ภายนอก (External Variable) ซึ่ ง สามารถแสดงความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วในรู ป ของแบบจ าลอง
พฤติกรรมผู้บริโภค
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจให้บริการ นักวิชาการส่วนใหญ่ กล่าวว่า การ
จัดการตลาดธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นการจัดการกับส่วนประสมทางการตลาดเพื่อสร้างข้อเสนอขาย
ที่ก่อให้เกิดการซื้อ ขายสิ นค้า ให้บริการ ระหว่างผู้บริโภค ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ
(marketing mix--4Ps) ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ (product) ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
2. ราคา (price) กาหนดราคาให้มีกาไร
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) หาซื้อสะดวกและรวดเร็ว
4. การส่งเสริมการตลาด (promotion) ส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดความต้องการนอกจากนั้นยัง
ต้องอาศัยเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย
1. Customer Value: C1 (คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ)
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2. Cost to Customer: C2 (ต้นทุน)
3. Convenience: C3 (ความสะดวก)
4. Communication: C4 (การติดต่อสื่อสาร)
5. Caring: C5 (การดูแลเอาใจใส่)
6. Completion: C6 (ความสาเร็จในการตอบสนองความต้องการ)
7. Comfort: C7 (ความสบาย)
กล่าวโดยสรุปว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออก
ของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป
5.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จิญาดา แก้วแทน (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นอุ ป กรณ์ ส มาร์ ท โฟน กรณี ศึ ก ษาในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และปทุ ม ธานี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 2) เพื่อศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 3) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในการออนไลน์ ที่มีผลต่ อ
การยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 4) เพื่อศึกษาการรับรู้
ความเสี่ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 5)
เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ความเชื่อมั่นในการออนไลน์ การรับรู้ความ
เสี่ยง ที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน
Faruq (2016) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงิน
แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในประเทศไนจี เรี ย ผลการศึ ก ษา ปั จ จั ย ด้ า นความคาดหวั งจากการใช้ งาน
(Performance Expectancy) สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการใช้ ง าน (Facilitating Conditions)
อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility)
และความกังวล (Anxiety) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไนจีเรีย

6. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนพื้นฐำนส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได้
-อาชีพ
กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำและ
บริกำรโดยจ่ำยเงินผ่ำนระบบ
QR Code แทนเงินสด

พฤติกรรมของผู้บริโภค
- ความสะดวกและความง่ายของเทคโนโลยีของการ
จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code
- เสถี ย รภาพของสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ และการมี
แอพพลิเคชั่นของการจ่ายเงินแบบ QR Code บน
สมาร์ทโฟน
- ความรวดเร็วในจ่ายผ่านระบบ QR Code
การทบทวนวรรณกรรม
- ความปลอดภัยของ เทคโนโลยี
- การรับรู้ถึงประโยชน์ ของการจ่ายเงินผ่านระบบ
QR Code
- การรองรับ รูป แบบการจ่ายเงิน แบบ QR Code
ของร้านค้า

7. วิธีดำเนินกำรวิจัย
7.1 ประชำกร
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริ ก ารผ่ านระบบ QR Code แทนเงิ น สดของผู้ บ ริโ ภคทั่ ว ไปที่ มี อ ายุ 14-60 ปี ในเขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร
วิธีเลื อกกลุ่ มตัวอย่ างแบบความสะดวก (Convenience Sampling) (สุช าดา กีระนันทน์ ,
2538: 11) การเก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้นาไปเก็บข้อมูลกับผู้บริโภคทั่วไปและ
เลือกสถานที่เก็บต่าง ๆ เช่น ที่ตลาดนัด ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย และสานักงาน
7.2 กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ
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Taro Yamane จากขนาดจานวนประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ถึง ∞ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ขนาดของตัวอย่างจานวน 400 คน (Yamane, 1973)
7.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่อ งมือ ที่ ใช้ในการวิจั ย คื อ แบบสอบถามเกี่ ยวกั บ ปั จ จัย ที่ มีค วามสั ม พั น ธ์กั บ แนวโน้ ม
พฤติ ก รรมการตั ด สิ น ใจการจ่ ายเงิน ซื้ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารผ่ านระบบ QR Code แทนเงิน สดโดย
แบบสอบถามแบ่ งออกเป็ น 5 ส่ วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพื้นฐานส่ว น
บุคคล ส่วนที่ 2 เป็นข้อคาถามระดับความสาคัญเกี่ยวข้องกับการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีชาระ
เงินผ่าน QR Code เป็นลักษณะคาถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Question) ส่วน
ที่ 3 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงิน สดผู้ บ ริ โภคที่ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นที่ 4 การตั ดสิ น ใจซื้ อสิ น ค้ าและบริการโดย
จ่ายเงินผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด (กรณีผู้ที่เคยใช้) และส่วนที่ 5 เป็นข้อเสนอแนะ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลแบบวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค
ทั่วไปที่มีอายุ 14-60 ปีซึ่งอาจจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้ในเขตวัฒ นา กรุงเทพมหานครในระหว่าง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
7.4 กำรทำข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบ QR Code แทนเงิ น สดของผู้ บ ริ โ ภคลั ก ษณะของข้ อ มู ล ที่ น ามา
ทาการศึ กษานั้ น เป็ น ข้ อมูล ปฐมภู มิซึ่งได้ จากการตอบแบบสอบถามส าหรับ การจัด ทาข้อมู ล นั้ น มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกฉบับว่า
ข้อมูลที่ได้กลับคืนมาเพื่อนาไปวิเคราะห์ต่อไป
2. รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม นามาลงรหัสโดยการกาหนดระดับความสาคัญของข้อมูล
ระดับความสาคัญเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
QR Code แทนเงินสด
3. หาความถี่ ค่าร้อยละสาหรับข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลทางปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล
4. นาผลที่ได้จากการลงรหัสไปดาเนินการวิเคราะห์โดยใช้ความพิวเตอร์ในการคานวณค่าสถิติ
ไค-สแควร์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
5. ทดสอบปัจจัยด้านข้อมูลการรับรู้และการยอมรับเทคโนโลยีการจ่ายเงินผ่าน QR Code
ความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการ
ผ่าน QR Code โดยมีความสัมพันธ์กับการพฤติกรรมการจ่ายเงินซื้ อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงินสด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเชิงสถิติ

550

8. ผลกำรวิจัย
8.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 เพศชาย จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 มีอายุระหว่าง
21-30 ปี จานวน 112 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.0 มีส ถานภาพโสด จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ
60.0 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 259 คน คิดเป็นร้อยละ 64.8 ประกอบอาชีพนักเรียน /
นิสิต/นักศึกษา จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 ส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000
บาท จานวน 135 คิดเป็นร้อยละ 33.7
8.2 สรุปผลกำรวิเครำะห์ ข้อมู ลกำรรั บรู้เทคโนโลยีกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำน
ระบบ QR code
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จัก
QR Code จานวน 325 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.3 ทราบว่าปัจจุบั นสามารถจ่ายเงิน ผ่านระบบ QR
code แทนเงินสดได้ จานวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 ใช้โอกาสได้ทดลองจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code จานวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 เคยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ QR Code จานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ส่วนใหญ่เคยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code และมีช่องทางการชาระเงินหลายช่องทาง จานวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 49.0
8.3 สรุปผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็น ของปัจจัย ด้ำนพฤติกรรมผู้บริโภคต่อกำร
ตัดสินใจจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด พบว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสินใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
โดยภาพรวมมีความสาคัญมาก (𝑥̅ = 3.66) รายข้อพบว่า คิดว่าการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงิน สดมีความสะดวก โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.98)
รองลงมา คือกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code จะสามารถใช้ทดแทน
การใช้เงินสดในการดาเนินชีวิตในอนาคตได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.83) กลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าขั้นตอนการซื้อสินค้าซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
มีความง่ายในการชาระเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
รู้สึ กว่าการซื้อสิ นค้าและบริการผ่ านระบบ QR Code แทนเงินสดจะสามารถเข้ากับการใช้ชีวิตใน
ปัจจุบันได้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงินสดสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅
= 3.71) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มี
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ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.42) และกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามรู้ สึ ก ว่ า การซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบ QR Code มี ร้ า นค้ าที่ ร องรั บ บริ ก ารนี้
ครอบคลุม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.22)
8.4 สรุปผลกำรวิเครำะห์ระดับควำมคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ
และบริกำรโดยจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงิน สด (กรณี ผู้ที่เคยใช้
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code มำก่อน)
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
โดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code มาก่อน จานวน 207 คน มีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการตัดสิน ใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code
̅ = 3.80) รายข้อพบว่า แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้า
แทนเงินสด โดยภาพรวมมีความสาคัญมาก (𝒙
และบริการผ่านระบบQR Code รองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเอง โดยมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.20) รองลงมา คือ กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
ดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเอง มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.12) โดยรวมแล้วกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ต่อ การตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้ าและบริก ารผ่ านระบบ QR Code มีระดั บ ความคิด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทน
เงินสด เพราะตอบสนองความต้ องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.94) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด สามารถตอบสนองการ
ใช้งานได้ของตัวเองได้เป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.87) กลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการหาข้ อมูลและเข้าใจว่าซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดต้อง
ทาผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ของตัวเองก่อนการตัดสินใจใช้บริการ มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ร้านค้ามีป้ายประชาสัมพันธ์บอกช่องทางการจ่ายเงินผ่าน
ระบบ QR Code ที่ ชั ด เจน ระดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย = 3.75) กลุ่ ม ผู้ ต อบ
แบบสอบถามเชื่อว่าการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด มีระบบความรักษา
ความปลอดภัยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.65) มีการบอกข้อมูลที่จาเป็นหรือ
ข้อมูลที่ต้องการในร้านค้าในการทาการซื้อสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าหรือชื่อร้านค้า มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) การซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
3.45) และกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตรวจสอบการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code
ได้ทันทีเมื่อมีปัญหา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.44)
8.5 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
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สมมติ ฐำนที่ 1 ปัจจั ยส่วนบุค คลที่มีควำมแตกต่ำงกัน มีผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสิน ใจ
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
1. เพศ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการโดยจ่ายเงินซื้ อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. อำยุ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. สถำนภำพ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ระดับกำรศึกษำ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริก ำรผ่ำนระบบ QR Code แทน
เงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพ ฤติกรรมผู้ บริโภคการ
ตัดสิ น ใจซื้อ สิ น ค้าและบริก ารโดยจ่ายเงิน ซื้ อสิ น ค้ าและบริการผ่ านระบบ QR Code แทนเงิน สด
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
5. อำชีพ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
6. รำยได้ มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า รายได้ มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
QR Code แทนเงินสด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐำนที่ 2 กำรรับรู้เทคโนโลยีของผู้บริโภคมีผลกำรตัดสินใจจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและ
บริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
1. กำรรู้จั ก QR Code มีผลต่อกำรจ่ำ ยเงิน ซื้อสิน ค้ำ และบริกำรผ่ำนระบบ QR Code
แทนเงินสด
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการรู้จัก QR Code มีความแตกต่างกันซึ่ง
พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. กำรทรำบถึงกำรจ่ำยเงิน ซื้อสิน ค้ำและบริกำรสำมำรถจ่ำยเงิน ผ่ำนระบบ QR code
แทนเงินสดได้มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำง
กัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ทราบถึงการจ่ายเงินซื้อสิ นค้าและบริการ
สามารถจ่ายเงินผ่ านระบบ QR code แทนเงินสดได้มีความแตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้ บริโภคการ
ตัดสิ น ใจซื้อ สิ น ค้าและบริก ารโดยจ่ายเงิน ซื้ อสิ น ค้ าและบริการผ่ านระบบ QR Code แทนเงิน สด
โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. กำรอยำกลองใช้ระบบ QR code จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรสำมำรถจ่ำยเงินแทน
เงินสดได้เมื่อมีโอกำส มีผลต่อกำรจ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด
แตกต่ำงกัน
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ มีก ารอยากลองใช้ระบบ QR code จ่ายเงิน ซื้อ สิ น ค้ าและบริก ารสามารถ
จ่ายเงินแทนเงินสดได้เมื่อมีโอกาสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
โดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. กำรเคยจ่ ำ ยเงิน ซื้ อสิน ค้ำ และบริกำรผ่ ำนระบบ QR Code มีผ ลต่อ กำรจ่ำ ยเงิน ซื้ อ
สินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำงกัน
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ก ารเคยจ่ ายเงิน ซื้ อ สิ น ค้ าและบริก ารผ่ านระบบ QR Codeแตกต่ างกั น มี
พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงินสด โดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.000) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำและบริกำรและจ่ำยเงินผ่ำนระบบ QR Code ซ้ำ มีผลต่อกำร
จ่ำยเงินซื้อสินค้ำและบริกำรผ่ำนระบบ QR Code แทนเงินสด แตกต่ำงกัน
กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มี ก ารตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ าและบริก ารและจ่ายเงิน ผ่ านระบบ QR Code ซ้ า
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
ผ่านระบบ QR Code แทนเงิน สด โดยรวมแตกต่างกัน (Sig.=0.000) ที่ระดับนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05

9. กำรอภิปรำยผล
จากผลการวิเคราะห์ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าและบริการโดย
จ่ า ยเงิ น ซื้ อ สิ น ค้ าและบริ ก ารผ่ า นระบบ QR Code แทนเงิน สด พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของผู้ ต อบ
554

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
โดยภาพรวมมีความสาคัญมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงิน สดมีความสะดวก ซึ่งการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code จะสามารถใช้
ทดแทนการใช้เงินสดในการดาเนินชีวิตในอนาคตได้ในเร็ว ๆ นี้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าขั้นตอนการซื้อ
สินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมีความง่ายในการชาระเงิน จากการวิจัยพบว่าการ
ซื้อสิน ค้าและบริการผ่ านระบบ QR Code แทนเงินสด จะสามารถเข้ากับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้
เพราะสามารถจ่ายเงินค่าสินค้าได้ถูกต้องรวดเร็ว มีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ และจากการ
วิจัยพบว่าการซื้อสิ นค้าและบริก ารผ่ านระบบ QR Code มีร้านค้าที่รองรับบริการนี้เริ่มครอบคลุ ม
พื้น ที่ ที่ ท าการวิจั ย และจะขยายไปครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครในเร็ววัน นี้ ซึ่ ง
สอดคล้องกับสุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์ (2555) ทาการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้แอพพลิเคชั่นสแกน รหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน กลุ่มตัวอย่างคิดว่าแอพพลิเคชั่นสแกน
รหั ส คิ ว อาร์ ที่ ใช้ ซื้ อ สิ น ค้ า จากร้ า นค้ า เสมื อ นจะมี คุ ณ ภาพมาตรฐานและเป็ น ที่ ย อมรั บ โดยใช้
แอพพลิเคชั่น สแกนรหัส คิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้ บริการได้ตลอดเวลา
แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ที่ใช้ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือนจะสามารถให้บริการได้ตรงตามความ
ต้องการ ซึ่งแอพพลิ เคชั่น สแกนรหั ส คิวอาร์ที่ ใช้ซื้อสิ นค้าจากร้านค้าเสมือนจะทาให้ กลุ่มตัว อย่าง
สามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ การใช้แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้ าเสมือนจะ
เป็นทางเลือกใหม่ เมื่อกลุ่มตัวอย่างต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการยืนต่อแถวที่เสียเวลานานในการชาระ
เงินกลุ่มตัวอย่างคิดว่าจะเลือกใช้แอพพลิเคชั่นสแกนรหัสคิวอาร์ซื้อสินค้าจากร้านค้าเสมือน
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้าและ
บริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จะมีพฤติกรรมจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าเนื่องจาก ลักษณะทางประชากรประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เหล่ า นี้ เ ป็ น เกณ ฑ์ ที่ นิ ย มใช้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นการตลาด ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสาคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากรที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่าย
ต่ อ การวั ด มากกว่ า ตั ว แปรอื่ น ซึ่ ง คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของบุ ค คล มี ค วามแตกต่ า ง (Demographic
Characteristics) ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษาศาสนา สถานภาพ
สมรส เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวมีผลต่อการรับรู้ การตีความ และการเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย และกาญจนา สุคัณธสิริกุล (2558) ปัจจัยด้านการรับรู้ที่
มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า บาร์โค้ดสองมิติ
(2-Dimension Barcode หรื อ QR Code) พบว่า ปั จ จัย ด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ อาชีพ และ
รายได้ แตกต่างกันมีการ รับรู้ในเทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน อีกทั้งผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่น
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วายที่มีปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ และรายได้ แตกต่างกันมีการ ยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติแตกต่างกัน
ผลการวิเคราะห์ ก ารรั บ รู้ เทคโนโลยีที่ มี ค วามแตกต่ างกั น ท าให้ มี พ ฤติก รรมผู้ บ ริโภคการ
ตัดสิ น ใจซื้อ สิ น ค้าและบริก ารโดยจ่ายเงิน ซื้ อสิ น ค้ าและบริการผ่ านระบบ QR Code แทนเงิน สด
ต่างกัน พบว่าการรู้จัก QR Code การทราบถึงการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการสามารถจ่ายเงินผ่าน
ระบบ QR Code แทนเงินสดได้ และการอยากลองใช้ระบบ QR Code จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการ
ซึ่งสามารถจ่ายเงินแทนเงินสดได้ เมื่อมีโอกาสในการชาระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการและจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code ซ้า มีผลต่อการจ่ายเงินซื้อสินค้า
และบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมผู้ บริโภค คือ
“การแสดงอาการที่เป็ น กระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ การใช้การประเมินผลสินค้าหรือ
บริการ จากการได้มาตามความต้องการและคาดหวังของผู้บริโภค โดยพฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยน
ได้ (Dynamic) เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การสื่อสาร เทคโนโลยี
สังคม ฯลฯ ทาให้มีผลกระทบต่อปัจจัยด้านความคิด ความรู้สึกของผู้บริโภคด้วย พฤติกรรมผู้บริโภค
ได้รับผลกระทบมาจากปัจจัยภายใน และภายนอกจึงทาให้พฤติกรรมผู้บริโภคไม่หยุดนิ่งอยู่เหมือนเดิม
แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา ซึ่งการรับรู้ความง่า ย (Perceived Ease of Use)
คือ ระดับที่ผู้ใช้คาดหวังต่อเทคโนโลยีที่เป็นเป้าหมายที่จะใช้ ว่าต้องมีความง่ายและไม่จาเป็นต้องใช้
ความพยายามมาก ในการศึกษาและเรียนรู้เพื่ อใช้งาน การรับรู้ ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพ ล
ทางตรงต่อการใช้ระบบ และมีอิทธิพลต่อการยอมรับ (Adoption) หรือความตั้งใจที่ จะใช้ การใช้
เทคโนโลยี (Usage) อั น เนื่ อ งมาจากการรั บ รู้ ว่ า มี ป ระโยชน์ ซึ่ ง กระบวนนี้ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ
กระบวนการเรียนรู้และการตัดสินใจ (Decision Making) โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้หรือตื่นตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่นาไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ขั้นนี้ เป็นขั้นที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพหรือกิจกรรม แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน ซึ่งการรับรู้มักเป็นการรับรู้โดยบังเอิญและ
จะทาให้เกิดความอยากรู้ต่อไป อันเนื่องจากมีความต้องการวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ในการแก้ปัญหาที่
ตนเองมีอยู่ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่า
ขั้น แรก ซึ่งในขั้น นี้ จะทาให้ ได้รับ ความรู้เกี่ยวกับสิ่ งใหม่ห รือวิธีการใหม่มากขึ้น ซึ่งบุคลิกภาพและ
ค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ์เดิมจะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการ
ติ ด ตามข่ าวสารหรื อ รายละเอี ย ดของสิ่ งใหม่ ห รื อ วิ ท ยาการใหม่ นั้ น ด้ ว ย ขั้ น ที่ 3 ขั้ น ประเมิ น ค่ า
(Evaluation Stage) เป็ นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือหาวิทยาการใหม่ๆ นั้นดีห รือไม่
ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียว่า เมื่อนามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของตน
หรือไม่ หากรู้สึกว่ามีข้อดีมากกว่าจะตัดสิ นใจใช้ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอื่น ๆ ตรงที่เกิดการตัดสินใจ
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ที่จะลองความคิดใหม่ๆ โดยบุคคลมักจะคิดว่าการใช้วิทยาการใหม่ๆ นั้นเป็นการเสี่ยงไม่แน่ใจถึงผลที่
จะได้รับ ดังนั้ นในขั้นนี้ จึงต้องการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่
ตัดสินใจแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการให้คาแนะนาให้ข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ ขั้นที่ 4
ขั้นทดลอง (Trial Stag) เป็นขั้นที่บุคคลทดลองใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้นกับสถานการณ์ของตน ซึ่งเป็น
การทดลองดู กั บ ส่ ว นน้ อ ยก่ อ น เพื่ อ จะได้ ดู ว่ า ได้ ผ ลหรือ ไม่ ในขั้ น นี้ บุ ค คลจะแสวงหาข่ า วสารที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหม่หรือนวัตกรรมนั้น และขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (Adoption
Stage) เป็นขั้นที่บุ คคลยอมรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมของตนอย่างเต็มที่
หลั งจากที่ ได้ ท ดลองปฏิ บั ติ แ ละเป็ น ประโยชน์ ในสิ่ งนั้ น แล้ ว สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพรชนก
พลาบูลย์ (2558) ทาการศึกษา การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ของรัฐบาลไทย ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้ง านแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งานส่งผลต่อความ
ตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย ร้อยละ
69 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 งานวิจัยของจิรวัฒน์ วงศ์ธงชัย (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยด้านการ
รั บ รู้ ที่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ เทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ ด สองมิ ติ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการรั บ รู้ มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยด้านการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยี
บาร์โค้ดสองมิติของผู้ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย โดยปัจจัยการรับรู้มีผลกระทบต่อการยอมรับใน
เทคโนโลยีบ าร์โค้ดสองมิติของผู้ ใช้งานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในด้านความสอดคล้องกับคุณค่าความ
ต้องการและประสบการณ์ในอดีต ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านความมีประโยชน์ และด้านความ
สนุกในการใช้งาน ตามลาดับ งานวิจัยของ Oliveira, E tal (2016) ศึกษาการยอมรับ ความรู้ความ
เข้าใจและความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีการช าระเงินทางมือถือ โดยทาการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี
เอกภาพ ของการยอมรั บ และการใช้ เทคโนโลยี (Unified theory of Acceptance and use of
Technology (UTAUT2) ซึ่งทาการสารวจผ่านระบบออนไลน์กับประชาชนในประเทศโปตุเกส ผล
การศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารรั บ รู้ เทคโนโลยี รั ก ษาความปลอดภั ย , มี ค วามคาดหวั ง ใน
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและคิดว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อสังคมโดยจะมีผลกระทบโดยตรงและ
โดยอ้อม อีกทั้งมีการยอมรับเทคโนโลยีการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือและมีความตั้งใจที่จะแนะนา
เทคโนโลยีให้กับบุคคลอื่น Yin (2015) ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงินออนไลน์ในการ
ใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวของรัฐบาลจากประชาชนในประเทศจีน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
(Facilitating Conditions) อิ ท ธิพ ลจากสั งคม (Social Influence) ความเข้ ากั น ได้ ของเทคโนโลยี
(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจ่ายเงิน
ออนไลน์ในการใช้บริการเว็บไซต์ท่องเที่ยวของรัฐบาลจากประชาชนในประเทศจีน Faruq (2016)
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ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไนจีเรีย ผลการศึกษา ปัจจัยด้านความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy)
สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการใช้ ง าน (Facilitating Conditions) อิ ท ธิ พ ลจากสั ง คม (Social
Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility)และความกังวล (Anxiety)
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไนจีเรีย งานวิจัยของ Junadi (2015) ศึกษาปัจจัยส่งผลต่อความตั้ง ใจในการยอมรับการใช้
งานระบบการชาระเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้าน
ความคาดหวังจากการใช้งาน (Performance Expectancy) สิ่ งอานวยความสะดวกในการใช้งาน
(Facilitating Conditions)อิ ท ธิ พ ลจากสั งคม (Social Influence) ความเข้ า กั น ได้ ข องเทคโนโลยี
(Perceived Compatibility) และความกังวล (Anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับการใช้งาน
ระบบการชาระเงิน แบบอิเล็ กทรอนิกส์ ในประเทศอินโดนีเซีย และงานวิจัยของ Jansorn (2015)
ศึกษา ปั จจั ยส่ งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระเงินแบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นประเทศไทย ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นความคาดหวั ง จากการใช้ ง าน
(Performance Expectancy) สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการใช้ ง าน (Facilitating Conditions)
อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ความเข้ากันได้ของเทคโนโลยี (Perceived Compatibility)
และความกังวล (Anxiety) ส่งผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมในการยอมรับการใช้งานระบบการชาระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

10. ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อ
สินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด โดยภาพรวมมีความสาคัญมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการโดยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ
QR Code แทนเงินสดมากขึ้น ควรให้ความสาคัญกับการทาให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจถึงการรับรู้ความ
ง่ายของระบบ QR Code โดยไม่จาเป็นต้องใช้ความพยายามมาก ในการศึกษาและเรียนรู้เพื่อการใช้
งาน สามารถการรั บ รู้ ป ระโยชน์ ในการใช้งานระบบ QR Code แทนเงินสดว่ามีความสะดวกและ
ปลอดภัย รวมถึงกระตุ้นโดยการที่ร้านค้ามีป้ายประชาสัมพันธ์บอกช่องทางการจ่ายเงินผ่านระบบ QR
Code ที่ชัดเจน
2. จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านเพศ ด้านอายุ
ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
การตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมีความแตกต่างกัน จึง
ควรให้ความสาคัญกับการให้ความรู้แอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code
รองรับกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟ โดยสามารถ Download แอพพลิเคชั่นในการซื้อ
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สินค้าได้อย่างสะดวกในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วนรวดเร็ว เพื่อ
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
3. จากการวิจัย พบว่า การรับรู้เทคโนโลยีการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
code ทาให้พฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด
แตกต่างกัน จึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตามมูลเหตุจูง ใจที่สาคัญทาให้ผู้บริโภค
เห็นถึงความสะดวก ความง่าย ส่งเสริมให้มีการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code
แทนเงินสด ทาให้รู้สึกถึงความจาเป็นต่อชีวิตประจาวัน และเป็นแอพพลิเคชั่นยอดนิยม มีความง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสด ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ให้มากขึ้น
2. ควรศึกษาวิธีการจัดทาวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ทาให้ทราบถึง
ข้อมูลในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดทาวิจัยครั้งต่อไป
3. ควรทาการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจการจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR
Code แทนเงินสด ในเขตพื้นที่อื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบและนาไปปรับปรุงวางแผนให้
ผู้บริโภคมีความสนใจจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ QR Code แทนเงินสดมากขึ้น
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กำรบริหำรกำรจัดกำรร้ำนอำหำรสวนผักแนวตั้งให้อยู่ในใจลูกค้ำ เขต
กรุงเทพมหำนคร
วรพจน์ กุศเลิศจริยา*

บทคัดย่อ
การวิจัยการบริหารการจัดการร้านอาหารสวนผักแนวตั้งให้อยู่ในใจลูกค้า เขตกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่เกิดขึ้น (Output) ต่อการสร้างการรับรู้
(Awareness) เชิงสั ญลั กษณ์ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสสุขภาพ รวมถึงผลลัพธ์ระยะยาว (Outcome) ต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ รวมทั้งผลข้างเคียงต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) อย่างไร
ผลการศึกษาพบว่า “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่ เกิดขึ้น (Output) ที่จะสร้างการรับรู้
(Awareness) เชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับกระแสสุขภาพได้เป็นอย่างดีแต่แค่ระยะเวลาหนึ่งเพราะความปลอด
สารพิษของผักจริง ๆ จึงจะสร้างการรับรู้ได้ยั่งยืนและมีความเชื่อมั่น (Trust) กว่าการตกแต่งที่สวยงาม
ส่ วนผลลั พธ์ระยะยาว (Outcome) ต่ อความส าเร็จของธุ รกิจหรือองค์การนั้ น ท าให้ บรรยากาศดูเป็ น
ธรรมชาติมากขึ้น ใช้งานได้นานคุ้มค่า โดยต้นทุนต้องถูกลงและติดตั้งได้หลายจุด ส่วนผลต่อผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) มีผลมากกับผู้ดูแล คือผู้ดูแลต้องมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเมื่อเทียบกับวั สดุ
ปลูกและการปลูกรูปแบบอื่น รวมถึงต้องประทับใจที่ผลิตภัณฑ์สามารถกินได้ ประดับได้และขายได้
คำสำคัญ: ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง การบริหาร การจัดการ

1. บทนำ
“วิกฤติอาหารอาบพิษ ” เป็นเรื่องกระทบสุขภาพของผู้บริโภครวมทั้งเกษตรกรผู้ใช้สารเคมี
มาตรการของรัฐดูคล้ายไม่เป็นผล เมื่อสถิตินาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของไทยติดอันดับต้น ๆ ของ
โลก ทั้งยังพบสารตกค้างในผัก -ผลไม้ เกินค่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า “คนไทยกาลังยืนอยู่บนความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ” (กมล ชวาลวิทย์, 2014) และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข “เผยผัก 10 ชนิด
มีสารตกค้างสูง ล้างก่อนปรุง” ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วฝักยาว พริก แตงกวา กะหล่าปลี ผักกาดขาว
ปลี ผักบุ้งจีน มะเขือ และผักชี แนะ กินผักต้องล้างให้สะอาด เพื่อลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงตกค้าง
(Chanika, 2018)
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: ndnotenato@gmail.com
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ตำรำงที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง

แหล่งที่มำ: กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี (2556).
ตำรำงที่ 2 ตารางระดับความเสี่ยง

แหล่งที่มำ: กองแผนงาน สานักงานอธิการบดี (2556).
จากบทความดั งกล่ าว ในปี พ.ศ. 2014-2018 ปั ญ หาสารพิ ษ ตกค้ างก็ ยั งคงอยู่ คู่ สั งคมไทย
เมื่อเปรียบเทียบกับตารางประเมินความเสี่ยง จะเห็นได้ว่า ถ้าคนไทยมองความเสี่ยงอยู่ในระดับสีเขียวหรือ
สีเหลือง ก็จะกลายเป็ นปั ญหาเรื้อรังอีกทั้งยังส่ งผลเสี ยต่อภาพพจน์ ในการที่เป็นประเทศผู้ผลิตสิ นค้า
เกษตรเพื่อการส่งออกและการท่องเที่ยวอีกด้วย ในความเป็นจริงทุกคนต้องรักสุขภาพของตนเองอยู่แล้ว
จึงตั้งข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐานว่าเพราะ “มีการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เกี่ยวกับผัก
ปลอดสารพิ ษ” เนื่ องจากมองไม่ เห็ นด้ วยตาเปล่ า “จึ งท าให้ มี โอกาสในการเข้ าถึ งสิ นค้ าประเภทนี้ ได้
น้อยลง”
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีความคิดที่จะเสนอ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” เพื่อศึกษาการบริหาร
การจัดการธุรกิจลักษณะนี้ ว่ามีผล (Output) ที่จะสร้างการรับรู้ (Awareness) เชิงสัญลักษณ์ ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระแสสุขภาพ จนสามารถเข้าไปอยู่ในใจของลู กค้าได้หรือไม่ และผลกระทบ (Outcome) ต่อ
ความสาเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ รวมถึงผลต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder)

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 วัต ถุประสงค์ทั่ วไป (General Objective) เพื่อให้ ส อดคล้องกับการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์จึ งพิจ ารณาปั จจั ย ภายนอกก่อน ในงานวิจัยชิ้นนี้จะศึกษาค่านิยมของลู กค้า ด้านรสชาติและ
บรรยากาศ
2.2 วัตถุประสงค์เฉพำะ (Specific Objective) เพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับ
2.2.1 ทัศนคติที่มีต่อ “ชุดปลูกแนวตั้งปลอดสารพิษ” อาทิ ด้านราคา การดูแลรักษา
เป็นต้น
2.2.2 ข้อเปรียบเทียบทัศนคติ “การตกแต่งร้านแบบชุดปลูกสวนผักแนวตั้ง ” กับ
การตกแต่งด้วยวัสดุรูปแบบอื่น เช่น พืชเทียม พืชแห้ง วัสดุปลูกอื่น
2.2.3 ทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจหรือองค์การ
2.2.4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์สุดท้ายของงานวิจัย “เพื่อให้เกิดการรับรู้เชิงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการส่งเสริมกระแสแห่งการดูแลสุขภาพ” อันจะมีผลถึงการส่งเสริมองค์การหรือความสาเร็จทาง
ธุรกิจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. วิธีกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้รวบรวมและวิเคราะห์โดยมุ่ง
เข้าใจเชิงลึก ไม่มุ่งอ้างอิงกลับไปยังประชากร จากรูปแบบการค้นคว้าอิสระเชิงคุณภาพแบบ Master
Project โดยการตีความจากความเป็นจริงของข้อมูลตามธรรมชาติ จากข้อสังเกตหรือข้อสันนิษฐาน
โดยไม่จาเป็นต้องสร้างกรอบแนวคิด ซึ่งประเด็นที่ศึกษาคือ การรับรู้ (Awareness) กระแสสุขภาพ
“เพื่อเน้นแนวทางแก้ไขปัญหา อันมีพื้นฐานจากหลักการเหตุผล แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง” ใน
งานค้นคว้าชิ้นนี้การแก้ปัญหา โดยใช้แนวคิดอินโนจิเนียริง (Innogineering) มาจัดเรียงกระบวนการ
ทางความคิดเชิงพัฒ นาในศาสตร์และศิลป์ เป็นพื้นฐานของแบบจาลองธุรกิจ (Model Business)
“ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง ” เพื่อสร้างการรับรู้กระแสสุขภาพ อันมีผลต่อการลดความเสี่ยง (Risk)
เรื้อรังด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการความเสี่ยง VUCA WORD
ในส่วนของระเบียบวิธีวิจัย ใช้แบบจำลองกำรประเมินผล CIPP Model มำประยุกต์ในกำร
วิเครำะห์โดยจะแบ่งเป็นเชิงวิชาการ ซึ่งมาจากการบททวนวรรณกรรมทางสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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ทฤษฎีทางการบริห าร และเชิงประสบการณ์ จากกลุ่ มผู้ ผลิ ต , กลุ่ มร้านอาหาร, กลุ่ มธุรกิจอื่นหรือ
องค์การ และเนื่องจำกต้องกำรยืนยันว่ำ รูปแบบธุรกิจนี้ “Work” หรือไม่ จึงได้ประยุกต์เครื่องมือ
Log – Frame มำใช้วิเครำะห์ควำมต่อเนื่องเหตุผลสัมพันธ์ของโครงกำรเพื่อลดควำมเสี่ยง
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คัดเลื อกจากเจ้าของธุรกิจหรือหั วหน้าหน่วยงานผู้ มี
อานาจตัดสินใจในการใช้สวนผักแนวตั้งในการตกแต่ง และเพื่อแก้ปัญหาอคติของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยจึงเลือกสัมภาษณ์ผู้ที่มี Social Analysis (การวิเคราะห์ทางสังคม) ที่ไม่สนิทหรือคุ้นเคยกันมา
ก่อน รวมถึงไม่สัมภาษณ์เพียงจานวนกลุ่มเดียว โดยจะแบ่งเป็น 1) กลุ่มผู้ผลิต 2) กลุ่มร้านอาหาร 3)
กลุ่มธุรกิจอื่นหรือองค์การ กลุ่มละ 3 ท่าน รวมทั้งหมด 9 ท่าน เพื่อไม่ให้เกิดอคติเอนเอียง ในการวิจัย
เชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บข้อมูล ใช้ชุดสอบถามเชิงคุณภาพ, เทปบันทึก, แฟ้ม
รูปภาพ

4. ผลกำรศึกษำ
ประยุกต์ CIPP มาวิเคราะห์บริบท (Context: C) เกี่ยวกับสารพิษเรื้อรัง ดังนี้
4.1 วิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
จากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (ปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I)
4.1.1 จำกกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ย้อนหลังเกิน 5 ปี
สรุ ป จากเอกสารท าให้ ท ราบว่า การเริ่ม ต้ น ท าธุ รกิ จ ควรเริ่ม จากสิ่ งที่ ช อบแต่ ไม่
จ าเป็ น ต้ องตามกระแสนิ ย ม ควรมี เอกลั กษณ์ ของตนเอง โดยต้อ งศึ กษาหลุ ม พราง ที่ ท าให้ ธุรกิ จ
ล้มเหลว รวมถึงต้องมองให้กว้างถึงตลาดโลก
4.1.2 จำกกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์ภำยใน 5 ปี
กระแส Fast Food และกระแสสุ ข ภาพมาคู่ กั น การปลู ก วัต ถุ ดิ บ เองตามความ
ต้องการต่อพื้นที่มีมากขึ้น รัฐบาลให้การช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มากขึ้น แต่ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง นัก
ลงทุนรุ่นใหม่มีแนวคิดดาเนินธุรกิจรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) มากขึ้น มีผลช่วย
ลดต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง รวมถึงการลดปัญหาแรงงานขาดแคลนด้วยการจ้างแรงงานในชุมชน
4.1.3 จำกกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์
จากอดีตถึงปัจจุบันคาว่า “อาหารอาบพิษ ” ก็ยังอยู่คู่สังคมไทย นอกจากรู้ว่าต้อง
ตระหนั กโดยการปรุงสุ กแล้ว ยังได้พบผู้คิดค้นนวัตกรรม “วัสดุปลู กพลาสติกปลอดสารพิษ ” ที่ มี
คุณสมบัติอายุการใช้งานนาน ดูแลรักษาง่าย ลดต้นทุนวัตถุดิบผักได้อย่างดี
4.2 วิเครำะห์ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
4.2.1 แนวคิด 7Ps ของ Philip Kotler และ BRAND AWARENESS (กำรรับรู้)
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โดยแบ่งผู้สัมภาษณ์เป็น 3 กลุ่ม เพื่อการเข้าถึงผู้สัมภาษณ์และส่ง เสริมการรับรู้ได้
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
4.2.2 แนวคิดอินโนจิเนียริง (Innogineering) และ VUCA WORLD
เมื่ อ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นกระบวนการ (Process Evaluation: P) ทางทฤษฎี ก าร
บริหาร จนเกิด “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ซึ่งเป็นผลผลิต (Product Evaluation: P) ของการต่อ
ยอดจาก “ชุดปลูกปลอดสารพิษ ” ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม 7innovation Awards 2017 โดยได้นา
ความรู้ที่กาลังศึกษาช่วงเรียนปริญญาโท ด้วยการบูรณาการระหว่าง “การบริหารธุรกิจร้านอาหาร”
กับ “ศิลปะการจัดสวนแนวตั้ง”ซึ่งก็คือ In Side Out โดยคิดนอกกรอบ (Shift Paradigm) ด้วยการ
มองว่า “ผั กเป็ น ของตกแต่ง” ส่ วนแรงบันดาลใจ (Inspiration) ที่เกิดจากประสบการณ์ ภ ายนอก
(Out Side in) นั้น เกิดจากการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการแก้ปัญหากรณีศึกษาในขณะที่ศึกษาปริญญา
โท เพื่อลดความเสี่ยงด้วยแนวคิด VUCA WORLD
4.2.3 CIPP Model และ Log Frame
ทาให้ระเบียบวิจัยและความต่อเนื่องของโครงการมีความน่าเชื่อถือและชัดเจนมาก
ขึ้น
4.3 วิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการเข้าไปสัมภาษณ์ (ปัจจัยป้อน (Input Evaluation: I)
4.3.1 กลุ่มผู้ผลิต
ผู้คิดค้น “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ” ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “รสชาติควรเป็นแบบ
ธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งและควรจัดให้สวยงาม บรรยากาศควรให้ลูกค้าสามารถเก็บผักและดอกไม้ให้
พ่ อ ครั ว ปรุ งตามต้ อ งการ” ส่ ว น Mindset คิ ด ว่ า “ปั จ จุ บั น อาหารอร่อ ยที่ ไหนก็ ท าได้ จึ งควรดึ ง
เอกลักษณ์ของพื้นที่นั้น ไม่ต้องไปเลียนแบบที่อื่น ” ส่วนการดูแล “การลดน้าให้ปุ๋ยสามารถติดระบบ
ตั้งเวลาได้ ทาให้ประหยัดค่าไฟได้อย่างมาก สีวัสดุปลูกเปลี่ยนปีที่ 7 เริ่มแตกหักปีที่ 10, จุดคุ้มทุน
ประมาณ 1 ปี (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 1, เจ้าของนวัตกรรม “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ ”, 25
ต.ค. 2561)
นักวิจัยวัสดุปลูกและเป็นตัวแทนจาหน่าย กล่าวว่า “รสชาติอาหารเพื่อสุขภาพน้าสลัด
ญี่ปุ่นเป็นที่นิยม บรรยากาศใกล้เคียงหน้าจะเป็นร้าน “บิ๊ก-มะหมี่” ที่เป็นระบบรางแนวนอน” ส่วน
Mindset “สิ่งจูงใจในการใช้ชุดปลูกพืชแนวตั้งเพราะแก้ปัญหาต่าง ๆ ของการปลูกระบบรางแนวนอน
ได้ดี โดยถ้าปั๊มน้าเสียทาให้มีโอกาสสูงที่จะไม่มีน้าล่อเลี้ยงพืช และถ้าเป็นร้านขายผัก เช่น ตลาด อตก.
นอกจากผักที่โชว์จะสร้างภาพลั กษณ์ได้ ควรมีพันธ์แปลกใหม่บ้าง ไม่ต้องปลู กให้ ล้นตลาด” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ท่านที่ 2, นักวิจัยวัสดุปลูกและตัวแทนจาหน่าย “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสาร”, 1 พ.ย.
2561)
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เจ้าของสวนปลูกผัก “เฮือนกระดาษสา” ได้กล่าวถึง “ชาวจีนที่มาเที่ยวบ้านเรามีมาก
ควรศึกษารสชาติอาหารไทยที่ชาวจีนชอบ บรรยากาศควรให้คนนาเที่ยวพาชาวจีนมาสัมพัทธ์ส วน
อินทรีย์แบบไทยซึ่งรัฐควรช่วยประชาสัมพันธ์ ” โดยได้แนะนาเพิ่มเติมว่า “อย่าเอาแฟชั่นนาเกษตร”
หมายความว่า พื้นที่เรามีเอกลักษณ์อย่างไรก็ปลูกไปตามนั้น ส่วน Mindset ของชุดปลูก “แม้จะเป็น
แค่ผักก็ควรก้าวข้ามทฤษฎีสี ไม่ต้องตามกระแสตะวันตก กล้าเล่นสีที่หลากหลาย มี เอกลักษณ์ของ
ตนเอง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 3, นักจัดสวนแนวตั้งมืออาชีพ เจ้าของสวน “เฮือนกระดาษสา”, 2
พ.ย. 2561)
4.3.2 กลุ่มร้ำนอำหำร
เจ้ าของร้าน “อีซี่กาแฟ” ให้ ความเห็ นว่า “ส่ วนใหญ่ ลู กค้าอาหารสุขภาพจะเป็น
ผู้หญิงโดยชอบสลัดญี่ปุ่น” ในส่วนบรรยากาศและ Mindset ได้กล่าวว่า “ดูแล้วได้แค่ชั่วคราวและอยู่
ที่แคบไม่ได้ การดูแลรักษาตัวสินค้าไม่ทราบเลยว่าดูแลยังไง คิดว่ายุ่งยาก น่าจะเหมาะกับคนมีฐานะ
และมีเวลามากกว่า” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 4, เจ้าของร้าน “อีซี่กาแฟ” อาหารและเครื่องดื่ม ย่านดิน
แดง, 4 พ.ย. 2561)
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “ไซรีพลัส” ได้กล่าวถึงรสชาติและบรรยากาศว่า “ผักควร
ออกรสหวานสดกรอบ” และ “ควรจัด คู่กับ ตู้ป ลาเพื่ อแสดงถึงระบบนิ เวศอย่างครบวงจร” ส่ ว น
Mindset “ทาให้ลูกค้ารู้สึกสดชื่นกว่าไม้ประดับเทียม ถ้าให้ผลตอบแทนผู้ดูแลเมื่อขายชุดปลูกได้ก็ จะ
จูงใจในการดูแลรักษา” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 5, เจ้าของร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “ไซรีพลัส” ใกล้ตั้งฮั่ว
เสง ฝั่งธน, 5 พ.ย. 2561)
ร้าน “อิ่มเอิบ – แหนมเนือง” กล่าวถึงรสชาติว่า “อาหาร Clean เพียงอย่างเดียว
หน้าเบื่อ จึงออกแบบอาหารเวียดนามให้หน้าตาเหมือนอาหารสุขภาพที่มีความหลากรส” เมื่อมองถึง
บรรยากาศ สามารถสร้ างการรับ รู้ได้แค่ชั่ว คราวแม้จะทาอย่างต่อเนื่ อง “ต้อ งทาให้ ลู กค้าเชื่อมั่ น
(Trust) ว่าปลอดภัยจากสารพิษจริงจึงจะสร้างการรับรู้ได้อย่างยั่งยืน ” เพราะ “ผักไม่ใช่พระเอกของ
อาหาร” เป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น ส่วน Mindset ด้านต่าง ๆ มองว่าปลูกบนดาดฟ้าลดต้นทุนได้
เป็ น อย่ า งดี ดู แ ลง่ า ย แต่ ถ้ า น ามาตกแต่ ง จะไม่ เหมาะกั บ Concept (แนวความคิ ด ) ร้ า น ที่ ว่ า
“ร้านอาหารรสชาติอร่อยของชุมชน” และ“ถ้าลูกค้าสงสัยว่าปลูกปลอดสารจริงหรือ ? แล้วโพสบน
Face Book จะมีผลเสียอย่างมาก” รวมถึง “การสร้างเรื่องเล่าให้ผักขายได้ก็ไม่คุ้มเหมือนกาแฟที่มียี่
ห่อ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 6, เจ้าของร้าน “อิ่มเอิบ – แหนมเนือง” ย่านพระราม 2, 6 พ.ย. 2561)
4.3.3. กลุ่มส่งเสริมกำรรับรู้ของธุรกิจอื่นหรือองค์กำร
หัวหน้าส่วนวางแผนสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
แสดงให้ เห็ น โดยมองแบบ Over View ว่า รสชาติแ ละบรรยากาศสวนผั กแนวตั้ ง “ควรมองไปที่
Power of Purchasing (กาลังซื้อ) ของลูกค้า ดูแล้วจะมีปัญหาด้านต้นทุน ควรจับตลาดขนาดใหญ่
ควรฝึกคิดแบบให้เป็น Startup ควบคู่ด้วย เพราะอยู่ในฐานะผู้เริ่มธุรกิจใหม่ ถ้าสาเร็จจะได้ทั้งตลาด”
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ส่วน Mindset ในประเด็น ต่าง ๆ “ตัวสินค้ายังสื่อไม่ได้ชัดเจนเพราะภายนอกไม่ต่างจากพลาสติก
ทั่วไป” และการแก้ปัญหาให้ลึกซึ้งอย่างรอบด้านควร “หาโมเดลธุรกิจที่ชอบให้เจอแล้วค่อย ๆ ปรับ ที่
ทาอยู่ดีมาก แล้วอย่าหยุดทา ให้ ความสาคัญกับแผนอย่าห่ วย และต้องไม่ลืมบริหารการเงินควบคู่
ด้วย” รวมถึงฝากถึงเพื่อนที่เรียนด้วยว่า “ทุกสังคมในมหาวิทยาลัยสาหรับนักศึกษาเป็นสังคมที่เล็ก
น่าจะร่วมใจกันมุ่งมั่นฝึกฝนและสร้างสังคมสาหรับผู้เริ่มประกอบการให้ได้ ไม่ใช้เ รียนขอแค่จบ จบมา
จะได้มีความเสี่ยงน้อยทาให้ชีวิตรุ่งเรืองได้ง่าย ทาให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงได้ด้วย เพราะอีก 5 ปี โลก
เปลี่ยนไปมากแน่” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 7, หัวหน้า ส่วนวางแผนด้านศักยภาพการแข่งขัน สานักแผน
ยุทธศาสตร์และนโยบายสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 7 พ.ย. 2561)
กรรมการโครงการ Smart City สถาบัน บั ณ ฑิตพั ฒ นบริห ารศาสตร์ ท่านหนึ่งได้
กล่าวว่า รสชาติไม่ควรจัดเพื่อดูแลสุขภาพจริง ๆ บรรยากาศควรเป็นโทนเย็น ถ้าตกแต่งลงตัวจะทาให้
ร้านดูแปลกตาสดชื่นเหมือนอยู่ใกล้ ชิดธรรมชาติ สร้างสันทนาการด้านการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี
เหมาะกับการตกแต่งที่ไม่เปลี่ยนบ่อยเพราะวัสดุดีมาก ส่วน Mindset ตัวสินค้าสื่อได้ไม่ชัดเจน ต้นทุน
สูง ควรออกแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยและติดตั้งได้หลายจุด การตลาดและการบริการควรติดต่อได้
ง่ายและรวดเร็ว (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 8, กรรมการโครงการ Smart City สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 3 พ.ย. 2561)
เจ้าของร้าน “อิ๊วสปา” คิดว่า บรรยากาศสวนผักแนวตั้ง ฟังแล้วดูแปลกคิดว่าหน้า
จะสดชื่น แต่ต้องเป็นร้านขนาดใหญ่จะดูดีกว่า ส่วน Mindset คิดว่า “การออกแบบสินค้าไม่สื่อถึงการ
ดูแลสุขภาพถ้านามาตกแต่งร้านควรสวยงามตั้งแต่ตัวสินค้าที่เป็นชุดปลูก ผักตกแต่งดูแล้วไม่เข้ากับ
ร้านพี่เลย ตัวชุดปลูกดูแล้วไม่ต่างจากพลาสติกทั่วไป ดูภายนอกไม่สื่อเลยว่าดูแลรักษาง่ายกว่าแบบอื่น
ยังไง” (ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 9, เจ้าของร้าน “อิ๊วสปา” ย่านเขตดินแดง, 3 พ.ย. 2561)

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปวัตถุประสงค์
วัตถุป ระสงค์โดยทั่วไป ศึกษาสิ นค้า (Product) รสชาติอาหารควรหลากหลายและจัดให้
สวยงาม ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ในส่วนของบรรยากาศ ต้องดูสดชื่นแปลกตา
เข้ากับระบบนิเวศของตู้ปลาได้ดี ควรจัดให้เข้ากับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ถ้าเก็บผลผลิตจากต้นแล้วให้พ่อ
ครัวปรุงจะดีมาก แต่สร้างการรับรู้ได้ชั่วคราวเพราะความปลอดสารพิษของผักสาคัญกว่า โดยจะเห็น
ได้ว่ารสชาติและบรรยากาศจากการสัมภาษณ์สอดคล้องกั บที่ศึกษาธุรกิจย้อนหลัง 5–10 ปี นั้นคือ
ต้องเข้าใจเข้าถึงผู้บริโภค แต่ไม่จาเป็นต้องตามกระแสนิยม โดยมีเอกลักษณ์ของตนเอง
ในส่ ว นสรุ ป วัต ถุป ระสงค์ เฉพาะนั้ น ต้ อ งการศึ ก ษาให้ เข้ าใจถึงกระบวนการทางความคิ ด
(Mindset) เพื่อทราบทัศนคติต่าง ๆ ของ “ชุดปลูกพืชแนวตั้งปลอดสารพิษ”
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1) ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ชุดปลูก – เรื่องราคากลุ่มผู้ขายรู้สึกคุ้มค่า กลุ่มผู้ซื้อส่วน
ใหญ่ยังรู้สึกแพง ในเรื่องการดูแลรักษากลุ่มผู้ซื้อมองไม่เห็นภาพว่าดูแลง่ายขึ้นยังไง
2) เปรียบเทียบการตกแต่งวัสดุรูปแบบอื่น – สดชื่นกว่าอย่างเห็นได้ชัด ถ้าตกแต่งได้
อย่างงดงาม สะดุดตา จะช่วยดึงดูดให้เกิดกิจกรรมสันทนาการ เช่น การถ่ายภาพ
3) ทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยด้านอื่น ๆ เพื่อการส่งเสริมธุรกิจหรือองค์การ โดยตกแต่งเป็นโคมไฟ เป็นรั้ว เหมาะกับองค์การหน่วยงานที่มีพื้นที่ แต่แบบมีให้เลือกน้อยและยังแพง
อยู่ ไม่เหมาะกับธุรกิจจาพวกร้านสปาขนาดเล็ก
4) ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับการสัมภาษณ์ – ลดต้นทุนวัตถุดิบ
ผั ก ประหยั ด เวลาดู แ ลและแก้ ปั ญ หาการปลู ก ระบบรางได้ ดี ประดั บ ได้ ขายได้ แต่ ผั ก ไม่ ใ ช้
องค์ประกอบหลักของอาหาร ลูกค้าไม่ต้องการกินอาหาร clean ตลอด ถ้าสงสัยเรื่องสารพิษจะทาให้
เสียภาพลักษณ์
5.2 อภิปรำยผล
“ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” มีผลที่เกิดขึ้น (Output) ที่จะสร้างการรับรู้ (Awareness) เชิง
สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระแสสุขภาพได้เป็นอย่างดีแต่แค่ชั่วคราวเพราะความปลอดสารพิษของ
ผักจริง ๆ จึงจะสร้างการรับรู้ได้อย่างยั่งยืนและมีความเชื่อมั่น (Trust) กว่าการตกแต่งที่สวยงาม, มี
ผลกระทบ (Outcome) ต่อความสาเร็จของธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ ได้โดยทาให้บรรยากาศดูเป็น
ธรรมชาติเหมือนจริงมากขึ้น ทาให้ธุรกิจหรือองค์การนั้น ๆ น่าสนใจมากขึ้น โดยเงื่อนไขต้องมีสถานที่
ที่เหมาะสม วัสดุปลูกใช้งานได้นานคุ้มค่า โดยต้นทุนต้องถูกลงและติดตั้งได้หลายจุด , มีผลต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholder) อย่างมาก คือ ผู้ดูแล เพราะถ้าผู้ดูแลมีทัศนคติที่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ
และการปลูกรูปแบบอื่น รวมถึงได้รับรายได้จากการขายชุดผักที่ปลูก ก็จะตั้งใจดูแลรักษา
5.3 ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย
“เนื่องจากการค้นคว้าอิสระชิ้นนี้ ยังไม่มีงานค้นคว้าที่ใกล้เคียงในประเทศไทย ข้อเสนอแนะ
จึงไม่สามารถเปรียบเทียบในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติได้ชัดเจน แต่จะเสนอในลักษณะที่เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคในมิติต่าง ๆ”
5.3.1 ข้อเสนอแนะสิ่งที่ได้จำกกำรทบทวนวรรณกรรม
ทาให้ ได้ปั จจัยความสาเร็จทางการตลาด (Key Success Market) ในแง่มุมต่าง ๆ
อาทิ ควรพิ จ ารณาทั้ งอาหารแปรรูป และส าเร็จ รูป เพื่ อ สุ ข ภาพ การลงทุ น เริ่ม แรกและท าเลต้ อ ง
สอดคล้องกับผู้บริโภค โดยไม่ควรนาความคิดของตนเองเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการเงินต้องรัดกุม ควร
มองถึงความต้องการของตลาดโลกเพื่อต่อยอดสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรศึกษาหน่วยงานรัฐที่สนับสนุน
เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารด้านอื่น ๆ ควรพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน การ
จะทาให้พืชปลอดสารพิษ ต้องพิจารณากระบวนการผลิตและวัสดุปลูก รวมถึงการขนส่งและการ
จัดเก็บก่อนนามาบริโภคต้องปลอดสารพิษ
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสิ่งที่ได้จำกกำรลองนำทฤษฎีและแนวคิดไปใช้
1) แนวคิดที่ทาให้การคิดนอกกรอบ (Shift Paradigm) นั้นไม่หลุดกรอบจน
จินตนาการนั้นไม่เป็นจริงด้วย “กรอบทิวทัศน์แห่งความสาเร็จ (Paradigm View Success)” โดย
เมื่อ มีค วามคิ ด (Idea) ใหม่ ๆ ก็ล องใส่ ต อบมุ ม กรอบต่ าง ๆ ดู ว่ายั งมี จุด อ่อน “มุ มมองแห่ งความ
เข้าใจ” หรือ “มุมมองแห่งความรอบรู้” ด้านใด ก็จะแก้ไขปัญหา Idea นั้นได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
ตำรำงที่ 1 กรอบทิ ว ทั ศ น์ แ ห่ ง ความส าเร็ จ (Paradigm View Success) และกรอบแฝง (Hide
Paradigm)
เข้ำใจสังคมศำสตร์ (เครื่องมือบริหำร,
ค่ำนิยมสังคม)

เข้ำใจตนเอง

ความดี

ความถูกต้อง

รอบรู้
วิทยำศำสตร์

รอบรู้
ศิลปวิทยำ
ความเหมาะสม

* เข้ำใจ (รู้ลึกซึ้งและชำนำญ)

ความเพียร
* รอบรู้ (รู้รอบด้ำนไม่ต้องชำนำญ)

หมำยเหตุ : เป็ น ตารางที่ คิ ด ขึ้ น เพื่ อ เสริ ม ความคิ ด นอกกรอบ ของแนวคิ ด อิ น โนจิ เ นี ย ริ ง
(Innogineering)
ซึ่งประกอบไปด้วยมุมมองแห่งความเข้าใจและมุมมองแห่งความรอบรู้ ดังนี้ 1) ความ
เข้าใจด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งต้องเข้าใจเครื่องมือการบริหารและความค่านิยมของสังคมนั้น , 2) เข้าใจ
ตนเอง ก็คือ เข้าใจความชอบความต้องการ ข้อดีข้อเสีย ข้อเด่นข้อด้อย ของตนเอง, 3) ความรอบรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงาน, 4) ความรอบรู้ด้านศิลปวิทยา
โดยนามาประยุกต์กับงาน ดังตัวอย่าง “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ยังไม่เป็นที่นิยมของสังคม จึงต้อง
ทางานวิจัยชิ้นนี้ ด้วยพื้น ฐานความชอบต้นไม้และธรรมชาติ โดยนานวัตกรรม “ชุดปลูกพืชปลอด
สารพิษ” บวกกับศิลปะการจัดสวนมาต่อยอดทาร้านอาหาร
จากระบบอุปถัมภ์ที่นิยม ความสนิทสนม ความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการ
สร้างนวัตกรรมอย่างมาก จึงคิด “กรอบแฝง (Hide Paradigm)” ที่เป็น “ระบบอุปถัมภ์แห่งความดี
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเพียรพยายาม” มาแทนที่ระบบอุปถัมภ์แบบเดิม
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2) สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด การจั ด การความเสี่ ย ง VUCA WORD โดย 1)
Vision (วิสัยทัศน์) คือ หยั่งรู้ปัญหาด้านสุขภาพที่จะทวีความรุนแรงขึ้น , 2) Understanding (เข้าถึง,
เข้าใจ) สามารถสานพลัง (Synergy) เร้าใจด้วยการใช้ผักตกแต่งแปลกตา เปิดใจสัมภาษณ์ถึงปัญหาที่
เกิ ดขึ้ น จริ ง ๆ ของ “สวนผั กแนวตั้ ง”, 3) Clarity (ชั ดเจน) ท าให้ ต ระหนั ก รู้ (Awareness) อย่ าง
ชัดเจนและเรียบง่ายที่สุด เช่น ใช้ “ชุดปลูกพืชแนวตั้ง” เพราะทาให้โดดเด่น ประหยัดพื้นที่ ดูแลง่าย
กว่าระบบอื่น , 4) Agility (ว่องไว) เพื่ อรับการเปลี่ ยนแปลง เสริมพลั งพัฒ นานวัตวิถี (Innovative
Thinking) โดยเข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มที่มีภูมิหลัง (Background) ต่างกัน เพื่อเสริมพลังแห่งการรับรู้ให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหำของผู้รับกำรสัมภำษณ์
แก้ไขปัญหากลุ่มผู้ผลิตโดย 1) ด้านการตลาด โลโก้ควรโดดเด่นกว่าเดิม โบรชั วร์ควร
มีรายละเอีย ดตัวสิ น ค้าที่กระชับ มากขึ้นและโฆษณาสื่ อ Online, 2) ควรสื่อถึงความปลอดภัยของ
พืชผักให้นักท่องเที่ยวชาวจีนทราบ, 3) เน้นกลุ่มลูกค้าในพื้นที่อย่างมีเอกลักษณ์ อย่าใช้ “แฟชั่นนา
เกษตร”
แก้ ไขปั ญ หากลุ่ ม ร้านอาหาร ดั งนี้ 1) ควรจั ด แพ็ ค คู่ เอาใจเพศหญิ งเพื่ อ ส่ งเสริ ม
การตลาด, 2) ระบบนิเวศ “ตู้ปลา” กับ “สวนแนวตั้ง” ควรระวังปุ๋ยซึ่งอาจมีอันตรายต่อปลา, 3) การ
รับรู้กระแสสุขภาพที่ยั่งยืนอยู่ที่ความปลอดภัยเป็นหลัก รัฐควรช่วยค้นคว้าเรื่องการตรวจสารพิษที่
รวดเร็วในราคาที่เหมาะสม, 4) เมนูอาหารควรบอกคุณสมบัติการป้องกันและรักษาโรค เพื่อจูงใจ
ลูกค้า
การแก้ไขปัญหากลุ่มธุรกิจอื่นหรือองค์การ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) ควรร่วมจัด
โปรโมชั่นกับธุรกิจบ้ านคอนโด ในการแก้ปัญหาการวิจัยอย่างรอบด้านและลึกซึ้งหลักสูตรควรเพิ่ม
เนื้อหาให้ตระหนักถึงเจตจานงของผู้ก่อตั้งสถาบันมากขึ้น เพื่อให้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มศักยภาพแห่ง
การพัฒ นาตนเองร่วมกัน , 2) เพื่อให้เหมาะกับ Smart city ควรออกแบบให้จัดวางได้หลายจุด โดย
ต้นทุนต่าลงแต่ดูแลง่ายเหมือนเดิม เช่น ออกแบบเป็นตัวต่อที่ปรับได้หลายแบบ, 3) ไม่เหมาะกับร้านส
ปาและพื้นที่แคบแสงน้อย แต่ถ้าปลูกสมุนไพรแล้วชุดปลูกมีความสวยงาม อาจส่งผลการรับรู้ได้ดีขึ้น
5.4 “แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า รูปแบบธุรกิจ (Model business) นี้ Work”
เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ จึงนาเครื่องมือ Log – frame มาใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
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ตำรำงที่ 2 Logical Framework หรือ Log - Frame – โครงการ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง”
สรุป

ตัวชี้วัด

แหล่งข้อมูล

1. วั ต ถุ ป ระ ส งค์ แ ผ น
(Gold)
เพิ่มรายได้จาก “การรับรู้ - กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
- ฝ่ายบัญชีบริษัท
กระแสสุขภาพ” แม้ไม่ได้ - เรตติ้งความนิ ยมในการ - ฝ่ า ย ส า ร ว จ ด้ า น
อยู่ ใ นฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย ว ถ่ายภาพ
การตลาดของบริษัท
รวมถึงช่วงผักมีราคาแพง

2. วัตถุประสงค์โครงกำร
(Purpose)
- ส ร้ า งเอกลั กษ ณ์ การ
บริ ก ารด้ า นรสชาติ แ ละ
บรรยากาศรวมถึ งทั ศ คติ
การดู แ ล “ชุ ด ปลู ก ” ใน
เชิงบวก
- ลดปัญหาการขนส่งและ
การขาดแคลนวัตถุดิ
3. ผ ลิ ต ผ ล โค ร ง ก ำ ร
(Output)
“ซุ้ ม หรื อ มุ ม ประดั บ สวน
ผักแนวตั้ง” บริเวณร้าน
“เต้นรักษาความชื้นผัก”
“สวนผั ก แนวตั้ ง ” เพื่ อ
ป้อนวัตถุดิบ

- มี วัตถุดิบ ที่ มีคุณ ภาพสู ง ฝ่ายประเมินผล
ปลอดสารพิษ 100%
โครงการ
- ต้นทุนวัตถุดิบผักที่ลดลง

สมมุติฐำน เงื่อนไขและ
ควำมเสียง

ถ้าลูกค้าที่เข้ามาชอบทาน
ผัก ชอบการจัดสวน ใส่ใจ
ดู แ ลสุ ข ภาพ จะส่ งผลให้
1. รายได้ ส่ วนร้านอาหาร
มากขึ้น
2. ลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุ
ดิ น ผั ก ในการป ระกอบ
อ า ห า ร ไ ด้ อ ย่ า ง ม า ก
3. ผักสดมากปลอดภัยต่อ
สุขภาพทั้งคนผลิตและคน
กิน

มี แ ผ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภค

รวมเป็น “ร้านอาหารสวน 1. ดูของจริงหรือใกล้เคียง - การออกแบบสถานที่
ผักแนวตั้ง”
2. รายงานการประเมิ น ต้ อ งมี ก ารกั้ น เข ต ส วน
การว่าจ้าง
แนวตั้ ง ให้ ดู ก ลมกลื น กั บ
สวนอาหาร
- การให้แสงต้องเหมาะสม
กับพืชที่ออกแบบจัดวางใน
ร้าน
- การดูแลต้องถูกวิธี อาทิ
ก า ร ให้ น้ า ให้ ปุ๋ ย ต้ อ ง
สม่าเสมอ
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4. ปั จ จั ย ใน ก ำ ร ผ ลิ ต
(input)
1. ออกแบบ
(250,000 บาท ในพื้นที่ 8 บริษัทผู้ดูแล
2. จัดเตรียมพื้นที่
x 12 ม.)
3. ก่อสร้าง
1. ค่าออกแบบ
2. ค่าจัดเตรียมพื้นที่
3. ค่าก่อสร้าง

ค่าวัสดุและค่าแรงงานต้อง
ไม่ขึ้นเกิน 10%

หมำยเหตุ : เป็ น ตารางตั ว อย่ างการวิ เคราะห์ โครงการแบบเหตุ ผ ลสั ม พั น ธ์ “ร้านอาหารสวนผั ก
แนวตั้ง”
อธิบำยตำรำง Log - Frame – โดยเริ่มจำก Input แล้วดูควำมต่อเนื่องของแต่ละเงื่อนไข
ตำมลูกศร
เริ่มจาก ข้อ 4 ปัจจัยการผลิต (Input) ได้แก่ การออกแบบ การจัดเตรียมพื้นที่ การก่อสร้าง
ใช้งบ 250,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งถ้าค่าแรงค่าวัสดุเกิน 10 % ก็จะไม่อนุมัติโครงการ
ในส่วนข้อ 3 ผลผลิตโครงการ (output) เมื่อโครงการได้รับอนุมัติครบตามเงื่อนไขก็จะเกิด
“ซุ้มหรือมุมประดับสวนผักแนวตั้ง ”, “เต้นรักษาความชื้นผัก”, “สวนผักแนวตั้ง” โดยการออกแบบ
สถานที่ ต้องมีการกั้นเขตสวนแนวตั้งให้ดูกลมกลืนกับร้านอาหาร การให้แสงต้องเหมาะสม การดูแล
ต้องถูกวิธี ถึงจะทาให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose) ในขั้นต่อไป
เมื่อถึงข้อ 2 วัตถุประสงค์โครงการ (Purpose) เมื่อสวนผักแนวตั้งได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี ก็
จะทาให้เกิดเอกลักษณ์การบริการด้านรสชาติและบรรยากาศรวมถึงทัศคติการดูแล “ชุดปลูก” ในเชิง
บวก, ลดปั ญ หาการขนส่ งและการขาดแคลนวัต ถุดิบ โดยแผนการผลิ ตและการตลาดต้ องเข้าถึ ง
ผู้บริโภค
เมื่อมีแผนการผลิตและการตลาดที่ดีแล้ว เป็นผลให้ ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของแผน (Gold) มี
กาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก “การรับรู้กระแสสุขภาพ” โดยถ้าลูกค้าชอบทานผัก ชอบจัดสวน และใส่ใจดูแล
สุขภาพ จะส่งผลให้ 1) รายได้เพิ่มขึ้น 2) ลดต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดินผัก 3) ผักสดปลอดภัยต่อสุขภาพ
ทั้งคนผลิตและคนกิน ก็ถือว่ารับมือกับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่เกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้
เมื่อ “ร้านอาหารสวนผักแนวตั้ง” ผ่านการวิเคราะห์ความต่อเนื่องของโครงการด้วยเครื่องมือ
Log – Frame ถ้าประสบความสาเร็จในทุกขั้นตอน ก็จะเกิดประโยชน์ต่อองค์การและสร้างรายได้ให้
ชุมชน ทั้งยังเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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5.5 กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้และงำนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต
5.5.1 ใช้ ในกำรบริ ห ำร (Administration) - คิ ด กลยุ ท ธ์ “การออกแบบขนาด
ทดลองซื้อใช้ครั้งแรก” เนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่ยังรู้จักไม่มากนัก ส่วนกลุ่มร้านอาหารและธุรกิจอื่น
หรือองค์การ ในพื้นที่ใกล้เคียง ควรมี “นโยบายรวมตัวกัน” เพื่อให้มีความต้องการซื้อที่ชัดเจนและคุ่ม
ค่าทั้งสองฝ่าย
5.5.2 ใช้ในกำรจัดกำร (Management) –หน่วยบริการต้องเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยต้องตระหนักเสมอว่า “งานบริการต้องเป็นงานที่มีเสน่ห์ การจะมีเสน่ห์
ในงานบริการนั้นต้องอยู่ที่ความละเอียดเป็นสาคัญ ” ในส่วนผู้ใช้ทั่วไปควรศึกษาเปรียบเทียบวัสดุและ
วิธีการปลูก เพื่อประโยชน์ต่อตนเองในการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ
5.5.3 ในส่วนงำนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต – ควรวิจัยร่วมกับเชิงปริมาณด้วย
กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ขึ้น อาทิ สนามบิน โรงแรม รวมถึงพืชผักสมุนไพรที่เหมาะกับสวนแนวตั้ง เพื่อ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ “อาหารไทย” ให้ สามารถขับเคลื่ อนนวัตกรรม (Innovation Drive) ด้วยสิ่งที่
ประเทศไทยมีและถนัด อันจะทาให้เกิดนวัตกรรมที่ประเทศอื่นเรียนแบบไม่ได้ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิด
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่สอดคล้องกับการค้นคว้าธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมาอีกด้วย
“กล่ า วโดยสรุ ป ด้ ว ย CIPP Model จากบริ บ ท (Context: C) ปั ญ หา
สารพิษตกค้างเรื้อรัง เมื่อนาข้อมูลจากการค้นคว้าและการสัมภาษณ์ (Input: I) ผ่าน
กระบวนการ (Process: P) ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ อิ น โนจิ เนี ย ริ ง (Innogineering) และ
VUCA WORD รวมถึ ง Log Frame ก่ อ ให้ เ กิ ด “ร้ า นอาหารสวนผั ก แนวตั้ ง
(Product: P)” เพื่อสร้างการรับรู้กระแสสุขภาพ แม้จะสร้างการรับรู้ได้ แต่ก็ยังต้อง
พัฒนาด้านการออกแบบ การตลาดและการบริการอย่างมีกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้
การสื่อสารที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้น”
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำอุปโถคบริโภคผ่ำนระบบออนไลน์
เถำเป่ำของชำวจีนในกรุงเทพมหำนคร
วิมาลา เศวตเมฆา*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ยที่ มีอิท ธิพ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อสิ น ค้าอุ ปโภคบริโภคผ่ านระบบ
ออนไลน์ เถาเป่ าของชาวจี น ในกรุ งเทพมหานคร เพื่ อศึ กษาปั จจัย ด้านส่ ว นประสมทางการตลาด
คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นของชาวจีน ตัวแปรต้นคือ
ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็น
ตัวแปรตามคือ การตัดสิ น ใจซื้อสิ น ค้าอุป โภคบริโภคผ่ านระบบออนไลน์ เถาเป่ า กลุ่ มตัว อย่างคื อ
ชาวจี น ที่ เดิน ทางเข้ามาในกรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย จานวน 400 คน โดยวิธีการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการแจกแบบสอบออนไลน์ QR-Coed เพื่อรวบรวม
ข้อมูล ใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions)
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 20–25 ปี
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนที่ 15,000–25,000
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเลือกซื้อซื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าเดือนละ
1 ครั้ง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ
และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสาคัญมาก
ผลจากการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่า ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจซื้อ เถาเป่า
*
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1. บทนำ
ในปัจจุบันนี้ประเทศจีนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั่วทุกมุนโลก เนื่องจากประเทศ
จีนนั้นมีกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่มีกาลังซื้อเป็นจานวนมหาศาล การบริโภคของชาวจีนที่มีกาลังซื้อซึ่ง
โดยหลัก ๆ แล้วมาจากประชากรวัยแรงงานที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คิดเป็นจานวนประมาณ 1,146
ล้านคน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) อีกทั้งตลาดจีนในขณะนี้มีการขยายตัวในอัตราที่สูงอย่างต่อเนื่อง
และยังมีการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางชาวจีนที่ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้อานาจซื้อสูงขึ้น ประกอบ
กับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นิยมใช้จ่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ เนื่องด้วยการค้าผ่านระบบ E-Commerce
กาลังได้รับ ความนิ ยมและเติบ โตอย่างต่อเนื่องในจีน ซึ่งนับเป็นกุญ แจสาคัญ ในการขับเคลื่อนการ
บริโภคสิน ค้าทั้งในและต่ างประเทศ ที่มีราคาถูกและมีคุณ ภาพ ประกอบกับช่องทางการซื้อสิ นค้า
ออนไลน์ นั้ น มี ค วามสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ ผู้ บ ริ โภคสามารถเข้ าถึ งสิ น ค้ า ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศได้ง่าย และเป็นสินค้าตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง
ยังได้รับ การยกเว้น ภาษี น าเข้า โดยมีภ ายใต้เงื่อนไขที่ เป็น การซื้อสิ นค้าปลี ก ซึ่งการซื้อสิ นค้าผ่ าน
ช่องทางนี้จะมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่านช่อง ทางการนาเข้าปกติ จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็น
อย่างมาก เพราะชาวจีนยังให้ความสาคัญกับราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลอยู่ดี ด้วยเหตุนี้การซื้อสินค้ า
ต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์จึงเติบโตรวดเร็วมีมูลค่า 85.8 พันล้านดอลลาร์ ในปี พ.ศ. 2559
ขยายตัวถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบปีก่อน จีนจึงเป็นตลาดสาคัญที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าชั้นนาทั่วโลกต่างให้
ความสนใจในการนาสินค้าของตนเข้าไปจาหน่ายโดยมีแรงจูงใจสาคัญจากจานวนประชากรที่มากถึง
1,357 ล้านคน คนซึ่งมากกว่าประเทศไทย 20 เท่าตัว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560)
นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งในแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สาคัญ
เช่นกัน เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภคและพฤติกรรมการบริโภคซึ่ง
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของประเทศจี น นั บ ว่ า เป็ น โอกาสอั น ดี ข องผู้ ป ระกอบการไทย ท าให้
ผู้ประกอบการหลายรายต่างมองเห็นโอกาสและช่องทางในการทาธุรกิจนี้ อย่างไรก็ตามการจะเจาะ
ตลาดที่ ใหญ่ อ ย่ างผู้ บ ริ โภคชาวจี น ได้ นั้ น จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี อ งค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ กฏหมาย โครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และเข้าใจถึงโครงสร้างของ
ผู้บริโภค เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศจีนกาลังจัดเบนเข็มจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการส่งออก
เป็นหลักมาสู่การเป็นเศรษฐกิจที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยการบริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังต้องเข้าใจลักษณะ
รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ที่เกิดขึ้นและแปลงเปลี่ยนในปัจจุบัน
ถือเป็นสิ่งที่มีความสาคัญเป็น อย่างยิ่ง เพราะความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคมีความ
หลากหลายและแตกต่างกัน มากขึ้น เนื่องจากผู้บ ริโภคชาวจีนมีแนวโน้มในการซื้อสิ นค้าผ่ านทาง
ออนไลน์ และนิยมสินค้าหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ ทาให้เป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ตลาดจีนของ
ผู้ประกอบการไทยที่มีความสนใจ
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ดังนั้ น ผู้ ผ ลิตสิ น ค้า ต้องตอบสนองความต้องการการบริโภคพื้น ฐานทางวัฒ นธรรม และ
พฤติ ก รรมที่ เปลี่ ย นแปลงไปให้ ทั น อยู่ ต ลอดเวลา อี ก ทั้ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลใดบ้ า งที่ ผู้ บ ริ โ ภคให้
ความสาคัญได้แล้วย่อมจะหมายถึงโอกาสความสาเร็จทางธุรกิจของประเทศผู้ส่งออกโดยบริษัทข้าม
ชาติที่จะมากขึ้นด้วย ดังนั้นประเทศจีนจึงกลายเป็นที่หมายปองของผู้ผลิตสินค้า และนักลงทุนจากทั่ว
โลก โดยมีหลายคนเห็นโอกาส แต่น้อยคนนักที่จะสามารถบุกตลาดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนจีน
นิยมและชื่นชอบสินค้าไทยหลายอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การนวดและสปา
งานหัตถกรรมต่าง ๆ เครื่องสาอางค์ อาหาร และขนมขบเคี้ยว แต่มีผู้ประกอบการไทยน้อยรายมากที่
สามารถวางขายและเป็นที่รู้จักในประเทศจีน แปลว่าจีน เป็นตลาดที่น่าสนใจ แต่การจะเจาะเข้าไปใน
ตลาดจีนนั้นยากมาก เพราะตลาดจีนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากประเทศจีนมีการสร้างช่องทาง
หรือแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมา หากกล่าวถึงบริษัท E-Commerce ในประเทศจีนอันดับหนึ่งที่นิยม
ในปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าต้องเป็น Alibaba เนื่องด้วยตลาด E-Commerce ที่ใหญ่สุดในโลกและเติบโต
เฉลี่ยที่สูงถึง 36.53% ต่อปี จากขนาดผู้บริโภคมหึมาด้วยจานวนประชากร 1,370 ล้านคน และโมเดล
ธุร กิ จ ที่ ย อดเยี่ ย ม สิ่ งนี้ น่ าจะเป็ น แรงผลั กดั น ให้ อาลี บ าบา เติบ โตต่อ เนื่ องได้อี กหลายสิ บ ปี จาก
ปั จ จุ บั น ที่ เติ บ โตเฉลี่ ย 59.52% (ค่ า เฉลี่ ย ย้ อ นหลั ง 5 ปี ) จึ ง เป็ น บริ ษั ท หนึ่ ง ที่ มี ค วามน่ า สนใจ
(Finnomena, 2018) ซึ่ง Alibaba เป็นศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่บนโลกออนไลน์สาหรับการนาเข้า
ส่งออกสินค้าที่ให้ ผู้ซื้อและผู้ขาย ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทิภาพ อีก
ทั้งยังช่วยให้ผู้ซื้อสามารถค้นหาสินค้าและผู้จาหน่ายได้ตรงความต้องการ
Alibaba Group ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2000 โดยทีมผู้ก่อตั้งทั้งหมด 18 คน นาโดย Jack Yun
Ma (马云) อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเชื่อว่าอินเตอร์เน็ตจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเติบโตขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว โดยเขาเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมานั้นจะต้องเป็นที่รู้จักทั่วโลก จึงเลือกชื่อเว็บไซต์ที่สามารถ
ออกเสียงได้ง่ายในหลายภาษา จึงเป็นที่มาของอาลีบาบากรุ๊ป โดยปัจจุ บันสาหนักงานหลักตั้งอยู่ที่
เมือง Hangzhou ประเทศจีน ธุรกิจที่อยู่ในเครือข่ายการค้าอาลีบาบากรุ๊ปนั้นมีอยู่หลากหลายอย่าง
โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ ซึ่งมีเว็บไซต์ให้เราเลือกใช้บริการซื้อสินค้าอยู่หลายตัวด้วยกัน
เช่น Taobao.com, Tmail.com, 1688.com, Alibaba.com และ AliExpree.com เป็นต้น
Taobao.com ทาธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ C2C (Customer to Customer) ซึ่งเป็น
ตลาดชอปปิ้งออนไลน์ที่มีการขยายตลาดเติบโตที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีสินค้าที่หลากหลาย ระบบ
การค้ น หาสิ น ค้ า ที่ ร วดเร็ ว และยั ง สะดวกในการซื้ อ ขายสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
(http://world.taobao.com/) หรื อ ทางแอพบนมื อ ถื อ (Taobao App) ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ เถาเป่ า มี
ผู้ขายสินค้าอยู่ในระบบประมาณ 400 ล้านราย โดยเถาเป่าให้ผู้ขายมาเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ได้
ฟรี แต่จะเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อผู้ขายต้องการทาการตลาดโฆษณาสินค้าเท่านั้น
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Tmail.com ทาธุรกิจแฟลต์ฟอร์มค้าปลีกแบบ B2C (Business to Customer) เป็นตลาด
ค้าปลีกออนไลน์ที่เป็นแหล่งชอปปิ้งระดับพรีเมียมหรือร้านค้าแบรนด์ดังจะเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ หรือ
สินค้าแบรนด์เท่านั้น โดย Tmail จะเก็บค่าใช้จ่ายเป็นเปอร์เซต์ของยอดขายและเก็บค่าบริการรายปี
1688.com เป็นแพลต์ฟอร์มค้าส่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งออนไลน์ชั้นนาในประเทศ
จีน ที่ เปิ ดตัวตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 โดยมีซัพพลายเออร์มากกว่า 500,000 ในระบบ และมีสิ นค้ากว่า
150 ล้านชนิด สาหรับขายส่งสินค้าให้ร้านค้าที่ทาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งสะดวกในการติดต่อกับผู้ผลิตและ
ผู้จัดจาหน่ายโดยตรง โดยรายได้มาจากค่าบริการสมาชิกและค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากบริการเสริม
Alibaba.com เป็ น ตลาดส่ งแห่งแรกของอาลี บาบากรุ๊ปที่ขยายธุรกิจออกมานอกประเทศ
สาหรับผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเหมาะสาหรับธรุกิจขนาดเล็กที่ต้ องการขยายตลาดสินค้าในการ
นาเข้าและส่งออก
AliExpress.com ทาธุรกิจแพลต์ฟอร์มค้าปลีกระหว่างประเทศ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 2010 เพื่อ
รองรับผู้ซื้อที่มีอยู่ทั่วโลก โดยช่วยให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงผู้ค้าส่งและผู้ผลิตในประเทศได้อย่างง่าย ๆ ในราคา
ขายส่ง (มณีนุช สมานหมู่, 2559)
จุดเด่น ของธุรกิจการค้าผ่าน E-Commerce คือ สามารถเพิ่มและขยายช่องทางในการจัด
สินค้าและบริการเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้แพร่หลายมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ โดยลดความสาคัญขององค์ประกอบของธุรกิจที่มองเห็นจับ
ต้องได้ เช่น อาคารสานักงาน ห้องจัดแสดงสินค้า คลังสินค้า พนักงานขายและพนักงานให้ บริการ
ต้อนรับ ลู ก ค้า ซึ่งล้ ว นเป็ น การบริ ห ารที่ ต้องใช้ต้ นทุ น นอกจากนี้ ยังช่ว ยอานวยความสะดวกและ
ประหยัดเวลาสาหรับผู้บริโภค ดังนั้น จึงช่วยขจัดอุปสรรคต่อการทาธุรกิจเรื่องระยะทางและเวลาที่
ต่ า งกั น ได้ สถานการณ์ ต ลาด E-Commerce ในจี น ตลอดหลายปี ที่ ผ่ า นมา ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซ ได้กลายเป็นกระแสนิยมของทั่วโลก และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้ อ งกั บ การเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ง่ า ยดายมากขึ้ น ผ่ า นอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
ทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ก้าวไกลและ
ทันสมัย พร้อมระบบบริการขนส่งที่รวดเร็วทันใจ จึงทาให้ชาวจีนรุ่นใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
จากการเดิ น ไปช้ อ ปปิ้ ง ตามร้ า นค้ า มาเป็ น ใช้ นิ้ ว Click ซื้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ เป็ น ผลท าให้ ต ลาด
E-Commerce ในจีนเติบโตอย่างน่าตื่นใจ ด้วยสถิติใหม่ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าจนสิ้นปี 2014 มูลค่าการ
ซื้อขายของธุรกิจ E-Commerce ทะลุยอด 28,211 ล้านล้านหยวน เทียบกับ 18,851 ล้านล้านหยวน
ในปี พ.ศ. 2013 เพิ่ ม ขึ้น ร้อยละ 49.7 มูล ค่ าการค้ า E-Commerce ครองมูล ค่ าร้อยละ 10.6 ของ
การค้าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมด
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ภำพที่ 1 การเติบโตของ E-Commerce ในจีน ปี พ.ศ. 2010 – 2015
แหล่งที่มำ: ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากรายงานสถิติการใช้อินเตอร์เน็ตจีนฉบับล่าสุด ซึ่งจัดทาโดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและ
โครงข่ายอิน เตอร์เน็ ตแห่ งชาติจีน (China Internet Network Information Center - CNNIC) ได้
แสดงข้อมูลตัวเลขผู้ใช้อินเตอร์เน็ ตจีนจนถึง ณ เดือน มิ.ย. 2013 พบว่าจีนมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ ตเป็น
จานวนถึง 591 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.1 ของประชากรจีน โดยระบุว่า โทรศัพท์มือถือ เป็น
ช่องทางหลักของผู้ใช้อินเตอร์เน็ ตชาวจีน โดยพบว่า กลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีนจานวน 464 ล้านคน
หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 70 ของผู้ ใช้ ทั้ งหมดเข้ าถึ งอิ น เตอร์เน็ ต โดยผ่ านโทรศัพ ท์ มื อ ถือ และอุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้จานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวได้พิ่มขึ้นถึง 43.79 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ปี ก่อนและจากสถิติจ ากศูน ย์ วิจัย E-Commerce ชี้ให้ เห็ นว่าจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2014 ส าหรับ ใน
ประเทศจีนมีผู้ซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ตถึง 261 ล้านคน
จากข้อมูลข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สิ น ค้ าอุ ป โภคบริ โ ภคผ่ า นเว็ บ ไซต์ อ อนไลน์ ข องผู้ ใช้ บ ริ ก ารเถาเป่ า เพื่ อ เป็ น ประโยชน์ กั บ ผู้ ผ ลิ ต
ผู้จาหน่าย และการตลาด รวมถึงผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจในธุรกิจออนไลน์ ในการนาข้อมูลมาใช้
เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนาไปใช้วางแผนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อไป
ด้วยผู้วิจัยเห็นว่า การทาธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบันนี้สามารถเพิ่มและขยายช่องทางในการจัดจาหน่าย
สินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้แพร่หลายได้สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของพฤติกรรมผู้บริโภค การขยายตลาดสู่ผู้บริโภคนิยม
ซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบ E-Commerce จะทาให้สินค้าและบริการไทยสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่
ที่ มีศั กยภาพได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ อี กทั้ งช่ อ งทางออนไลน์ยั งเป็ น ช่อ งทางที่ ป ระหยั ดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย และมีศักยภาพในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจในทางตรงได้ทันที ตลาด E-Commerce ใน
จีน มีความได้เปรียบด้านต้นทุนต่า มีความรวดเร็วและสะดวก เป็นเสมือนช่องทางลัดของผู้ประการ
ไทยที่สามารถแทรกตัวเข้าไปทาธุรกิจได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจตรงแก่นแท้ของผู้บริโภค เข้าใจ
ช่องทางต่างๆ ที่จะสามารถโปรโมทสินค้าและบริการของไทยให้เข้าสู่ตลาดจีน เนื่องจากสินค้าของ
ไทยค่อนข้างเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวจีน นอกจากด้วยสภาพการแข่งขันของตลาดออนไลน์ในจีนที่
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สู งแล้ ว ก็ ยั งมี อุ ป สรรคด้ านภาษา ผู้ ป ระกอบการควรศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคชาวจี น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องเลือกช่องทางการเข้า
สู่ตลาดค้าออนไลน์ให้เหมาะสมกับธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมไปถึงการศึกษาถึงรายละเอียด
ขั้นตอนการนาเข้าสินค้า กฎระเบียบ การหาพันธมิตรหรือเครือข่ายคู่ค้าที่ไว้วางใจได้ และรายละเอียด
ปลีกย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของจีนเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่า
2.3 เพื่อศึกษาความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่า
2.4 เพื่อศึกษาการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
2.5 เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า

3. สมมติฐำนกำรวิจัย
3.1 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
3.2 คุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
3.3 ความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
3.4 การจัดอัน ดับ และความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่ าน
ระบบออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร
4.2 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถามออนไลน์ QR-Code เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์และสรุปผล
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4.3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย และเคยมีประสบการณ์ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า จานวน 400
ตัวอย่าง
4.3 ผู้วิจัยได้เริ่มทาการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ QRCoed ให้แก่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงเดือน
ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
4.5 สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สมการถอดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

5. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและสืบค้นแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวการวิจัยได้ ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps)
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคคล
6. ปัจจัยด้านกระบวนการ
7. ปัจจัยด้านการนาเสนอลักษณะกายภาพ

กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำอุปโภค
บริโภคผ่ำนระบบออนไลน์
เถำเป่ำ

คุณภำพของเว็บไซต์
ควำมไว้วำงใจ
กำรจัดอันดับและควำมคิดเห็น
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
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6. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
6.1 ประชำกรเป้ำหมำย
ประชากรที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ กลุ่ ม ชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางเข้ า มาใน
กรุงเทพมหานครและเคยมีป ระสบการณ์ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ซึ่งไม่
สามารถระบุจานวนแน่นอนได้
6.2 ขนำดตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มชาวจีนที่ เดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้สูตรของการคานวณกาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบประชากรที่แน่นอน (Infinite Population) โดยกาหนดความ
เชื่อมั่น 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran (1953) โดยการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดสัดส่วนประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ต้องการความมั่นใจร้อยละ 95 และระดับ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อแทนสูตรจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385
แต่ เพื่อ แก้ไขข้อผิ ดพลาดและความสะดวกในการประเมิ น ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ผู้ วิจัยจึงได้เก็ บ
จานวนแบบสอบถามเพิ่มอีก 15 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 400 ตัวอย่าง
6.3 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม เลื อ กตั ว อย่ า งแบบไม่ ใช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non-Probability
Sampling) โดยเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งใน
งานวิจัยนี้เป็นตัวแทนและเข้าถึงประชากรที่ต้องการศึกษาได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น ขนาดตัวอย่างจากการคานวณได้เท่ากับ 400 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงกับกลุ่มชาวจีนที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานคร โดยสถานที่ที่ชาวจีนนิยมมาเที่ยวมากที่สุดใน
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นสถสนที่ตามแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดอรุณราชวราราม
เอเชี ย ที ค และห้ า งสรรพสิ น ค้ า สยามพารากอน (กรุ งเทพธุ ร กิ จ , 2558) ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ แ จก
แบบสอบถามให้กับชาวจีนตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ ยวที่นิยมมากที่สุดในกรุงเทพมหานครดังที่กล่าว
มาข้างต้ น และเพื่ อให้ ได้จ านวนตามขนาดของกลุ่ ม ตั วอย่างที่ ก าหนดไว้ ผู้ วิจัยแบ่ งกลุ่ ม ตัว อย่ าง
ออกเป็ น 4 กลุ่ม คือวัดพระแก้ว จานวนกลุ่ มตัวอย่าง 100 คน วัดอรุณ ราชวราราม จานวนกลุ่ ม
ตัวอย่ าง 100 คน เอเชีย ทิ ค จ านวนกลุ่ มตัว อย่าง 100 คน และห้ างสรรพสิ น ค้าสยามพารากอน
จานวนตัวอย่าง 100 คน
6.4 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้
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1. ผู้วิจัย ศึกษารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ ทฤษฎี ทางการตลาด จากตารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับ
และความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อสินค้า เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพ
เว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและความคิดเห็น และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
3. นาแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4. ทาการปรับปรับแก้ไข และนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 50 ราย เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability of the Test) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช (Alpha
Cronbach Coefficient) ซึ่งค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของคาถาม โดยจะมีค่าระหว่าง
0≤α≤1 ค่าที่ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละ
ส่วน ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .959 ปัจจัยด้านคุณภาพ
ของเว็บไซต์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .851 ปัจจัยด้านความไว้วางใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .916
ปัจจัยด้านการจัดอันดับและความคิดเห็น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .866 และด้า นการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .908
6. ทาการปรับปรุงและนาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติก่อนแจกแบบสอบถาม
7. แจกแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ชุด
6.5 กำรตรวจสอบเครื่องมือ
1. การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้นาเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา
2. การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ผู้ วิ จั ย พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค รอนบาช อั ล ฟ่ า
(Cronbach’s Alpha Coefficient)
6.6 กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำค้นคว้ำ
ผู้ วิจั ย ได้ใช้วิธีก ารวิจั ย เชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีก ารวิจัยแบบการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วนใหญ่ ๆ เป็นคาถามปลายปิด
(Close-ended Response Question) ประกอบด้วย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลั กษณะคาถามที่ให้ เลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ ประเภทสินค้าที่ซื้อ และความถี่ในการสั่งซื้อสินค้า โดยใช้เป็นตัวแปรรวมจานวน 7 ข้อ คือ
ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 2 อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประแภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ข้อที่ 6 ประเภทสินค้าที่ซื้อ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ข้อที่ 7 ความถี่ในการซื้อสินค้า เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีจานวน 7 ข้อ
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ าผ่ านระบบ
ออนไลน์เถาเป่า มีจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่า มีจานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอันดับและความคิดเห็น มีจานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 5 การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีจานวน 2 ข้อ
โดยตั่งแต่ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 5 เป็นคาถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) เป็น
รูปแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใช้มาตรวัดแบบไลเคอร์ทสเกล (Likert Scale) เป็นการให้สเกล
คาตอบ 5 ระดับ
6.7 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ในเว็บไซต์จีน www.wjx.cn และเปิดใช้งาน 1 เดือน
โดยมีการเสียค่าบริการ 380 หยวนต่อเดือน เนื่องจากเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ของชาวจีน ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามเป็น
ลั ก ษณะใบปลิ ว QR-Code ที่ แ ปลเป็ น ภาษาจี น แล้ ว น าไปแจกตามสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในเขต
กรุงเทพมหานครที่ชาวจีนนิยมท่องเที่ยวจานวน 4 แห่ง คือ วัดพระแก้ว วัดอรุ ณราชวราราม เอเชีย
ทิค และห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยผู้วิจัยได้ชี้แจงลงไปในแบบสอบถามใบปลิว QR-Code
ว่า “ท่านเคยซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า หรือไม่ หากท่านเคยซื้อจึงขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามต่อไป” เนื่องจากระยะเวลาในการศึกษาวิจัยเป็นช่วงเวลาจากัด การใช้วิธีนี้จะทาให้
ได้ตัวอย่างจานวนมาก และสะดวกรวดเร็ว เมื่อได้จานวนแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็ทาการลง
รหัส (Coding) เพื่อประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพื่อนามาวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน
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6.8 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนที่ 1 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ ประเภทสิ น ค้าที่ซื้อ และความถี่ในการสั่ งซื้อสิ นค้า โดยนามาแจกแจงจานวน และ
นาเสนอเป็นค่าร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรแบบสอบถามในส่วนที่ 2-6 ใช้ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติ เชิ ง อ้ า งอิ ง (Inferential Statistics) เป็ น การวิ เ คราะห์ ก ารเปรี ย บเที ย บ และ
ความสั ม พั น ธ์ข องข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ ตั ว แปรที่ ศึ กษา คื อ ปั จ จัย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด
คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การจัดอันดับและความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis-MRA) เป็ น การวิ เ คราะห์ เพื่ อห าความ สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า งตั ว แป ร ตาม
(Dependent Variable) จานวน 1 ตัวแปรกับตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัว
แปรขึ้นไป เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน เมื่อทราบค่าตัวแปรหนึ่งก็จะสามารถทาอีกตัวแปรหนึ่งได้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551)

7. สรุปผลกำรวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิ ง (ร้อยละ 66.8) อายุ ระหว่าง 20–25 ปี (ร้อยละ 33.5) การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี (ร้อยละ
65.5) มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 30.8) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000–25,000 บาท (ร้อย
ละ 34.3) เคยซื้อสินค้าประเภทเสื้ อผ้า/เครื่องแต่งกายมากที่สุด (ร้อยละ 68.3) มีความถี่ในการซื้อ
สินค้าเดือนละ 1 ครั้ง (ร้อยละ 31.5)
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์ เถาเป่ า ของผู้ ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดจากการวิเคราะห์พบว่า ด้านปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.77 และ S.D = 0.93)
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ผ่านระบบออนไลน์ เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์จากการ
วิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.88)
ส่วนที่ 4 ปัจจัยด้านความไว้วางใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยด้านความไว้วางใจจากการวิเคราะห์พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.91)
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ส่วนที่ 5 ปัจจัยทางด้านการจัดอันดับและความคิดเห็น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ปัจจัยทางด้านการจัดอั นดับ
และความคิดเห็นจากการวิเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.02 และ S.D = 0.98)
ส่ ว นที่ 6 การตั ด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคผ่ า นระบบออนไลน์ เถาเป่ า ของผู้ ต อบ
แบบสอบถามพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.87 และ S.D = 0.92)
ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพของ
เว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
คุณภาพของเว็บไซต์
ความไว้วางใจ
การจัดอันดับและความคิดเห็น

B
.325
.134
.300
.244

Beta
.275
.120
.289
.273

t
5.415
2.309
5.419
.7442

Sig
.000
.021
.000
.000

Adjust R^2 = .751, F = 301.106, p < 0.05
ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด
คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและความคิดเห็นในภาพรวมแสดงให้เห็นว่า
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้านความไว้วางใจ และ
ปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์ เถาเป่ าของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 0.000
เมื่อพิจารณาน้าหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เถาเป่าของกลุ่มตัวอย่างชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ (Beta = .289) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่ ามากที่สุ ด รองลงมาคือ ปั จ จัย ด้านส่ว นประสมทางการตลาด (Beta = .275) มีอิทธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ตามด้วย ปัจจัยด้านการจัดอันดับและ
ความคิดเห็น (Beta = .273) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถา
เป่า และปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ (Beta = .120) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าน้อยที่สุด ตามลาดับ
เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การกาหนด (Adjust R Square = .751) พบว่า ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ และการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น
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ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านะบบออนไลน์เถาเป่า รวม 75.1% ส่วนที่
เหลืออีก 24.9% มาจากปัจจัยด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
อุป โภคบริโภคผ่ านระบบออนไลน์ เถาเป่าที่ t = 7.442 ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าที่ t = 5.419 ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าที่ t = 5.415
และปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่าที่ t = 2.309 และการวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 301.106 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์ ปัจจัยด้าน
ความไว้วางใจ และปัจจัยด้านการจัดอันดับและแสดงความคิดเห็น มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
สมมติฐำนที่ 1: ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
ส ม ม ติ ฐ ำน ที่ 2: คุ ณ ภ าพ ข อ งเว็ บ ไซ ต์ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก าร ตั ด สิ น ใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
สม มติ ฐำน ที่ 3: ความไว้ ว างใจมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ดสิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
อุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
ส ม ม ติ ฐ ำน ที่ 4: การจั ด อั น ดั บ แล ะค วาม คิ ด เห็ นมี อิ ท ธิ พ ล ต่ อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่า ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับสมมติฐาน คือ ปัจจัยด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า
คุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า ความ
ไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า และการจัดอันดับ
และความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า

8. กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่า โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
การตั ดสิ น ใจซื้อสิ น ค้ าอุป โภคบริ โภคผ่ านระบบออนไลน์เถาเป่า มีนั ยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.05 เมื่ อ
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วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้ความสาคัญเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับ
แรก ได้แก่ สินค้ามีความหลากหลาย สามารถส่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการชาระเงินที่สะดวก
และปลอดภัย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การที่ธุรกิจมีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าได้ ซึ่งมีราคาที่ขายเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้และลูกค้ายอมจ่ายเนื่องจากมีความคุ้มค่า
อีกทั้งมีช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าที่สร้างความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้ า ด้วยความพยายามจูงใจ
ลูกค้าให้เกิดความประทับใจในสินค้า และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง และจากการวิเคราะห์เป็นราย
ข้อคาถามพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลในเชิงบวกมากที่สุดต่อกลุ่มตัวอย่างชาวจีนในการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า จะเป็นในเรื่องด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามี
ความหลากหลาย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้อธิบายถึงด้านผลิตภัณฑ์ไว้ว่า เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน ใจซื้อ ดังนั้นธุรกิจต้องสามารถนาเสนอขายเพื่อสร้างความสนใจและ
ความต้องการของผู้บริโภค และนาไปสู่การซื้อหรือใช้ บริการสินค้าหรือบริการนั้น และสามารถสร้าง
ความพึ ง พอใจให้ กั บ ผู้ ซื้ อ หรื อ ผู้ ใช้ บ ริ ก าร โดยสิ น ค้ า ที่ เสนอขายอาจเป็ น ได้ ทั้ ง สิ น ค้ า ที่ มี ตั ว ตน
(Tangible Product) หรื อ สิ น ค้ าที่ ไม่ มี ตั ว ตน (Intangible Product) ซึ่ งอาจจะเป็ น สิ่ งที่ สั ม ผั ส ได้
อาทิ รูป แบบ ขนาด สี ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ งที่ สั ม ผั ส ไม่ได้ เช่น ชื่ อเสี ย งของแบรนด์ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกอบด้วย สินค้า บริการ แนวความคิด สถานที่ องค์การ หรือบุคคล ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีอรรถประโยชน์ และคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค จึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้าง
ยอดขายได้เป็นที่น่าพอใจ เพื่อจะกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคได้ นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญรองลงมาเป็น
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุ ฑ ารัต น์ เกีย รติ รั ศมี (2558) ท าการศึ ก ษาเรื่อ ง ปั จจั ยที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อสิ น ค้ าผ่ านแอพพลิ เคชั่ น
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยมี 4 ปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับมากสองอันดับแรกคือ ปัจจัย
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ และช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ตามล าดั บ ดั งนั้ น หากธุ ร กิ จ ต้ อ งการที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จก็ต้องสร้างหรือผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และต้องมีการกาหนดส่วน
ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน
ต่อมาปัจจัยด้านคุณภาพของเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่าน
ระบบออนไลน์เถาเป่า โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านคุณภาพเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
ข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนให้ความสาคัญเชิงบวกมากที่สุดเป็นสามอันดับแรก ได้แก่ ท่านคิด
ว่าเว็บไซต์เถาเป่า มีระบบการนาทางตั้งแต่การเลือกสินค้าลงตระกร้าจนกระทั่งการชาระเงินสินค้ามี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยที่ดี รองลงมาคือ ท่านคิดว่าเว็บไซต์เถาเป่าสามารถแสดงผลได้ทั้ง
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์พกพาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และท่านคิดว่าเว็บไซต์เถาเป่ามี
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การออกแบบเว็บไซต์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตร
(2559) กล่ าวว่า เว็บ ไซต์ที่มีลั กษณะที่ดีและมีประสิทธิภ าพนั้น มีอิทธิพลในการสร้างแรงจูงใจต่อ
ผู้บริโภคที่เข้ามาชอปปิ้งออนไลน์และมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญ 6
ประการได้แก่ 1) สุ น ทรีย์ ศาสตร์เชิงภาพ (Visual Aesthetics) เป็น การนาเสนอบนเว็บไซต์นั้น ๆ
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของเว็บไซต์ 2) ระบบนาทาง (Navigation) เป็นการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
เข้าถึงสิ่งที่ต้องการในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ง่าย มีความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง ต้องออกแบบ
ให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคาอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบ
และลาดับของรายการที่สม่าเสมอ เช่น วางไว้ตาแหน่งเดียวกันของทุกหน้า ดังนั้นระบบการนาทางบน
เว็บไซต์จะต้องออกถูกแบบให้มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน จะส่งผลให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์นั้น ๆ
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพสูงสุด 3) เป็นมิตรต่อผู้ใช้ (User Friendliness) ผู้ใช้สามารถใช้งาน
เว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและราบรื่น มีการใช้เวลาในการเปิดเว็บที่รวดเร็ว 4) ความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภัย (Privacy/Security) คุณภาพของเว็บไซต์ที่ดี ต้องสามารถรักษาข้อมูลส่วนตัวบุคคล
ของผู้ใช้งาน การรับประกันข้อมูลของผู้บริโภคต้องเป็นความลับของเว็บไซต์นั้น ๆ และเชื่อถือได้ 5)
ความบันเทิง หรือความเพลินเพลิน (Entertainment) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เชิงบวกของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และเป็นเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นได้ และสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ ปพน เลิ ศ ชาคร (2559) กล่ าวว่ า คุ ณ ภาพของเว็บ ไซต์ เกิ ด จากการที่ ลู ก ค้ าให้ ค วาม
ไว้วางใจในข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ เช่น รายละเอียดของสินค้า ราคาข้อมูลการจัดส่งสินค้า เงื่อนไข
และนโยบายในการรับ คืนสิน ค้า เนื่องด้วยปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเทคโนโลยี และการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ จึงนามาซึ่งการทาให้การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเป็นได้อย่างง่าย รวดเร็วและก็ทั่วถึง จากที่ในอดีตต้องเชื่อมต่อและเปิด ผ่านคอมพิวเตอร์มา
เป็นอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตในการเข้าถึง ดังนั้นคุณภาพเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์โมบาย (Mobile Support) ซึ่งเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการเปิดทุก
ๆ ขนาดหน้าจอว่า Responsive เป็นการสร้างเว็บให้รองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดของหน้าจอ มีการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งในการแสดงผล แต่ไม่ได้ได้เป็นการย่อหน้าเว็บให้เล็กลง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตี (2559) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการซื้อสินค้าออนไลน์และคุณภาพ
เว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผุ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผุ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเว็บไซต์ของลาซาด้ามีการออกแบบที่มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
ถึงแม้ว่าผู้บริโภคที่ใช้เป็นครั้งแรกก็ตาม และมีความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ทาให้
ผู้บริโภคได้รับความประทับใจ อีกทั้งยังสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ดี โดยผลการวิจัยครั้ง
นี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ
การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของ
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ผู้บ ริโภคชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของเว็บไซต์ ด้านคุณภาพของระบบไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งระบบ
ซื้อสินค้าผ่าน eBay นั้นมีความเชื่อถืออยู่แล้ว ผุ้บริโภคจึงอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับระบบนาทาง
ตั้ ง แต่ ก ารเลื อ กสิ น ค้ า จนกระทั่ งการช าระเงิ น สิ น ค้ า และมี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย รวมถึ ง มี
กระบวนการในการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
ปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านระบบออนไลน์
เถาเป่า มีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่กลุ่มตัวอย่างชาวจีนมีความ
ไว้วางใจมากที่สุดเป้นสามอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์เถาเป่า มีระบบการชาระเงิน Alipay ที่มีความ
น่าเชื่อถือ เว็บไซต์เถาเป่ามีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และท่านรู้สึกวางใจ
ในการเลือกซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เถาเป่า ซึ่งในการเลือกซื้อสินค้าครั้งต่อไป ท่านยังคงเลือกซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์เถาเป่า ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee และ Turban (2001) กล่าวว่า รูปแบบ
ความไว้วางใจในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจในตัว
ผู้ขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต คือ เมื่อผู้ขายมี ความสัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาเปรียบผู้ซื้อ
แล้ วย่อมจะส่ งผลให้ ผู้ ซื้อเกิดความเชื่อ ถือและไว้วางใจในตัว ผู้ขายด้วย 2) ความไว้วางใจในระบบ
อินเตอร์เน็ต คือ การยอมรับและไว้วางใจในระบบอินเตอร์เน็ตว่าเป็นช่องทางหนึ่งของการซื้อขายด้วย
ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เป็ นสื่อกลาง และมีความสาคัญ ต่อการพาณิช ย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้ซื้อ
สามารถติดต่อผู้ขายโดยแทนการติดต่อพนักงานขายที่หน้าร้านผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นการสร้าง
ความไว้ ว างใจในระบบอิ น เตร์ เน็ ต จะต้ อ งมี ค วามเสถี ย รภาพและความน่ า เชื่ อ ถื อ ของระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงความเข้าใจในระบบอินเตอร์เน็ตและความปลอดภัยในการชาระเงิน 3) ความ
ไว้วางใจในธุรกิจและกฎระเบียบของสภาพแวดล้อม คือ การทาธุรกรรมการเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ต
นั้น ผู้ซื้อจาเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามในความเป็นส่วนตัว ดังนั้น
การปกป้องความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับความเป็นส่วนตัวของผู้ซื้อเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อ
การสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ โดยมีวิธีการป้องกัน เช่น กฎหมายในการปกป้อง
ผู้บริโภค และวัฒนธรรมของธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Salam และคณะ (2005) กล่าวว่า
ความไว้วางใจในการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเป็นความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าโดยเริ่มต้นจาก
ประสบการณ์ ที่เป็ น ส่ วนบุ คคลต่อการใช้เว็บ ไซต์ที่จะสร้างการรับรู้ต่อผู้ ใช้บริการและผู้ บริโภคจะ
พัฒนาประสบการณ์ที่ได้รับนั้นเป็นความเชื่อของตนเองที่มีต่อเว็บไซต์ในเรื่องนั้น ๆ ขึ้นมา โดยความ
เชื่อที่เป็นเชิงบวกจะถูกนาไปสู่ทัศนคติที่ดีในการใช้บริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตั้งใจในการใช้บริการ
จนกลายมาเป็ น ความตั้ งใจซื้ อ สิ น ค้ า และหากผู้ ซื้ อ พบว่ าเว็บ ไซต์ นั้ น เป็ น ที่ ไว้ ว างใจได้ ก็ จ ะสร้า ง
ความสั ม พัน ธ์นี้ ไปสู่ ค วามเชื่อมั่ น และเต็ มใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้ าครั้งต่อไปในเว็บ ไซต์นั้ นอีก โดย
ผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปพน เลิศ ชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์
ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
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ผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจศื้อสินค้า
ผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอาจเนื่องจากเกิดจากปัจจัยอื่น ซึ่งผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ให้
ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือของระบบการชาระเงิน PayPal หรือชื่อเสียงของเว็บไซต์ eBay
ปัจจัยด้านการจัดอันดับ และแสดงความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
บริ โภคผ่ านระบบออนไลน์ เถาเป่ า มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 โดยสิ่ งที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างชาวจี น ให้
ความสาคัญเชิงบวกมากที่สุดเป็นอันดับแรกคือ ท่านคิดว่าการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ของลูกค้าที่ซื้อ
สินค้าไปแล้ว มีผ ลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้อสินค้าของท่าน รองลงมาคือ ท่านคิดว่าคะแนนการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของร้านค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าต่อท่าน ผลดังกล่าวสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ (2554) กล่าวว่า การจัดอันดับและความคิดเห็นของลูกค้าเป็น
เครื่องมือที่ร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ใช้ในการทาการตลาด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ยินยอมที่จะซื้อสินค้า
และบริ ก ารเมื่อ ได้ รั บ ฟั งค าแนะน าหรือ ประสบการณ์ ก ารใช้ สิ น ค้ าบริก ารจากผู้ ค นรอบข้ าง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนพงศ์ กาเหนิดตระกูล (2559) กล่าวว่า การจัดอันดับและการวิจารณ์
สินค้า (Customer Ratings and Reviews) เป็นวิธีการที่ช่วยให้เกิดการซื้อขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดย
ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าและบริการจากผู้ขาย หรือลูกค้าประจา เกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่
ได้รับ และเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์สินค้าผ่านประสบการณ์การใช้จริง หรืออาจจะมีส่วน
ในการให้คะแนนในการจัดอันดับ ทาให้ลูกค้ารายใหม่เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะผู้ซื้อส่วนใหญ่
มั กจะฟั งค าแนะน าจากบุ ค คลรอบข้ างที่ เคยมี ป ระสบการณ์ จ ริง และสอดคล้ องกั บ งานวิ จัย ของ
รัศมาวรรณ ละมัยเกศ พบว่า สังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการจัดอันดับและความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้าในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะผู้บริโภครู้สึกว่าข้อมูลของเพื่อนในสังคมออนไลนืที่ผ่านการจัดอันดับความ
คิดเห็นแล้วมีความตรงไปตรงมา สามารถไว้วางใจได้และเชื่อถือได้ โดยผลการวิจัยครั้งนี้ ไม่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ศึกษาเรื่อง คุณภาพเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า
และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย
ผลการศึกษาพบว่า การจัดอันดับและแสดงความคิดเห็นไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องจากผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ให้ความสาคัญกับความคิดเห็นต่อ
ผู้ขาย และคะแนนการจัดอันดับของร้านค้า ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่
สาหรับปัจจัยด้านการตัดสินใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญที่สุดคือ วิถีชีวิตของ
ท่านมีผลต่อการตัดสินใจซือสินค้าผ่านระบบออนไลน์เถาเป่า เนื่องจากมีความง่ายและสะดวก และ
ท่ านให้ ค วามส าคั ญ ต่ อการตั ด สิ น ใจซื้อ สิ น ค้ าผ่ านระบบออนไลน์ เถาเป่ ามากกว่าแหล่ งอื่ น ๆ ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ Schiffman และ Kanuk (อ้างใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556:
23) ที่ อธิบ ายว่า ปั จ จั ย ภายนอก (External Influences) เป็ น ข้ อมู ล เกี่ยวกับ สิ น ค้าที่เกี่ยวข้องกั บ
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม ปัจจัยที่เข้ามาในระบบตัดสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคของแต่
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ละบุ ค คล โดยปั จ จั ย นี้ ม าจากปั จ จั ยทางการตลาด (Marketing Input) คื ออิ ท ธิพ ลจากสิ น ค้ าและ
บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดส่วนผสมทางการตลาด ที่ธุ รกิจต้องการสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคและ
ชักจูงให้ผู้บริโภคซื้อและใช้สินค้า ซึ่งกลยุทธ์จากส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ตัวสินค้า ทั้งหีบห่ อ
ขนาด การรับประกันคุณภาพ การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางสื่อมวลชนการ การขายโดยพนักงาน
ขาย การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ นโยบายด้านราคา การเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายจากผู้ผลิตส่งไปสู่
ผู้ บ ริ โภค เป็ น องค์ป ระกอบหนึ่ งที่ ส าคั ญ ของกระบวนการตัด สิ นใจซื้อสิ นค้ าของผู้ บ ริโภค และยั ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ได้อธิบายกระบวนการตัดสินใจซื้อเป็น
ลาดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีจุดเริ่มต้นจากการตระหนักถึงความต้องการก่อนแล้วจึง
เกิดการค้นหาข้อมูล เพื่อนามาประเมินทางเลือก แล้วถึงจะตัดสินใจซื้อในที่สุด และสุดท้ายผู้บริโภค
เกิดความพึงพอใจก็จะเกิดพฤติกรรมการซื้อซ้า และมีการบอกต่อ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านบุคลากรและคุณภาพของ
สินค้า ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและร้านค้า ด้านข้อมูลร้านค้า
และสินค้า และกระบวนการให้บริการ ทุกปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลไปใช้ทำงธุรกิจ
1. จากผลการศึกษา ปั จ จั ยด้านส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญในเรื่องของสินค้ามีความหลากหลาย สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทุกที ทุกเวลา ซึ่งสิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้นนี้คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการจึงจาเป็นที่
จะต้องให้ความสาคัญกับสองด้านนี้เป็นพิเศษ เช่นบริษัทผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงกับความต้องการ
มากที่สุด ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังต้องมีการอัพเดท
สินค้าอยู่ตลอดเวลา ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบแฟชั่น ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยต้องมีการศึกษาติตามเทรนด์อยู่เสมอ พร้อมทั้งมีช่องทางการให้บริการตอบคาถามให้กับ
ลูกค้าที่สะดวกรวดเร็ว มีการจัดส่งที่ตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่า การสั่งซื้อสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถทา
ได้สะดวก ง่าย สามารถถทาได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น และจากผลการศึกษาพบว่ าส่วนประสมทาง
การตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นนอกจากการพัฒ นาในสองด้านที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ปัจ จจั ยด้านอื่น ๆ ที่เป็ น องค์ประกอบของด้านส่วนประสมทางการตลาดก็มีความสาคัญ ไม่แพ้กัน
ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรเห็นถึงความสาคัญข้อนี้ด้วยเช่นกัน
2. จากการศึกษา ด้านคุณภาพของเว็บไซต์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญในเรื่อง
ของเว็บไซต์มีระบบการนาทางตั้งแต่การเลือกซื้อสินค้าลงตระกร้าจนกระทั่งการชาระเงินสินค้านั้นมี
ประสิ ท ธิภ าพ และมี ค วามปลอดภั ย อี ก ทั้ งเว็บ ไซต์ ที่ ดี นั้ น ต้ อ งสามารถแสดงผลได้ ทั้ งบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์พกพาได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเว็บไซต์มีการออกแบบเว็บไซต์ให้มี
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รูปแบบที่ทันสมัย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับการเลือกใช้งานเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ
มีการใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีระบบการนาทางไปเมนูต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งต้องมีระบบ
การชาระเงินที่หลากหลาย อีกทั้ง คุณภาพเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องรองรับการเปิดผ่านอุปกรณ์
โมบาย (Mobile Support) ซึ่งเว็บไซต์ที่สามารถรองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดหน้าจอว่า Responsive
เป็นการสร้างเว็บให้รองรับการเปิดทุก ๆ ขนาดของหน้าจอ มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งในการแสดงผล
แต่ไม่ได้ได้เป็นการย่อหน้าเว็บให้เล็กลง เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้น
อย่างแพร่ห ลาย และแต่ละเว็บ ไซต์ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป และธุรกิจควรมีการ
พัฒ นา Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ามากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบัน
โทรศัพท์มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน มีหลายระบบปฏิบัติการที่พัฒนาออกมาให้ผู้บริโภคใช้ โดยโปรแกรม
จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสนับสนุน ให้ผู้ใช้โทรศัพท์ได้ใช้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังเข้ากับวิถีการดารงชีวิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของผู้บริโภคในปัจจุบันไปแล้ว
3. จากการศึกษา ด้านความไว้วางใจ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจที่อยู่ในเชิง
บวกมากที่สุดเป็นอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์เถาเป่ามีระบบการชาระเงิน Alipay ที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูล ส่วนตัวของผู้ ใช้งาน เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่
สาคัญ ที่สุด โดยเถาเป่า มีระบบชาระเงิน เรียกว่า Alipy คุ้มครองทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ทาหน้าที่เป็น
ตัวกลาง คล้ายกับ Paypal หรือ Paysbuy ของไทย ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรเลือกให้ความสาคัญ
กับระบบการชาระเงิน รวมถึงมีความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภค ดังนั้นธุรกิจที่
เกี่ยวข้องต้องให้ ความสาคญกับ การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจใน การตัดสินใจซื้อ
4. จากการศึ ก ษา ด้ า นการจั ด อั น ดั บ และความคิ ด เห็ น พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความส าคัญ กั บ ความคิด เห็ น จากผู้ ที่ เคยซื้อ สิ น ค้าไป เพราะการจัด อัน ดั บและความคิ ดเห็ นท าให้
ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค และทาให้ผู้ประกอบการสามารถ
อ่านความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับข้อดีและข้อด้อย เพื่อนาข้อดีมาพัฒนาต่อไปและแก้ไขข้อด้อย
อุปสรรคที่พบในกำรทำวิจัยครั้งนี้
1. ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่เป็นใบปลิว QR-Code ไปแจกกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน
บริเวณแถววัดพระแก้ว ผู้วิจัยได้ถูกตารวจที่ดูแล ณ บริเวณนั้นเรียกไปสัมภาษณ์ และไม่อนุญาตให้
แจกแบบสอบถาม โดยได้รั บ คาตอบว่า ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝื นจะมีโทษจับและปรับ ผู้วิจัยจึงได้
เปลี่ยนวิธีเป็นการเดินเข้าไปทักทายกลุ่มตัวอย่างก่อน เมื่อได้รับคาตอบว่า เคยซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์เถา ผู้วิจัยถึงได้หยิบใบแบบปลิวให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
2. เนื่องจากชาวจีนไม่ใช้ Google.com ผู้วิจัยจึงต้องสมัครและสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ในเว็บไซต์ www.wjx.cn ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศจีน โดยเปิดการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งมี
การเสียค่าบริการ 380 หยวนต่อเดือน
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ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งนี้ ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายพื้นที่ในการทาวิจัยในจังหวัดอื่น ๆ หรือครอบคลุมทั่วประเทศ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวม
ของประเทศมากที่สุด และสามารถนาผลที่ได้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างครอบคลุม
2. ผู้วิจัยควรทาการศึกษาปัจจัยของตัวแปรอิสระอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้
ทาการศึกษานี้ เพื่อให้งานวิจัยกว้างขวางและสมบูรณ์มากขึ้น
3. ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเจาะจงและมีความหลากหลายมากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท คาโอ คอมเมอร์
เชียล (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ ” จากกลุ่มประชากร จานวน 150 คน ซึ่งใช้แบบสอบถาม
เป็ น เครื่ อ งมือ ในการวิจั ย ที่ ครอบคลุ ม ข้อมู ล ใน 3 ส่ ว น คือ แบบสอบถามเกี่ย วกั บ ข้ อมู ล พื้ น ฐาน
ลักษณะบุคคล สาเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-square Test)
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด ที่ปฏิบัติงาน
ณ ส านั กงานใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายละเอีย ดเป็ น รายข้อพบว่า มีระดับความพึงพอใจมากในทุกหั วข้อ ได้แก่ การประสบ
ความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน การได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ ลั ก ษณะของงาน ความรั บ ผิ ด ชอบ
ความก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน พนั ก งานบริ ษั ท คาโอ คอมเมอร์ เชี ย ล (ประเทศไทย) จ ากั ด
ที่ปฏิบัติงาน ณ สานักงานใหญ่ มีความพึงพอใจโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยค้าจุนในการทางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดเป็ น รายข้ อ พบว่ า นโยบายและการบริ ห ารของบริ ษั ท
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ส่วนด้านการควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความมั่นคงในงาน สถานภาพใน
การทางาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด
ที่ ป ฏิ บั ติงาน ณ ส านั กงานใหญ่ ที่ มี ปั จจั ยส่ ว นบุ ค คลที่ แ ตกต่ างกัน ในด้ าน เพศ ระดั บ การศึก ษา
ตาแหน่งงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (อายุงาน) มีระดับความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุ
สถานภาพ ที่พบว่ามีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ สานักงานใหญ่ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด
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1. บทนำ
ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์การสามารถดาเนินกิจการให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จตามเป้าหมายได้ ดังนั้นบุคคลที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาองค์การให้มี
การดาเนินงานอย่างเต็มศักยภาพนั้น จาเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสร้างคุณค่า
ให้กับองค์การ บุคลากรขององค์การจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ามาก และยังเป็นสิ่งที่องค์การต้อง
รักษา รวมถึงต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ความต้องการขององค์การในระยะยาว การที่องค์การต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถไป
ด้ ว ยสาเหตุ ใ ดก็ ต าม ย่ อ มเท่ า กั บ ว่ า องค์ ก ารต้ อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรด้ า นบุ ค ลากรนั้ น ไปด้ ว ย
ในขณะเดียวกันองค์การต้องลงทุนอีกหลาย ๆ ด้าน เพื่อที่จะสรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม และพัฒนา
บุคลากรเข้ามาทดแทน ทาให้องค์การสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช,
2540: 1) ให้แก่ระบบการบริหารงาน เพื่อให้สามารถดาเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด เป็นบริษัทข้ามชาติ สัญ ชาติญี่ ปุ่น ซึ่ง
ประกอบธุรกิจด้านจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภค บริษัทฯ ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่ งขั น กั บ ประเภทธุร กิ จ เดี ย วกัน ในฐานะบริษั ท ฯ จัด จ าหน่ ายสิ น ค้ าอุป โภคแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศไทย ในปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่แข่งในประเภทธุรกิจเดียวกันอยู่หลากหลายบริษัท จึงจาเป็นต้องมี
การปรับตัว มีการแข่งขัน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา โดยสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุค
ที่มีพนักงานรุ่นใหม่ ๆ เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินการขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถแข่งขันกับบริษัทฯ อื่น ๆ ได้
ในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที่ ผ่ านมานั้ น มี บ ทบาทและภารกิ จที่ เพิ่ มขึ้ น เพื่ อเป็ น การ
ปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ และรูปแบบของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการปฏิบัติงานของ
พนักงานจึงต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันได้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับงบประมาณขององค์การมีอย่างจากัด ในขณะที่
ภารกิจในการปฏิบัติงานยังมีอยู่มาก บริษัทฯ จึงจาเป็นที่จะต้องส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานให้
มีพลังในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น โดยการพยายามสร้างจิตสานึก และกระตุ้นให้พนักงานทุกคนนา
ความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้สูงขึ้น ส่งผลให้สามารถนาพาองค์การก้าวไปอย่างมั่นคงดังนั้น การศึกษาวิจัยความ
พึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด จึงมีความสาคัญและ
จาเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เพื่อที่สามารถรับทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีปัจจัยด้านใดบ้าง ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของพนักงานภายในองค์การ ทั้งนี้สาเหตุของความไม่พึงพอใจเหล่านี้
อาทิ การปฏิ บั ติ ง านในปริ ม าณที่ เหมาะสม การก้ า วหน้ า ทางสายงาน ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
สภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้งค่าตอบแทนสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้
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ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการรักษาพนักงานที่มีคุณค่า เพื่อที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้องค์การมี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไป
จะเห็ นได้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และ
ผลงานที่มีคุณ ภาพ ตลอดจนความก้าวหน้าขององค์การ อีกทั้งความสุข ความพึงพอใจในงานเป็น
องค์ประกอบสาคัญสาหรับการสร้างความสาเร็จให้กับองค์การ ซึ่งการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
ภายในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมส่งผลให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น และมีแรงกระตุ้นให้นาความรู้
ความสามารถออกมาใช้ในงานอย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อนาพาองค์การให้สามารถปรับตัวต่อ
สภาวะการณ์ ที่ เปลี่ ย นไป สามารถแข่งขั นกั บ ประเภทธุรกิจเดียวกั น และสร้างความยั่งยื น ให้ กั บ
องค์การสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จากัด

3. สมมติฐำนกำรวิจัย
ปั จจั ยด้านลั กษณะบุ คคลของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด
ที่ต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน

4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบกับระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด ใน
ครั้งนี้ได้นาทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน เพื่อมาใช้ในการศึกษาระดับความพึงพอใจในงาน โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ประกอบด้ ว ย ตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตาม ซึ่ ง ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน อายุงาน) ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึง
พอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด อันประกอบด้วย ปัจจัย
จูงใจ (การประสบผลส าเร็จ ในหน้ าที่การงาน การได้รับการยกย่องนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน) ปัจจัยค้าจุน (นโยบาย และการบริหารงานของบริษัทฯ
การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน เงินเดือน
และสวัสดิการ ความมั่งคงในงาน สถานภาพในการทางาน)
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษาสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใช้พนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์
เชียล (ประเทศไทย) จากัด จานวน 150 คน จานวนดังกล่าวได้มาจากสูตรคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ของ Taro Yamane เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จากจานวนประชากร ณ สานักงาน
ใหญ่ 238 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95.0 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทางานของความพึงพอใจในงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการทางานโดยใช้ทฤษฎี ส องปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กเป็ นแนวในการจัดท าแบบสอบถาม
เนื่องจากเป็นที่ยอมรับ โดยข้อคาถามครอบคลุมปัจจัยจูง ใจ 5 ด้าน และปัจจัยค้าจุน 7 ด้าน รวม 12
ด้าน มีจานวนข้อคาถามรวม 50 ข้อ ประกอบด้วยข้อความเชิงบวก (Positive) และข้อความเชิงลบ
(Negative) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) และสุดท้ายเป็นคาถามปลายเปิดให้
ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้ศึกษาจะนาข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสารวจโดย
แบบสอบถาม มาตรวจความถู ก ต้ อ งและน าข้ อ มู ล ไปวิ เคราะห์ โดยใช้ โ ปรแกรมสถิ ติ ส าเร็ จ รู ป
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(Statistical Package for the Social Science) SPSS โดยใช้ ค่าร้อ ยละและค่ าเฉลี่ ย ข้ อมู ล ทั่ ว ไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (ข้อมูลส่วนบุคคล) วิเคราะห์โดยใช้ค่าทางสถิติด้วยการนาข้อมูลวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์ โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และคานวณเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค านวณเป็ น ร้ อ ยละ (Percentage) ค านวณค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า
สัมประสิ ทธิ์ การทดสอบสมมุติฐานหาความสัมพันธ์ โดยใช้ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – square
Test) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 10 ถึง 31 ตุลาคม 2561

5. ผลกำรศึกษำ
ผลการวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จากัด กรณีศึกษาเฉพาะพนักงาน สานักงานใหญ่” สรุปผลได้ดังนี้
5.1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล คือ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 111 คน คิดเป็น
ร้อยละ 74.00 อายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 สถานภาพโสด จานวน
104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ
64.67 ตาแหน่งงานส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานระดับ 3 จานวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 ระยะเวลาปฏิบัติงาน (อายุงาน) ระหว่าง 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี จานวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.00
5.2 ระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในกำรทำงำน
ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจในกำรทำงำน
การประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
การได้รับการยกย่องนับถือ
ลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
รวม

̅
𝒙
3.82
3.77
3.76
3.76
3.52
3.73

S.D.
0.751
0.741
0.794
0.877
0.861
0.805

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยจูงใจในการทางาน โดยภาพรวมของ
ผู้ตอบแบบสอบมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.73 เมื่อพิจารณาด้านที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
3.82 รองลงมา คือ ด้ านการได้รับ การยกย่องนับถือ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77
รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงาน มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ ย 3.76 เท่ากับ ด้านความ
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รั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.76 เช่ น กั น และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้ า น
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ระดับความพึงพอใจมาก และมีค่าเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ
5.3 ระดับควำมพึงพอใจเกี่ยวกับปัจจัยค้ำจุนในกำรทำงำน
ตำรำงที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยปัจจัยค้าจุนในการทางาน
ปัจจัยค้ำจุนในกำรทำงำน
นโยบายและการบริหารของบริษทั
การควบคุมบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน
เงินเดือนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในงาน
สถานภาพในการทางาน
รวม

̅
𝒙
3.44
3.72
3.71
3.29
3.01
3.66
3.60
3.49

S.D
0.843
0.827
0.870
0.953
0.851
0.791
0.829
0.852

ระดับควำมคิดเห็น
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปำนกลำง

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจด้านปัจจัยค้าจุนในการทางาน โดยภาพรวมของ
ผู้ตอบแบบสอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.49 เมื่อพิจารณาด้านที่มีความพึง
พอใจมากที่ สุ ด คื อ ด้านการควบคุมบั งคับ บัญ ชา มี ระดับความพึงพอใจมาก โดยมี ค่าเฉลี่ ย 3.72
รองลงมา คื อ ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ซึ่ งมี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก มี ค่ า เฉลี่ ย 3.71
รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในงาน มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมา คือ ด้าน
สถานภาพในการทางาน มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.60 รองลงมา คือ ด้านนโยบาย
และการบริหารของบริษัท มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.44 รองลงมา คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.29 และน้อย
ที่สุด คือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการระดับความพึงพอใจปานกลาง และมีค่าเฉลี่ย 3.02 ตามลาดับ
5.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน
ปัจจั ยด้านลั กษณะบุคคลของพนักงานบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด
ที่ต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน สรุปได้ดังต่อไปนี้
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน อายุ และสถานภาพ จะมี
ระดับความพึงพอใจในการทางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และพนักงานที่มี
ปัจจัยลักษณะบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน (อายุงาน) จะมีระดับความพึงพอใจในการทางานที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ
ที่ 0.05
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6. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ งพอใจในงานของพนั ก งานบริษั ท คาโอ คอมเมอร์เชี ย ล
(ประเทศไทย) จากัด: กรณีศึกษาเฉพาะสานักงานใหญ่ สามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
6.1 ด้ำนปัยจัยจูงใจในกำรทำงำน
จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่า ความพึงพอใจของพนักงานด้านปัยจัยจูงใจในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านการประสบ
ความส าเร็ จ ในหน้ าที่ ก ารงาน ด้ านการได้ รับ การยกย่อ งนั บ ถื อ ด้ านลั กษณะของงาน ด้ านความ
รับ ผิดชอบ ด้านความก้าวหน้ าในหน้าที่การงาน ทุกหั วข้อได้รับความพึงพอใจในระดับมาก โดยผู้
ศึกษาขอนาเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
6.1.1 ด้านการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานที่ ได้รับมอบหมายให้ทางานแต่
ละส่วนงานนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตรงตามคุณสมบัติตามแต่ละตาแหน่งหน้าที่ที่องค์การ
คาดหวั งไว้ ส่ งผลให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ อ ย่ างเต็ ม ขี ด ความสามารถ ตลอดจนการได้ รับ การ
สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทางาน ส่งผลให้พนักงานมีความ
ภาคภูมิใจและมีพลังในการทางานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ จึงทาให้ความพึงพอใจใน
ด้านการประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก (1959) ที่ ก ล่ า วว่ า การที่ บุ ค คลท างานตาม
ความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างเป็นอิสระ จนได้รับความสาเร็จเป็นอย่างดี จะเกิดความรู้สึกภูมิใจ
และปลาบปลื้มในผลสาเร็จแห่งงานนั้น
6.1.2 ด้านการได้รับความยกย่องนั บถือ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึ ง
พอใจในการทางานด้านการได้รับ ความยกย่องนับถืออยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการที่พนักงาน
ได้รับการยอมรับกันภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน ทั้งเพื่อนร่วมงาน สามารถแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ แนะน าสิ่ งที่ เป็ น ประโยชน์ รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ซึ่ งกั น และกั น รู้จั ก การชื่ น ชมยิ น ดี แ ก่ กั น
ประกอบกับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้ให้คาปรึกษาได้ ส่งผลให้ภาพรวมด้าน
การยกย่องนับถือมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก
(1959) ที่กล่าวว่า การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อน จากผู้มาขอรับการปรึกษา หรือ
จากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือการ
ยอมรับในความสามารถ จะเป็นสิ่งที่ทาให้บุคคลนั้น ๆ เกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติงาน
6.1.3 ด้านลักษณะงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านลักษณะงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะพนักงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งงานที่
ได้รับมอบหมายนั้นมีความท้าทายกับความรู้ของแต่ละคน กล่าวคือ แม้ว่าชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายมา
ในแต่ละครั้งมีความยากอยู่บ้าง แต่องค์การก็ยังให้ความเป็นอิสระในการคิดวิเคราะห์ และเปิดโอกาส
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ให้พนักงานได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ภาพรวมด้านลักษณะงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ดังที่ กิลเมอร์ (1971) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ทานั้นเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน หากได้ทางานที่พนักงานถนัด จะส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ
ใน ก ารท างาน สาม ารถท างาน ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล ะมี ค วาม สุ ขใน ก ารท างาน
6.1.4 ด้านความรับผิ ดชอบ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ทางานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะงานที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายเป็นงานที่
มีความถนัด ตรงกับความรู้ ความสามารถของพนักงาน ตรงตามขอบเขตที่บริษัทได้ตกลงกับพนักงาน
ไว้ ด้วยเหตุผลต่าง ๆ นี้ ก่อให้เกิดความชานาญและสามารถค้นพบกระบวนการทางานใหม่ ๆ รวมถึง
มีป ริมาณงานที่เหมาะสม จึ งน าไปสู่ การบรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้อย่างไม่ยากนัก ส่ งผลให้
ภาพรวมด้านความรับผิดชอบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังที่ เฮอร์ซเบอร์ก (1959) กล่าวไว้ว่า
ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ซึ่งสอดคล้องกับ สมพงษ์ เกษมสิน (2526) กล่ าวไว้ว่า บุคคลจะยิ่งเกิดความรู้สึกพอใจในงานที่ทา
ถ้าเปิดโอกาสให้บุคคลนั้นได้ใช้ความชานาญ และความคิดริเริ่มของตนเอง
6.1.5 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึง
พอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามพบว่าความพึง
พอใจในด้านนี้จะมีค่าเฉลี่ยต่ากว่าทุกด้าน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายข้อคาดว่าเป็นเพราะเรื่องโอกาสที่
ได้รับ การสนับสนุนให้ สามารถเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ จนส่งผลต่อทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับการ
ได้รับความก้าวหน้าในด้านตาแหน่งไปด้วย ถึงแม้ว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้
อย่างไม่มีปัญหาตามมา ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในด้านพิจารณาการปรับขึ้นตาแหน่งหลาย
ขั้นตอน อาทิ สัดส่วนของแต่ละตาแหน่ง เงื่อนไขด้านอายุงาน เงื่อนไขด้านผลการปฏิบัติงาน และ
เงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของบริษัท ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น จึงทาให้พนักงานมีความ
พึงพอใจด้านนี้น้อยกว่าทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ระดับความพึงพอใจในงานด้านนี้ก็ยังคงอยู่ในระดับมากเช่น
ทุกระดับ ดังที่ เฟรนช์ (1964) กล่าวว่า การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนอง
ความต้องการของคนงานและลูกจ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
6.2 ด้ำนปัจจัยค้ำจุนในกำรทำงำน
จากการวิจั ยครั้งนี้ ผู้ วิจัย พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานของพนักงานด้าน
ปัจจัยค้าจุน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
การควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานภาพใน
การทางาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้าน
สถานภาพในการทางาน และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
โดยผู้ศึกษาขอนาเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้
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6.2.1 ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจด้านการนโยบายและการบริหารของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ การ
บริหารงานภายในบริษัทยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กาหนดไว้ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ นโยบายจะ
มีความชัดเจน สามารถสร้างความเข้าใจให้ แก่พนักงานได้ แต่อาจจะเกิดจากการบังคับใช้หรือการ
บริหารบางขั้นตอนที่ยังไม่ค่อยมีระบบหรือขั้นตอนที่เหมาะสม จึงทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ
บริษัทได้เท่าที่ควร ตามที่ เฮอรซ์เบริก์ (1959) กล่าวว่า นโยบายและการบริหารงานขององค์การเป็น
ปัจจัยค้าจุนที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน
6.2.2 ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้ า นการควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชาอยู่ ในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เป็ น เพราะแต่ ล ะหน่ ว ยงานมี ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และความชานาญ สามารถมอบหมายแล ะ
กระจายงานด้วยความเหมาะสม ตรงตามภาระหน้าที่งานของแต่ล ะบุคคล อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา
แนะนา ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาด้านการทางานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ญิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในหมู่บุคลากร หากได้คบกันฉันท์มิตร รู้จั กกันอย่าง
กว้ า งขวาง มี ค วามสนิ ท สนมและร่ ว มมื อ กั น ท างาน ก็ จ ะเป็ น สิ่ ง จู ง ใจให้ บุ ค คลท างานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในการทางานด้านการควบคุมบังคับบัญชาอยู่ใน
ระดับมาก
6.2.3 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านการควบคุมบั งคับ บั ญ ชาอยู่ ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะแต่ล ะหน่วยงานมีส มาชิกที่ส ามารถ
ทางานร่วมกันได้อย่างลงตัว ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเพื่อนร่วมงาน ในด้านการดูแลเอาใจใส่
การรับฟังความคิดเห็นกันภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความร่วมมือทั้งในระหว่างการทางานและ
เมื่อพบกับปัญหาสมาชิกก็สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องเหมือนกับข้อ 2.2 ที่
กล่าวไว้ว่า ญิญโญ สาธร (2516) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในหมู่บุคลากร หากได้คบกันฉันท์มิตร รู้จัก
กันอย่างกว้างขวาง มีความสนิทสนมและร่วมมือกันทางาน ก็จะเป็นสิ่งจูง ใจให้บุคคลทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอยู่ใน
ระดับมาก
6.2.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึ ง
พอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะสถานที่ทางานมีพื้นที่อยู่
อย่างจากัด ส่งผลให้บางพื้นที่ภายในบริษัทมีความแออัด อีกทั้งไม่มีพื้นที่ที่พนักงานจะสามารถผ่อน
คลายหรือพักผ่อนได้ นอกจากนี้พื้นที่พักรับประทานอาหารมีไม่เพียงพอต่อจานวนพนักงาน ถึงแม้ว่า
บริษัทจะมีระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ที่พนักงานมีความพึงพอใจ แต่โดยรวมก็ยังไม่สามารถสร้าง
ความสะดวกสบายให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีในด้านนี้ต่อองค์การ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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6.2.5 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เป็นเพราะอัตราเงินเดือนและสวัสดิการที่บริษัทใช้
จ่ายเป็นค่าตอบแทนอยู่ในปัจจุบั นนั้น อาจจะยังไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลให้อัตราค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทมีสภาวะการแข่งขันกับ
ธุรกิจสินค้าประเภทเดียวกันจานวนหลายราย บริษัทจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้ได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดตามเป้าหมายให้มากที่สุด ส่งผลให้ปริมานงานเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปรับขึ้นขั้น
เงินเดือนประจาปีที่อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งมีผลมาจากปัจจัย อาทิ การ
ประเมินผลงานประจาปี ขั้นเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท หรือแม้กระทั่งกาไรที่เกิดขึ้นทั้งปีของ
บริษัท ซึ่งสอดคล้ องกับ ฮาร์เรลล์ (1972) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึง
พอใจในการทางาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพ จะทาให้คนมีความพึงพอใจในการทางาน
สูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่า
6.2.6 ด้านความมั่น คงในงาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจด้าน
ความมั่นคงในงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทในแง่ของความมั่นคง
ความน่าเชื่อถือ ความมีวัฒนธรรมภายในองค์การที่แข็งแกร่ง และการยึดหลักปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายไทยทุกประการ ดังนั้นบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน และเนื่ องด้วยบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ สั ญชาติญี่ปุ่น ทาให้ ได้รับการยอมรับที่ดีจาก
บริษัทอื่น ๆ ของญี่ปุ่น ด้วยเหตุผลนี้จึงส่งผลดีแก่พนักงานในแง่การติดต่อ การสรรหาทรัพยากรต่าง ๆ
มาใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (1970)
ขั้นที่ 2 ที่กล่าวไว้ว่า มนุษย์มีความต้องการความมั่นคงในอาชีพ
6.2.7 ด้านสถานภาพในการทางาน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ
ด้านสถานภาพในการทางานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะพนักงานมีทัศนคติที่ดี สื บเนื่องจากข้อ 2.6
ด้านความมั่นคงในงาน ส่งผลในด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและบุคคลภายนอก
ให้ความยอมรับ ซึ่งการได้รับการให้เกียรติจากบุคคลอื่น ย่อมส่งทาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีและเกิด
ความภาคภูมิใจต่อบริษัทมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับ วินัย นาราภรมณ์ (2530) ได้กล่าวไว้ว่า การที่
สถานะของอาชีพเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรือมีลักษณะที่เป็นองค์ประกอบความรู้สึกต่องาน ก็จะ
ท าให้ บุ ค คลนั้ น มี ค วามพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานระดั บ อาชี พ ถ้ าอาชี พ อยู่ ในสถานภาพสู ง หรือ
ระดับสูงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั่วไป ก็จะเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ
6.3 ด้ำนข้อมูลพื้นฐำนลักษณะบุคคล
จากผลการศึกษาความพึ งพอใจในการทางานของพนั กงานบริษั ท คาโอ คอมเมอร์เชีย ล
(ประเทศไทย) จากัด จาแนกได้ตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงานในปัจจุบัน
และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (อายุงาน) ผู้วิจัยจึงได้พบว่าพนักงานมีความแตกต่างระหว่างเพศชายและ
เพศหญิง มีความพึงพอใจในการทางานที่ไม่ต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล
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(ประเทศไทย) จากัด มีการบั งคับใช้นโยบาย วินัย กฎระเบียบ การพิจารณาสวัดิการที่ครอบคลุ ม
โอกาสทางการเติบโตในหน้าที่การงาน การปฏิบัติภายใต้มาตราฐานเดียวกันกับทุกเพศได้อย่างมีความ
เท่าเทียม จึงไม่เกิดความแตกต่างในด้านความคิดหรือทัศนคติมากนัก
6.4 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
6.4.1 บริษัทฯ ควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานที่มีช่วงอายุ
ตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป เนื่องจากพนักงานในช่วงอายุข้างต้นมีระดับความพึงพอใจในการทางานน้อยที่สุด
เมื่อเทียบกับช่วงอายุอื่น ๆ ซึ่งช่วงอายุนี้ส่วนใหญ่ จะอยู่ในระดับผู้บริหารที่ใกล้ครบการเกษียณอายุ
งาน เมื่อพนักงานในระดับบริหารมีความพึงพอใจต่อองค์การน้อยลง อาจจะนาไปสู่การไม่บังคับใช้
นโยบายเท่าที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อหน่วยงานที่ผู้บริหารที่ไม่มีความพึงพอใจต่องานได้โดยตรง และอาจ
น าไปสู่ ก ารท าให้ เป้ า หมายที่ อ งค์ ก ารก าหนดไว้ เป็ น ไปได้ ย ากขึ้ น ผลกระทบอี ก ด้ า นได้ แ ก่ เมื่ อ
หน่ วยงานไม่มีผลงานชิ้น ใดโดดเด่นเป็นประจักษ์ สมาชิกในหน่วยท่านอื่น ๆ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะ
เรียนรู้ระบบใหม่ และโอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานย่อมน้อยลงไปด้วย ดังนั้นบริษัทฯควรหาวิธี
ในการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับพนักงานในระดับข้างต้น เพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็ง
และผลักดันให้พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน มีขวัญและกาลังใจในการทางานให้กับ
องค์การต่อไป
6.4.2 บริ ษั ท ฯ ควรเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจในการท างานให้ กั บ พนั ก งานที่ มี
สถานภาพสมรสและหย่าร้าง เนื่องจากพนักงานที่มีสถานภาพทั้งสถานภาพมีระดับความพึงพอใจน้อย
กว่าสถานภาพโสด โดยอาจจะพิจารณาจากโครงสร้างสวัสดิการหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สามารถ
ครอบคลุมทุกสถานภาพให้มากขึ้น ซึ่งต้องไม่เอื้อประโยชน์ไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยต้องไม่คานึงถึง
สัดส่วนว่าสถานภาพใดมีมากกว่ากัน สวัสดิการต่าง ๆ ควรสร้างความทัดเทียมไม่เอนเอียง ซึ่งหาก
บริษัทมีแนวทางที่จะสร้างให้กับเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการทางานไม่ได้
เพิ่มขั้นอีกเช่นเคย
6.5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จากการศึกษาผู้ วิจั ย พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจในการทางานของพนักงานบริษั ท
คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด กรณีเฉพาะสานักงานใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน และด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ควรเพิกเฉยต่อผลการศึกษานี้ และควรมีการศึกษาด้านความพึงพอใจใน
งานของพนั กงานอย่างเป็นประจาและต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงนาผลการศึกษาครั้งนี้มาเป็นข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
6.5.1 ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท บริษัทฯ ควรพิจารณาด้านการวาง
นโยบาย กลยุทธ์ที่มีความเข้าใจง่าย คานึงถึงความเป็นไปได้ สามารถนาไปบังคับใช้ได้และปฏิบัติงาน
ได้จริง กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ จะต้องไม่คลุมเครือสามารถบังคับใช้ได้กับพนักงานทุกระดับ
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โดยส่วนใหญ่แล้วความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายในการดาเนินการนั้นจะอยู่ในกลุ่มของ
ระดับผู้บริหาร ดั้งนั้นเพื่อให้พนักงานในองค์การเกิดความเข้าใจ ควรมีการประชุมและชี้แจงแนวทาง
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับพนักงานระดับอื่น ๆ มากขึ้น ประกอบกับในส่วนของระดับผู้บริหาร
ก็ควรมีหน้าที่ในการบังคับใช้นโยบายที่ได้รับมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้ องค์การสามารถเดินหน้าใน
การแข่งขันกับสถานการณ์ภายนอกได้อย่างเข้มแข็งสืบไป
6.5.2 ด้ านสภาพแวดล้ อ มในสถานที่ ป ฏิ บั ติงาน บริษั ท ฯ ควรพิ จารณาด้ านการ
ปรับ ปรุงผั งที่ นั่ งส านั กงานให้ เหมาะสมกับจานวนพนักงานที่มากขึ้น เนื่องจากปั จจุบั นพบว่าบาง
หน่ วยงานมีพื้น ที่น้ อย แต่มีสัดส่วนของพนักงานจานวนมาก เมื่อในเวลาต่อมาหน่วยงานมีจานวน
พนักงานเพิ่มขึ้น ก็สร้างความแออัดเพิ่มขึ้น ส่วนในบางหน่วยงานมีจานวนพนักงานน้อย แต่มีพื้นที่
กว้างขวาง จึงเกิดความไม่สมดุลในด้านพื้นที่ ทั้งนี้มีแนวความคิดว่าการที่มีผู้บังคับบัญชาท่านเดียวกัน
จะต้องมีพื้นที่ทางานเกาะกลุ่มกันเท่านั้น ดังนั้นควรสร้างแนวความคิดใหม่หรือการพิจารณาโยกย้าย
พื้นที่ของหน่วยงานให้เกิดความเหมาะสม รวมถึงการสร้างสถานที่พักผ่อน สถานที่รับประทานอาหาร
เพิ่มขึ้น การให้ความใส่ใจกับระบบความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสะดวกให้กับพนักงานและเป็น
การเพิ่มพูนความพึงพอใจเกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงานในอนาคต
6.5.2 ด้ า นเงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร บริ ษั ท ฯ ควรพิ จ ารณาด้ า นเงิ น เดื อ นและ
สวัสดิการต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัย
ด้านนี้ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน หากบริษัทฯไม่สามารถแข่งขัน
ในด้านการจ่ายค่าตอบแทนกับบริษัทอื่น ๆ รวมถึงการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความ
ยุติธรรมต่อพนักงาน บริษัทฯต้องพยายามให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การวัดผลที่ถูกต้อง
ไปยังผู้บังคับบัญชาแต่ละหน่ วยงาน เพื่อเป็นมาตรฐานที่ดีและถูกต้อง มีการแบ่งขอบเขตของงานให้
ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีสวัสดิการที่เป็นกลาง ไม่โน้มเอียงไปส่วนใดส่วนหนึ่ง จากเหตุผล
เหล่านี้เพื่อเป็น การกระตุ้น ความพึงพอใจในการทางานและเป็นการช่วยลดปัญหาการลาออกของ
พนักงานต่อไป
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ปัจจัยด้ำนกำรตลำดทีม่ ีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรเครือข่ำย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร
วรัญญู ชูจันทร์*

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความ
คิดเห็ น ต่อปั จจั ยส่ วนประสมทางการตลาดของผู้ ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการกับระดับความคิดเห็ นที่ มีต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาได้แก่ ผู้ ใช้บ ริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัด กรุงเทพฯ จานวน 401 คน โดย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย การทดสอบค่า T-Test และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว
One way ANOVA และทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย Least Significant Different (LSD) การ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า
เพศและอายุที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน
อาชีพที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่ว นประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในทุก
ด้าน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
ในด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและภาพรวม
สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันใน ด้านราคา แต่ไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และภาพรวม
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

1. บทนำ
ภาพรวมของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศนับถึงปัจจุบันมีการเติบโตสูงมาก ซึ่งประเทศ
ไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของเทคโนโลยีเครือข่าย ให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเองก็มีอยู่หลายราย แต่ละรายมี
ความแข็งแกร่งและส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่แตกต่าง ความแข็งแกร่งในด้านปัจจัย
ด้านการตลาดในแต่ละด้านของแต่ละเครือข่ายเอง จะทาให้เราเห็นได้ว่าการเติบโตของธุรกิจเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการแข่งขันนั้นมีสูงมาก กระแสการตื่นตัวในเทคโนโลยีของ 3G และ 4G ของ
ผู้บริโภคนั้นมีสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการใช้สัญญาณโทรศัพท์เพื่ อติดต่อสื่อสารของผู้บริโภคนั้นไม่เพียง
พอที่จะเป็นจุดแข็งในการแข่งขันแล้ว จึงจาเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบอื่น ๆ เช่น ความเร็วของ
อินเตอร์เน็ต ช่องทางการจัดจาหน่าย การทาโปรโมชั่น หรือการนากลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน
ปัจจุบันผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ เอไอเอส
ทรูมูฟ และ ดีแทค โดยสัดส่วนของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส
อยู่ที่ 43.65% บริษัท ทรูมูฟ จากัด (มหาชน) 29.66% บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) หรือ ดีแทค 24.69% การแข่งขันในปัจจุบันในตลาดผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มี
ความรุนแรงสูง บริษัทที่เป็นผู้นาในตลาดต่างหาวิธี หรือกลยุทธ์ที่จะสามารถสร้างความได้แปรียบ
ทางการแข่งขันให้กับตนเอง ดังนั้นปัจจัยทางด้านการตลาดจึงเข้ามามี บทบาทอย่างสาคัญ การทราบ
ถึงความต้องการของผู้ใช้งานเครือข่ายมือถือในปัจจัยทางด้านการตลาด ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ การ
บริการ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การสื่อสารทางการตลาด และการทาโปรโมชั่น จึงเป็นข้อมูลที่
สาคัญที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ในปัจจุบัน
ปัญ หาการแข่งขัน ที่รุน แรงของธุรกิจผู้ ให้ บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นปัญ หาที่
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญ และต้องการศึกษา โดยศึกษาถึงปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลื อกใช้บ ริ การเครื อข่ายโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ของผู้ ใช้บ ริการเครือข่ายโทรศัพ ท์ เคลื่ อนที่ ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เช่นปัจจัยด้านการให้บริการ หรือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
สถานที่จัดจาหน่ายหรือให้บริการ รวมถึงปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด เหล่านี้เป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยต้องการทราบว่าปัจ จัยด้านใดที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการมากที่สุด เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ
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2.2 เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
2.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการกับระดับ
ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ร วบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกาหนด
ตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่ วนบุคคล 2) พฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการ และตัวแปรตามได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

-

ปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศ
ด้านอายุ
ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ด้านสถานภาพสมรส

-

พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำร

-

ปัจจัยด้ำนกำรตลำด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด

ภำพที่ 1 กรอบแนวติดในการศึกษา
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่ มผู้ใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัด กรุงเทพฯ ซึ่งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน รายโดยกลุ่มตัวอย่างสา
หรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้ตารางคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ W.G. Cochran หาขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ างที่ ระดับ ความเชื่ อมั่ น 95% จะเก็ บ กลุ่ มตั ว อย่ างทั้ งสิ้ น 404 ราย ด้ ว ยวิธีการสุ่ ม ตัว อย่ าง
โดยสะดวก จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ม าทาการประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัย
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ทางสังคมศาสตร์ (SPSS) โดยใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Method) ตัวอย่างสถิติที่ใช้
คือ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยด้วย การทดสอบค่า T-Test และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA
และทาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วย Least Significant Different (LSD) การหาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
4.1 ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
เพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจานวน 221 คนคิดเป็นร้อยละ 55.11 และ
เพศชายจานวน 180 คนคิดเป็นร้อยละ 44.89 ตามลาดับ
อายุพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปีจานวน 160 คนคิดเป็นร้อยละ
39.90รองลงมามีอายุมากกว่า 46 ปีขึ้นไปจานวน 138 คนคิดเป็นร้อยละ 34.41 มีอายุอยู่ระหว่าง
36-45 ปีจานวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 21.20และมีอายุอยู่ต่ากว่า 25 ปีจานวน 18 คนคิดเป็นร้อยละ
4.49 ตามลาดับ
ระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 225
คนคิดเป็นร้อยละ 56.11 รองลงมาสาเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 105 คนคิดเป็นร้อยละ
26.18 และสาเร็จการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 171 คนคิดเป็นร้อยละ 17.71 ตามลาดับ
อาชีพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพพนักงานเอกชนจานวน 268 คนคิดเป็น
ร้อยละ 66.83 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการจานวน 67 คนคิดเป็นร้อยละ 16.71 ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัวจานวน 42 คนคิดเป็นร้อยละ 10.47 ประกอบอาชีพอื่นๆจานวน 14 คนคิดเป็น
ร้อยละ 3.49 และเป็นนักเรียน/นักศึกษาจานวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 2.49 ตามลาดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 15,001-30,000
บาทต่อเดือนจานวน 148 คนคิดเป็นร้อยละ 36.91 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยมากกว่า 50,000 บาทต่อ
เดือนจานวน 107 คนคิดเป็นร้อยละ 26.68 มีรายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 30,001-50,000 บาทต่อเดือน
จานวน 91 คนคิดเป็นร้อยละ 22.69 และ มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนจานวน 55 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.72 ตามลาดับ
สถานะภาพการสมรสพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นโสดจานวน 199 คนคิดเป็นร้อยละ
49.63 รองลงมา แต่งงานจานวน 190 คนคิดเป็นร้อยละ 47.38 และ หย่าร้างจานวน 12 คนคิดเป็น
ร้อยละ 2.99 ตามลาดับ
4.2 ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริกำร
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ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.76 รองลงมาดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.30 มีส่ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 เปลี่ยนการชาระเงินจากการ Walk In เป็นจ่ายผ่านออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากที่สุด เปลี่ยนจากการโทร
ติดต่อเป็น พูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84
เปลี่ย นจากการโทรศัพท์โดยตรงมาโทรผ่านแอพพลิ เคชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 มีส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.90 ตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจากคาแนะนาของผู้อื่น (บล็อกเกอร์) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.59 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
4.3 ผลกำรศึกษำระดับควำมคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นรายด้ านในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์
และการให้บริการมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ด้านการส่งเสริมการขายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.75 และด้านราคามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็ นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณ ฑ์ และการ
ให้บริการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 แปลได้ว่ามีความคิดเห็น
อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ จากมากไปน้ อ ยได้ ดั ง นี้ ความเสถี ยรของสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 รองลงมาความครอบคลุม
ของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 ความเสถียรของ
อิน เตอร์ เน็ ต ของเครื อ ข่ายมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.32 มีส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ความเร็ว ของ
อินเตอร์เน็ตของเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 แปลผลได้ว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด การให้บริการของพนักงานสาขา (Retail) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ความหลากหลายของแพ็คเกจหลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 และความหลากหลายของแพ็ คเกจเสริมมีค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.83 มี ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมาก ตามลาดับ
ผลการศึ กษาระดับ ความคิดเห็ นที่ มีต่อส่ ว นประสมทางการตลาดด้านราคาในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเหมาะสมของค่าบริการเมื่อเทียบกับการบริการมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 รองลงมาความเหมาะสมของค่าบริการแพ็คเกจ
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หลักมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และความเหมาะสมของค่าบริการแพ็คเกจ
เสริมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ช่องทางการให้บริการเข้าถึงง่าย และรวดเร็ว
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 มีส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.79 รองลงมาช่องทางการให้บริการครอบคลุม
ทั่วถึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด และ Call Center ให้บริการตลอดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.87 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 แปลได้ว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ จากมากไปน้ อ ยได้ ดั ง นี้ การให้ สิ ท ธิ พิ เศษลู ก ค้ า คนส าคั ญ
(Serenade, Black Card) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 รองลงมาการให้
ส่วนลดจากการย้ายค่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.93 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และการโฆมษณาประชาสัมพันธ์อย่างครอบคลุม และทั่วถึงมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากั บ 3.95 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 แปลผลได้ว่ามีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมาก
ตามลาดับ
4.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน สามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้
ตำรำงที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
สถานะภาพการสมรส

ด้ำนผลิตภัณฑ์
และกำรให้บริกำร

*
*

ส่วนประสมทำงกำรตลำด
ด้ำนช่องทำง ด้ำนกำรส่งเสริม
ด้ำนรำคำ
กำรจัดจำหน่ำย
กำรขำย

*
*
*

*
*

* หมายถึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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*

ภำพรวม

*
*

จากตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสามารถสรุปได้ดังนี้
เพศและอายุที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่าง
กันในทุกด้าน
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและภาพรวม ยกเว้น
ด้านการส่งเสริมการขาย
อาชีพที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันในทุก
ด้าน
สถานะภาพการสมรสที่แตกต่างกันระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันใน ด้านราคา แต่ไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย และภาพรวม
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความ
คิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ตำรำงที่ 2 ตารางสรุ ป ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหว่ า งพฤติ ก รรมการใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของ
ผู้ใช้บริการกับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
พฤติกรรมกำรใช้โทรศัพท์มือถือ
ของผู้ใช้บริกำร

เปลี่ยนจากการโทรศัพท์โดยตรงมา
โทรผ่านแอพพลิเคชั่น
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทา
ธุรกรรมต่างๆ
เปลี่ยนจากการโทรติดต่อเป็น
พูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ
เปลี่ยนการชาระเงินจากการ Walk
In เป็นจ่ายผ่านออนไลน์
ดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์
ตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจาก
คาแนะนาของผู้อื่น (บล็อกเกอร์)

ส่วนประสมทำงกำรตลำด
ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำน
ด้ำนช่องทำง
และกำร
รำคำ
กำรจัด
ให้บริกำร
จำหน่ำย
*
*
*

ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำร
ขำย
*

รวม

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

จากตารางที่ 2 ตารางสรุป ผลการทดสอบสมมติฐ านสามารถสรุป ได้ ว่าพฤติกรรมการใช้
โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
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5. อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วรรณพร หวลมานพ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ แ อพพลิ เ คชั่ น เคโมบายแบงก์ กิ้ ง พลั ส ของธนาคารกสิ ก รไทย จากั ด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโม
บายแบงก์ กิ้ ง พลั ส เพื่ อ ใช้ ท าธุ ร กรรมทางทางการเงิ น พื้ น ฐาน โดยมี ลั ก ษณะของการใช้ ง าน
แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญชีของธนาคารกสิกรไทยและต่างธนาคาร
ผู้ตอบแบบสอบถามดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศุภศิลป์
กุล จิตต์เจื อวงศ์ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง การนาเสนอรายการโทรทัศน์ในยุคดิจิทัล โดยผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนการใช้งาน สื่อสังคมออนไลน์และดิจิ ทัลวิดีโอเพิ่ม
สูงขึ้นเป็น 3.07 ชั่วโมงต่อคนต่อวัน การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ วิดีโอออนไลน์รวมไปถึงหนังสือพิมพ์
ออนไลน์และวิทยุออนไลน์ พบว่า เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมและเริ่มมีสัดส่วนการใช้งานเฉลี่ยเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างปี 2010-2013 ในขณะที่สัดส่วนของสื่อประเภทอื่นในรูปแบบออฟไลน์
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร กลับได้รับความนิยมลดลง
ผู้ ต อบแบบสอบถามเปลี่ ย นการช าระเงิ น จากการ Walk In เป็ น จ่ า ยผ่ า นออนไลน์ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิญ าดา แก้วแทน (2557) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผ ลต่อการ
ยอมรั บ การใช้ บ ริ ก ารช าระเงิน ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ส ก์ ผ่ านอุป กรณ์ ส มาร์ต โฟน :กรณี ศึ ก ษา ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่มอ้างอิง จากการใช้บริการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามเปลี่ยนจากการโทรติดต่อเป็นพูดคุยผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และเปลี่ยน
จากการโทรศัพท์โดยตรงมาโทรผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศปรียา แก้วแสน
เมือง (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้และความพึงพอใจจากแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)
ของผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 25-45 ปีในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเสียงของ
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)
ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสินใจบริโภค หรือใช้บริการจากคาแนะนาของผู้อื่น (บล็อกเกอร์) ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ แพร ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์
กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า
บิวตี้บล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามในระดับที่หลากหลาย ส่วน
ใหญ่จะมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์
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ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นราย ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การขาย ด้ า นราคามี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ มาก ตามล าดั บ ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดั งกล่ า ว
สอดคล้องกับการศึกษาของ กรกรต มธุรพจน์ (2559) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายดีแทค ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งผลการศึกษาพบว่าด้านผลิตภัณ ฑ์ และการให้บริการด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ายและด้านการส่งเสริมการขาย อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
5.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำ
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการทาธุรกรรมต่าง ๆ
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า ว ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ควรออกแบบโปรแกรมหรื อ
แอพพลิเคชั่นให้รองรับการทาธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น การ
ชาระค่าบริการและสอบถามค่าบริการ หรืออื่น ๆ
2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ของผู้ใช้บริการเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี ระดับความคิดเห็นรองลงมาได้แก่ ดูสื่อออนไลน์มากกว่าโทรทัศน์ จากผล
การศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรออกโปรโมชานหรือรายการส่งเสริมการ
ขายในลั กษณะ ดูช่อง youtube หรือ Line TV ไม่จากัด โดยไม่ลดความเร็ว และไม่ผูกกับการคิด
ค่าบริการอินเทอร์เน็ทเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่มีพฤติกรรมดูสื่อออนไลน์มากกว่า
โทรทัศน์
3. จากผลการศึกษา ระดับ ความคิ ดเห็ นที่ มีต่ อส่ ว นประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภั ณ ฑ์
ประเด็ น ที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ นสู ง สุ ด ได้ แ ก่ ความเสถี ย รของสั ญ ญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรเปิดให้มีบริการ
การแจ้งปัญหา เกี่ยวกับ สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ผ่านการโทร หรือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อบริการของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
4. จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ ช่องทางการให้บริการเข้าถึง
ง่าย และรวดเร็ว จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรมีเพิ่มช่องบริการ
หรือ ฟรีค่าธรรมเนียมในการให้บริการผ่านธนาคารหรือร้านสะดวกซื้อเพื่อ อานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงบริการได้ง่าย และรวดเร็ว
5. จากผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการ
ขาย ประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นสูงสุดได้แก่ การให้สิทธิพิเศษลูกค้าคนสาคัญ
(Serenade, Black Card) จากผลการศึกษาดังกล่าว ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ควรมอบ
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สิทธิพิเศษให้ลูกค้านอกจากผู้ที่มียอดใช้จ่ายเป็นจานวนมากแล้ว ยังควรมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้าที่ใช้
บริการมานานเนื่องจากถือเป็น ฐานลูกค้าที่มีความจงรักภักดีต่อผู้ให้บริการ
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับประเภทบริกำรเสริม
ที่ผู้โดยสำรสำยกำรบินชำวไทยเลือกซื้อ
โศรยา ตึกแสวง*

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริม
ที่ ผู้ โ ดยสารสายการบิ น ชาวไทยเลื อ กซื้ อ เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionnaire) เป็ น เครื่องมื อในการศึกษา โดยกลุ่ มตัว อย่างเป็ น กลุ่ มผู้ โดยสารชาวไทยที่ เคยใช้
บริการสายการบินจานวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการประมวลผลจากโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับสถิติ
เชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-squareTest)
ผลการศึกษาพบว่า ประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยเคยใช้บริการสูงสุด ได้แก่
บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง รองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่ม และบริการเลือกที่นั่ง
ตามลาดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงบริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการซื้อในอนาคตสูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกันเดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ผลการส ารวจปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผ ลต่อการตั ดสิ นใจซื้ อบริการเสริมของ
ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางการตลาดมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินในระดับมาก โดยปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ค วามสาคัญ
มากที่สุดคือ การมีบ ริก ารเสริมตรงกับ ความต้อ งการหรือ ความจาเป็น ส่ว นปัจ จัย ที่กลุ่ม ตัว อย่า ง
เห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
สาหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางกับประเภทของบริการ
เสริ ม ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กซื้ อ พบว่ า มี ค วามสั ม พั น ธ์ จ านวน 9 คู่ ซึ่ ง หากเรี ย งล าดั บ ตามระดั บ
ความสั ม พั น ธ์จ ากมากไปน้ อ ย ใน 3 อัน ดั บ แรก ได้ แก่ ประเภทสายการบิ น กับ บริก าร Wi-Fi บน
เครื่องบิน รองลงมาคือประเภทเส้นทางการบินกับบริการอาหารและเครื่องดื่ม และอันดับที่สามคือ
ประเภทสายการบินกับประกันเดินทาง ส่วนผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ)
กับประเภทของบริการเสริม ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการเสริม
ใน 3 ประเภท ได้แก่ บริการเลือกที่นั่ง บริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน และบริการแพคเกจที่พัก/รถเช่า
*
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คำสำคัญ: บริการเสริม สายการบิน

1. บทนำ
ในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่าในปี พ.ศ. 2540 ธุรกิจทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบเป็นวง
กว้าง ธุรกิจสายการบินก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และต้องหาช่องทางปรับตัว
เพื่อให้ อยู่ ร อดท่ ามกลางสถานการณ์ วิกฤต สายการบินต่าง ๆ พยายามหาทางลดภาระค่าใช้จ่าย
รวมทั้งใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของตน โดยเห็นได้จากข้อมูลสถิติที่ผ่านมา พบว่า
ใน 30 ปีหลังจากมีการเปิดเสรีการบินครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาช่วงปี พ.ศ. 2521 ราคาค่าโดยสารของ
สายการบินภายในประเทศลดลงไปกว่าร้อยละ 41.2 (Garrow, 2011: 1)โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
นาอิน เตอร์เน็ ตเข้ามาใช้เป็ น ช่องทางในการจาหน่ายบัตรโดยสารมากขึ้น ทาให้ ผู้โดยสารสามารถ
เปรียบเทียบราคาค่าโดยสารในแต่ละสายการบินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นราคาจึงเป็นกลยุทธ์สาคัญที่
สายการบินจะใช้ดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ซึ่งทาให้เกิดสายการบินรูปแบบใหม่ที่ให้บริการในลักษณะ
สายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier: LCC) มากขึ้น โดยต้นกาเนิดของสายการบินต้นทุนต่านั้น
มาจากสายการบิน South West Airlines เมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้เป็นต้นแบบการทาธุรกิจให้สาย
การบินต่าง ๆ ทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแนวคิดของสายการบินต้นทุนต่าคือ สายการบินที่มีรูปแบบการ
บริหารกิจการโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนด้านบริการสายการบินให้ต่าลงเพื่อให้สามารถกาหนดราคาค่า
โดยสารจากผู้ใช้บริการได้ในอัตราที่ต่ากว่าสายการบินปกติ (เสาวรินทร์ สายรังษี, 2551) โดยมักแยก
การบริ การ (Unbundle) ออกเป็ น ส่ ว น ๆ เพื่ อให้ ส ามารถกาหนดราคาค่าโดยสารพื้ นฐาน (Base
Fare) ได้ต่าลง และคิดค่าบริการเสริมอื่น ๆ แยกออกมาแทนการรวมไว้ในราคาค่าโดยสารพื้นฐาน
เหมือนกับสายการบินในรูปแบบดั้งเดิมเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการเสริมต่าง ๆ ตามความ
ต้องการที่แท้จริง
จากแนวคิดการแยกการบริการเสริม อาทิเช่น การเลือกที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่ม
การโหลดสัมภาระ เป็นต้น ทาให้ธุรกิจสายการบินสามารถฟื้นตัว สร้างรายได้และกาไรเพิ่มมากขึ้น
โดยในสหรัฐอเมริกาพบว่า รายได้จากค่าบริการการโหลดสัมภาระ และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
บัต รโดยสารเป็ น กลุ่มรายได้ที่มีความส าคัญต่อรายได้รวมทั้งหมดของสายการบินในสหรัฐอเมริกา
(Leon and Uddin, 2017: 1) โดยการส ารวจของบริ ษั ท IdeaWorksCompany พบว่ า ในปี พ.ศ.
2558 สายการบินทั่วโลกมีรายได้จากบริการเสริมทั้งสิน 59.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 163 จากปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดการเก็บค่าบริการเสริมซึ่งใช้ในสายการบินต้นทุน
ต่ามาเป็นเวลานาน ได้ถูกนามาปรับใช้กับสายการบิน เครือข่าย (Network Airlines) ทั่วโลกมากขึ้น
เช่น ในสหรัฐอเมริกา สายการบิน American, Delta และ United ได้มีการออกบัตรโดยสารแบบ
Basis Economy Fares หรื อ เรี ย กอี ก อย่ างหนึ่ งว่ า Seat-only Fares เพื่ อ แข่ งขั น กั บ สายการบิ น
ต้นทุนต่าอย่าง Frontier และ Spirit เช่นเดียวกันกับสายการบินในฝั่งยุโรปอย่าง Air France/KLM,
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British Airways แ ล ะ Lufthansa ซึ่ งมี ก ารใช้ ก ล ยุ ท ธ์ ดั งก ล่ าวเพื่ อ ให้ ส าม ารถแ ข่ งขั น กั บ
สายการบิ นต้น ทุน ต่าอย่ าง Ryanair, Easyjet หรือ Norwegian ได้ (IdeaWorksCompany, 2017:
6)
สาหรับประเทศไทยในปัจจุบันพบว่า สายการบินที่มีการพัฒนารายได้จากค่าบริการเสริม ต่าง
ๆ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสายการบินต้นทุนต่า จากข้อมูลในรายงานประจาปี พ.ศ. 2560 ปี ของสายการบิน
ไทยแอร์เอเชียได้มีการรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2560 ไทยแอร์เอเชียมีรายได้จากค่าบริการเสริมกว่า
6.99 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.8 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงและ
เป็นกลุ่มรายได้ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นตลอดมา จากในปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 ที่มีสัดส่วน
รายได้ค่าบริการเสริมเทียบกับรายได้ทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 16 และ 17 ตามลาดับ โดยรายได้จาก
ค่าบริ ก ารเสริ ม ต่ อ ผู้ โดยสาร 1 คนเท่ ากั บ 319 บาทต่ อ คน ส่ ว นสายการบิ น นกแอร์มี รายได้ จ าก
ค่าบริการเสริมรวมทั้งสิ้น 2.19 พันล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 จากรายได้ทั้งหมด โดยรายได้
จากค่ า บริ ก ารเสริ ม ต่ อ ผู้ โ ดยสาร 1 คนเท่ า กั บ 257 บาท (IdeaWorksCompany, 2018: 106)
สาหรับสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full Service Carrier: FSC) ของไทย ยังมีการสร้างรายได้
จากบริการเสริมที่ไม่หลากหลายโดยเน้นการหารายได้จากบริการเสริมบางประเภท เช่น การสะสมไมล์
(Frequent Flyer Programs: FFP) หรือการจาหน่ายแพคเกจทัวร์ เป็นต้น แต่แนวโน้มสาคัญที่แสดง
ให้เห็นว่าสายการบิน FSC เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการเพื่อแข่งกับสายการบิน LCC
มากขึ้นคือการหันมาออกโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ โดยที่บัตรโดยสารดังกล่าวจะมีเงื่อนไขที่
แตกต่างจากบัตรโดยสารราคาปกติ เช่น ไม่สามารถคืนค่าโดยสารได้ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้เดินทาง
เป็นต้น ซึ่งการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนารายได้จากค่าบริการเสริมของสาย
การบิน FSC ในไทย เช่นเดียวกับสายการบิน FSC ในต่างประเทศได้
อย่างไรก็ตาม การที่สายการบินจะจัดสรรทรัพยากรสาหรับการให้บริการเสริมประเภทต่างๆ
อาจเกิ ด ความเสี่ ย งที่ ลู กค้ าจะไม่ ส นใจซื้ อ บริก ารเหล่ านั้ น ซึ่ งสายการบิ น อาจใช้วิธี ส อบถามความ
ต้องการของลูกค้าหรือใช้การพัฒนากลยุทธ์ทางการขายและการตลาดจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของสาย
การบิน อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยเพิ่มรายได้จากค่าบริการเสริม เพราะไม่
สามารถรวบรวมความชื่นชอบหรือความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างเพียงพอ สายการบิน อาจจะ
สูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจากการไม่จัดให้มีบริการเสริมที่
เหมาะสมตามความต้องการที่มีความซับซ้อนและหลากหลายของลู กค้า (Teichert et al., 2008;
Quoted in Leon and Uddin, 2017)
จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้อบริการเสริมของ
ผู้ โดยสารชาวไทย รวมทั้ งปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทบริ ก ารเสริ ม ที่ ผู้ โ ดยสารเลื อ กซื้ อ
เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับสายการบินที่จะทราบถึงประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารแต่ละประเภทมี
แนวโน้มจะซื้อมากที่สุด และปัจจัยที่สัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาว
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ไทยเลือกซื้อ ซึ่งจะทาให้ ส ายการบินสามารถพัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ห รือการบริการมาให้ ตรงตามความ
ต้องการของผู้โดยสารแต่ละกลุ่มให้มากที่สุด

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อสารวจประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยนิยมเลือกซื้อและ
มีแนวโน้มในการเลือกซื้อมากที่สุด
2.2 เพื่ อ ส ารวจระดั บ ความคิ ด เห็ น ของผู้ โ ดยสารชาวไทยที่ มี ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบิน
2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ระหว่ างปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทาง
กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยเลือกซื้อ

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารสายการบินชาวไทยเลือกซื้อ ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนบุคคล (เพศ) และปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทาง (Trip Related Factor) (วัตถุประสงค์การเดินทาง
ประเภทเส้นทางการบิน ประเภทสายการบิน จานวนผู้ร่วมเดินทาง) สาหรับ ประเภทของบริการเสริม
ที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ บริการเลือกที่นั่ง บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง บริการขึ้นเครื่อง
ก่อน (Priority Boarding) บริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกันเดินทาง สินค้าที่ระลึกบนเครื่องบิน
Wi-Fi บนเครื่องบิน และแพคเกจที่พัก/รถเช่า โดยสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยได้ดัง
ภาพที่ 1

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบิน โดยผู้วิจัย
ไม่ ส ามารถทราบจ านวนประชากรที่ แน่ น อนจากแหล่ งข้อมู ล ที่ น่ าเชื่ อถือได้ ดังนั้ น ขนาดตั ว อย่าง
สามารถคานวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549:
74) โดยกาหนดระดั บ ความเชื่ อมั่น ร้อยละ 95 และระดับ ค่าความคลาดเคลื่ อนร้อยละ 5 ได้กลุ่ ม
ตัวอย่าง 385 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของการทาแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจะ
จั ด ท าแบบสอบถามออนไลน์ เพื่ อ สอบถามกลุ่ ม ตั ว อย่ างจานวน 400 ตั ว อย่ าง โดยใช้ วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยกาหนดคุณ สมบัติของกลุ่มตัวอย่าง
เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มประชากรชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินเท่านั้น จากนั้นจะนาข้อมูลที่
ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ผ่ า นการใช้ ค่ า สถิ ติ 2 รู ป แบบ คื อ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Method) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Quantitative Method) เพื่ อท ดสอบ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
(Hypothesis Testing) โดยใช้ Chi Square Test

4. ผลกำรศึกษำ
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง มีอายุระหว่าง 31–40 ปี
มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมกำรใช้บริกำรสำยกำรบินและกำรซื้อบริกำรเสริม
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการสายการบิน 1-5 ครั้งต่อปี
มีประวัติเคยซื้อบริการเสริมของสายการบิน โดยส่วนใหญ่เลือกซื้อบริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง
4.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรเดินทำงของผู้ที่เคยซื้อบริกำรเสริม
จากการศึกษาพบว่าในครั้งล่าสุดที่มีการซื้อบริการเสริมของสายการบิน กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน มีการเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศ
โดยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier) และเดินทางเป็นหมู่คณะ
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4.4 ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อบริกำรเสริมของสำยกำรบิน
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบิน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) โดย
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องการมีบริการเสริมตรงกับ
ความต้ อ งการหรื อ ความจ าเป็ น ส่ ว นปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ น ด้ ว ยน้ อ ยที่ สุ ด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ เรื่องความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
4.5 แนวโน้มในกำรเลือกซื้อบริกำรเสริมของสำยกำรบินของกลุ่มตัวอย่ำง
จากการศึกษาพบว่า บริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มจะซื้อมากที่สุด ได้แก่ บริการโหลด
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง โดยมีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57) ส่วนบริการเสริมที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีแนวโน้มเลือกซื้อน้ อยที่สุด ได้แก่ สินค้าที่ระลึกบนเครื่องบิน มีแนวโน้มอยู่ในระดับน้ อย
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97)
4.6 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ตำรำงที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตัวแปร
บริกำร
เลือกที่นั่ง
เพศ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำร
เดินทำง
ประเภทเส้นทำงบิน
ประเภทสำยกำรบิน
จำนวนผู้ร่วมเดินทำง

หมำยเหตุ:




บริกำรโหลด
สัมภำระใต้
ท้องเครื่อง











ควำมสัมพันธ์กับประเภทบริกำรเสริมที่เลือกซื้อ
บริกำรขึ้น
บริกำร
ประกัน
สินค้ำที่
เครื่องก่อน อำหำรและ เดินทำง
ระลึกบน
เครื่องดื่ม
เครื่องบิน
























Wi-Fi บน
เครื่องบิน



แพคเกจ
ที่พัก/
รถเช่ำ











เครื่องหมาย หมายความว่า มีความสัมพันธ์กัน
เครื่องหมาย  หมายความว่า ไม่มีความสัมพันธ์

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการผลการศึกษาทาให้ทราบถึงประเภทของบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยใช้บริการ
สูงสุด อันได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง รองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่มสอดคล้อง
กับผลการสารวจของบริษัท Sabre (2559: 5) ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิกมีความนิยมใช้
บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องมากที่สุด และรองลงมาคือบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับ
ประกันเดินทางซึ่งผลการสารวจของ Sabre พบว่า กลุ่มตัวอย่างในเอเชียแปซิฟิกให้ความนิยมเป็น
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อันดับ 3 นั้น สาหรับการวิจัยในครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความนิยมมาเป็นอันดับ 4 รองจากบริการ
เลื อกที่นั่ ง นอกจากนี้ เมื่อ พิ จ ารณาถึ งแนวโน้ มในการซื้ อบริก ารเสริมในอนาคตที่ ส ารวจจากกลุ่ ม
ตัวอย่างยังพบว่า บริการเสริมที่กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มในการซื้อ ในอนาคตสูงสุด 3 อันดับแรกมีความ
สอดคล้องกับผลการสารวจของ Sabre ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า บริการเสริมที่ประชากรชาวไทยและ
เอเชียแปซิฟิกให้ความนิ ยมสูงสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกัน
เดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ภำพที่ 2 แสดงผลการสารวจความนิยมต่อการบริการเสริมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก
แหล่งที่มำ: Sabre (2559)
สาหรั บ ข้อมูล เกี่ยวกับ การเดินทางของกลุ่ มตัวอย่างที่ เคยซื้อบริการเสริมของสายการบิ น
พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี วัต ถุป ระสงค์ ในการเดิ น ทางเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว/พั กผ่ อ นสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ยของ
Warnock-Smith et. Al. (2560: 50) ที่ พ บว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ซื้ อ บริ ก ารเสริ ม เป็ น กลุ่ ม
ผู้โดยสารที่มีวัตถุป ระสงค์ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าวส่วนใหญ่มักจะใช้บริการสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost Carrier) เนื่องจากรูปแบบของสาย
การบินต้นทุนต่าจะไม่มีการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เหมือนกับสายการบินที่ให้บริการ
เต็ ม รู ป แบบ (Full Service Carrier) เพื่ อ ให้ ส ามารถจ าหน่ า ยบั ต รโดยสารได้ ในราคาประหยั ด
ผู้โดยสารที่ต้องการสิ่งอานวยความสะดวกจึงจาเป็นต้องซื้อบริการเสริมเพิ่มเติม อีกทั้งการศึกษาครั้งนี้
ยังพบว่า กลุ่ มตัวอย่างที่เคยซื้อบริการเสริมของสายการบิน ส่ว นใหญ่ จะเดินทางเส้ นทางระหว่าง
ประเทศซึ่งมักจะมีระยะเวลาในการเดินทางมากกว่าเส้นทางในประเทศ จึงอาจทาให้มีความต้องการ
การบริการสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มเติมมากขึ้น สาหรับจานวนผู้ร่วมเดินทางของกลุ่มตัวอย่างที่เ คย
ซื้ อ บ ริ ก ารเส ริ ม พ บ ว่ า ส่ ว น ให ญ่ มี ก าร เดิ น ท างเป็ น ห มู่ ค ณ ะ ท าให้ มี แ น ว โน้ ม ที่ จ ะ
ใช้บริการเสริมบางประเภทมากกว่าผู้โดยสารที่เดินทางคนเดียว เช่น บริการเลือกที่นั่ง เป็นต้น
เมื่อพิ จ ารณาผลการวิเคราะห์ ข้อ มูล ปั จจัยปั จจัยส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางการ
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ตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบริการเสริมของสายการบินในระดับมาก โดยปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญ มากที่สุ ดคื อ การมีบ ริ การเสริมตรงกับ ความต้องการหรือความจาเป็ น สอดคล้ องกั บ
Kotler (2003: 407-409 อ้ า งถึ ง ใน กั ล ยา กมลรั ต น์ , 2553: 132) ที่ ก ล่ า วว่ า ความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์เป็นคุณสมบัติสาคัญของผลิตภัณฑ์ที่สามารถจูงใจตลาดได้ สายการบินจึงควรให้ความสาคัญ
กับการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อนามาพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถจูงใจลูกค้า
แต่ละกลุ่มได้ ส่วนปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
จะเห็ น ได้ ว่ า การพั ฒ นาบริ ก ารเสริม ที่ ต รงตามความต้ อ งการและความจ าเป็ น ของผู้ โดยสารนั้ น
มีความสาคัญมากกว่าการมีประเภทของการบริการเสริมจานวนมาก แต่กลับไม่ตรงตามความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้โดยสาร
สาหรับการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) พบว่าปัจจัย
ที่ เกี่ ย วกั บ การเดิ น ทางที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทของบริ ก ารเสริ ม ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กซื้ อ
มีจานวน 9 คู่ ซึ่งหากเรียงลาดับตามระดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อย ใน 3 อันดับแรก มีดังนี้
1) ประเภทสายการบินกับการเลือกซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน อาจเนื่องมาจากสายการบิน
ประเภท FSC มักจะมีระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน (In-flight Entertainment) ให้ บริการ เพื่ อ
สร้างความบันเทิงและความเพลิดเพลินในระหว่างเดินทางให้กับผู้โดยสาร จึงทาให้ไม่จาเป็นต้องซื้อ
บริการ Wi-Fi เพิ่มเติม
2) ประเภทเส้ นทางการบิ น กั บ การเลื อ กซื้ อบริการอาหารและเครื่องดื่ ม อาจเนื่ องมาจาก
เส้นทางบินระหว่างประเทศมักจะมีระยะเวลาเดินทางยาวนานกว่าเส้นทางในประเทศ ทาให้ผู้โดยสาร
มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการซื้ อ อาหารและเครื่ อ งดื่ ม มาบริ โภคมากกว่า สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Warnock-Smithet. Al. (2560: 50) ที่ศึกษาพบว่า ระยะทางการบินมีความสัมพันธ์กับ การเลือกซื้อ
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
3) ประเภทสายการบิน กับการเลื อกซื้อประกันเดินทาง อาจเนื่องมาจากสายการบิน LCC
มักจะตั้งราคาบัตรโดยสารถูกกว่าสายการบิน FSC ทาให้ผู้โดยสารมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะซื้อ
ประกันการเดินทางเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง รวมทั้งสายการบินประเภท LCC
มักมุง่ เน้นกลยุทธ์การขายบริการเสริมในเชิงรุกมากกว่าสายการบิน FSC โดยมักจะทาการเลือกบริการ
ประกันเดินทางให้กับผู้โดยสารโดยอัตโนมัติ (Opt-out) ทาให้ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ
ของผู้โดยสารมากกว่าสายการบิน FSC
ส่ ว นการทดสอบสมมติ ฐ านที่ ว่า เพศมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเภทของบริก ารเสริม ที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างเลือกซื้อ ผลการทดสอบพบว่า
1) เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการเลือกที่นั่ง โดยเพศหญิงมักจะเลือกซื้อบริการเลือกที่
นั่งมากกว่าเพศชาย อาจเนื่องมาจากเพศหญิงให้ ความสาคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทาง
มากกว่า (ในกรณีที่เลือกที่นั่ งที่มีพื้นที่มากกว่า) หรือต้องการนั่งบริเวณใกล้กันกับคณะผู้ร่วมเดินทาง
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มากกว่าเพศชาย สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ Balcombe et.al (2009: 226) ที่ ศึกษาพบว่า เพศมี
ความสัมพันธ์กับความเต็มใจซื้อบริการเลือกที่นั่ง โดยเพศหญิงมักจะมีความเต็มใจจะเลือกซื้อที่นั่งที่มี
ความกว้างเพิ่มขึ้นมากกว่าเพศชาย
2) เพศมีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน โดยพบว่าเพศชายนิยมเลือกซื้อ
บริการ Wi-Fi มากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Peksatici (2013: 80) ที่ศึกษาพบว่า เพศ
มีความสัมพันธ์กับการซื้อบริการ Wi-Fi บนเครื่องบิน
3) เพศมีความสัมพันธ์กับบริการแพคเกจที่พัก/รถเช่า อาจเนื่องมาจากเพศชายมักชอบความ
สะดวกรวดเร็วในการจัดการจององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ทั้งบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ที่พัก รวมทั้งรถเช่า จึงนิยมเลือ กซื้อบริการแพคเกจที่พัก /รถเช่า พร้อมไปกับการซื้อบัตร
โดยสารเครื่องบิน
5.2 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย
การพัฒนาสินค้าและบริการเสริมประเภทใหม่ รวมทั้งกลยุทธ์ และวิธีการที่ใช้ในการนาเสนอ
บริการเสริมให้ดึงดูดใจผู้โดยสารถือเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับสายการบิน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้
จากการทาการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประเภทบริการเสริมที่ผู้โดยสารชาวไทยเลือกซื้อใน
ครั้งนี้ ดังนี้
1) ปัจจัยอัน นาไปสู่ความสาเร็จของการสร้างรายได้จากบริการเสริมของสายการบิน สิ่งที่
สาคัญไม่ใช่การมีบริการให้เลือกหลากหลายเป็น หลัก แต่สายการบินควรมีการนาเสนอบริการเสริม ที่
ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการบริการเสริมที่ได้รับความนิยมและ
มีแนวโน้มที่ผู้โดยสารชาวไทยรวมทั้งผู้โดยสารในเอเชียแปซิฟิกเลือกซื้อมากที่สุด ได้แก่ บริการโหลด
สัมภาระใต้ท้องเครื่อง ประกันเดินทาง และบริการอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภท
บริการเสริมดังกล่าวมีความสั มพัน ธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเดินทางอันได้แก่ วัตถุประสงค์ในการ
เดินทาง ประเภทสายการบิน และประเภทเส้นทางบิน ตามลาดับ
2) ส าหรับ บริก ารเสริม ประเภทอื่น ๆ หากสายการบิ น ต้ อ งการเพิ่ ม ยอดขาย ควรใช้ก าร
ส่งเสริมการขายโดยวิธีลดราคาเมื่อซื้อบริการเสริมมากกว่า 1 รายการ แทนการจัดบริการเป็นแพคเกจ
เนื่องจากการศึกษาพบว่าผู้โดยสารไม่นิยมเลือกซื้อบริการเสริมที่จัดเป็นแพคเกจ เนื่องจากเห็นว่ามี
บริการเสริมบางรายการในแพคเกจที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้ การให้ผู้โดยสารเลือกประเภทของบริการ
เสริมที่ต้องการด้วยตนเอง จะทาให้สายการบินมีข้อมูลที่สามารถนาไปหาความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง
ๆ ของผู้โดยสารแต่ละกลุ่ม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการเสริม หรือกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดต่อไปในอนาคต
3) สายการบินควรมีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายให้กับผู้โดยสารซื้อบริการเสริมล่วงหน้า เนื่องจาก
การให้บ ริการในบางประเภท เช่น บริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือการจาหน่ายสินค้าที่ระลึกบน
เครื่องบิน เป็นต้น หากไม่มีการวางแผนจัดเตรียมสินค้าให้พอเหมาะกับความต้องการ จะมีผลกระทบ
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ต่อน้าหนั กบรรทุ กของอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการดาเนินงานที่มากขึ้น ดังนั้นการนาข้อมูล
ประวั ติ การซื้ อของผู้ โดยสารมาหาความสั มพั นธ์กั บปั จจัยต่ าง ๆ เช่ น วั ตถุ ประสงค์ ในการเดิ นทาง
ประเภทเส้นทางบิน หรือข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น จะช่วยให้การวางแผนจัดเตรียมสินค้าและบริการมี
ความเหมาะสม แม่นยามากยิ่งขึ้น ซึ่งทาให้สายการบินสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มยอดขาย
ได้มากขึ้นอีกด้วย
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยในอนำคต
1) ควรมีการศึกษาความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) สาหรับบริการเสริม
แต่ละประเภท และสาหรับการซื้อบริการเสริมในการเดินทางแต่ละครั้งของผู้โดยสารเพิ่มเติม เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการวางกลยุทธ์ด้านราคาของสายการบิน
2) ควรท าการศึกษาเชิงลึ กส าหรับบริการเสริมที่ ผู้โดยสารให้ ความนิ ยมว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทั้งนี้ วิธีการศึกษาอาจใช้การสัมภาษณ์ในเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรยอมรับกำรควบรวมใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสำคร
ศิริกาล รุ่งเจริญชัย*

บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ใน
พื้น ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทาให้เจ้าของเรือประมงพาณิ ชย์ยอมรับ
นโยบายการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเจ้าของเรือประมง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเจ้าของเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเลือกวิธีการสุ่มแบบโควตา และทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ส่วน
ใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 86.7 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.7 เป็นเจ้าของเรือที่มีขนาด 50-99.99 ตันกรอส คิดเป็นร้อยละ 93.3
และมี ร ะยะเวลาประกอบอาชี พ อยู่ ในช่ ว ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 43.3 ทุ ก คนได้ รับ รู้ ข่ าวสาร
เกี่ยวกับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ส่วนมากได้รับรู้ข่าวสารมาจากเจ้าหน้าที่กรม
ประมง โดยเจ้าหน้าที่กรมประมงเป็นผู้นัดประชุมชี้แจงนโยบาย/มาตรการ จากผู้ตอบแบบสอบถาม
30 คน มีคนที่ควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน 15 คน เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมง
อวนลาก และควบรวมกับ เรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลาก ส่วนคนที่ไม่ควบรวมใบอนุญาตทาการ
ประมงพาณิชย์ มีจานวน 15 คน เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมง อวนล้อมจับและการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านนโยบาย/มาตรการภาพรวมอยู่ในระดับ ความคิ ดเห็ น มากด้ านกระบวนการ/ขั้น ตอนปฏิ บั ติ
ภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลางข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มี
ต่อส่ วนรวมภาพรวมอยู่ในระดับ ความคิดเห็ น มากข้อดีของการควบรวมใบอนุ ญ าตทาการประมง
พาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ภาพรวมอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อทดสอบสมมติฐานด้านนโยบาย/มาตรการและข้อดีของการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเองมีอิทธิพลต่อการยอมรับ/ไม่ยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
คำสำคัญ: การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
*
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1. บทนำ
ประเทศไทยเป็นแหล่งทาการประมงเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการทาการประมงอย่างหนัก
ทาให้ทรัพยากรสัตว์น้าลดลงอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันทั่วโลกต่างตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน โดยมีความพยายามอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการให้
เพียงพอต่อความต้องการทางด้านอาหารของประชากรโลก โดยเกิดแผนปฏิบัติการระหว่างประเทศ
(International Plan of Action: IPOA) ใน เรื่ อ งต่ า ง ๆ เช่ น Deter and Eliminate Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) การท าการประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม เป็ น สาเหตุห ลั ก ที่ ท าให้ ท รัพ ยากรประมงเสื่ อมโทรมลงอย่างรวดเร็ ว
ประชาคมยุโรปเป็นผู้นาเข้าสินค้าประมงมากที่สุดเป็นอันดั บ 1 ของโลก สหภาพยุโรปยังเห็นว่าการ
น าเข้าสั ตว์ น้ าจากการท าประมง IUU เป็ น การค้ าที่ ไม่ เป็ น ธรรม และควรระงับ การค้ าจากแหล่ ง
ดังกล่าว สหภาพยุโรปโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ออกระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและกาจัดการ
ท าประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้ ก ารควบคุ ม (Council Regulation Establishing a
Community System to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated
(IUU) Fishing) ฉบั บ ที่ 1005/2008 ลงวั น ที่ 29 กั น ยายน 2551 เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการท าประมงผิ ด
กฎหมาย โดยประสงค์ ใช้ บั งคั บ กับ ประเทศสมาชิก ในประชาคมยุ โรปและประเทศอื่น ๆ ทั่ ว โลก
กาหนดจะบังคับใช้ระเบียบฉบับใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ระเบียบสหภาพยุโรป
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังสหภาพยุโรป โดยประเทศผู้ส่ งออก
สินค้าประมงไปประชาคมยุโรปต้องทาการรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงดังกล่าวว่าไม่ได้มาจาก
การทาประมง IUU และแนบเอกสารการรับรองการจับสั ตว์น้า (Catch Certificate)ประกอบการ
ส่งออกไปประชาคมยุโรปด้วย
กรมประมงมีความพยายามที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมได้ออกกฎให้
เรือประมงพาณิชย์ทุกลาต้องมีใบอนุญาตทาการประมงมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2558 ใบอนุญาตทาการ
ประมงสามารถต่อได้ทุก ๆ 2 ปี เพื่อการแก้ไขอย่างต่อเนื่องกรมประมงได้กาหนดแนวทางการควบ
รวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งทางกรมประมงได้มี การประกาศรายชื่อเรือ
พร้อมกับโควตาการจับ ปลาของเรื อ แต่ ล ะล า ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดตั น กรอสของเรื อ แต่ ล ะลาที่ ไ ม่
เท่ า กั น ทั้ ง นี ้ เ รื อ ประมง ณ วั น ที่ 1 กั น ยายน 2560 มีจานวนเรือประมงที่มีใบอนุญาตทาการ
ประมงทั้งสิ้น 1.06 หมื่นลา (ภาพที่ 1) โดยกรมประมงแบ่งเรือพาณิชย์ (ยกเว้นเรือปั่นไฟ) เป็น 2 กลุ่ม
รวม 8,655 ลา ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เรือที่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นไม่เกิน 10% มี 7,807 ลา แบ่งเป็นจับสัตว์น้าหน้า
ดิน 5,540 ลา ปลาผิวน้า 1,553 ลา และปลากะตัก จานวน 714 ลา
กลุ่มที่ 2 เรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเกิน 10% จากทะเบียนมีทั้งหมด 848 ลา แบ่งเป็นสัตว์น้าหน้า
ดิน 562 ลา ปลาผิวน้า 158 ลา และปลากะตัก 128 ลา กลุ่มนี้ในปี 2560 ถูกลดวันทาการประมง
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หากต้องการทาวันประมงสูงสุดคือสามารถทาประมงได้ 291 วัน แบบกลุ่มแรกจะต้องนาเรือไปควบ
รวมใบอนุญาต (การควบรวมใบอนุญาตเป็นการควบรวมปริมาณสัตว์น้าที่ ได้รับอนุญาตให้ ทาการ
ประมงที่ต้องทาในกลุ่มสัตว์น้าเดียวกัน โดยใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ 1 ใบ สามารถกระจาย
ปริ ม าณสั ต ว์ น้ าที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ กั บ ใบอนุ ญ าตเพื่ อ น าไปควบรวมได้ ห ลายใบ) ซึ่ งเรื อ ประมงที่
ใบอนุญาตถูกนาไปควบรวมแล้ว 1) ต้องมอบให้กรมประมง 2) เปลี่ยนประเภทเรือเป็นกิจกรรมอื่น ๆ
นอกภาคการประมง 3) ขายไปต่างประเทศ และ 4) นาไปทาลาย “ในจานวนเรือกลุ่ม 2 จะมีเรือกลุ่ม
เสี่ยงอยู่ 505 ลา หากควบรวมใบอนุญาตไม่ได้ก็มีโอกาสที่ทางกรมประมงจะไม่ต่อใบอนุญาตให้จาก
ปริมาณสัตว์น้าไม่เพียงพอ ทั้งนี้การจัดสรรปริมาณสัตว์น้า จะจัดสรรให้กับกลุ่มที่ 1 ที่ทาประมงได้ทั้ง
ปี ก่ อน ที่ เหลื อค่อ ยมาจั ด สรรให้ กับ กลุ่ มที่ 2 ตามล าดับ ดังนั้ น ในกลุ่ ม นี้จ ะต้องพยายามควบรวม
ใบอนุญาตเมื่อควบรวมแล้วคาดว่าใบอนุญาตทาการประมงจะลดน้อยลง”
ดังนั้ น เพื่ อบริห ารจัดการกองเรือประมงไทยให้ มีจานวนที่ เหมาะสมกับ ปริมาณสั ตว์น้าที่
อนุญาตให้นามาใช้ประโยชน์โดยคานึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้าของประเทศนั้น ชาวประมง
หรือเจ้าของเรือที่ยอมรับและไม่ ยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงอาจจะต้องอาศัยปัจจัย
หลายด้านเพื่อประกอบการตัดสินใจรับนโยบายนั้นไปปฏิบัติ ทั้งต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้วย

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับนโยบายการควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์
2.2 เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของเจ้าของเรือประมงเกี่ยวกับนโยบายการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษา ซึ่งเป็นชาวประมงที่
เป็นเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ใ นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการหรือมีส่วน
ร่วมในการแสดงออกทางความคิดและข้อเสนอแนะโดยเลื อกทาการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ
3.1 เจ้าของเรือในจังหวัดสมุทรสาครที่มีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงจานวน
15 คน
3.2 เจ้าของเรือในจังหวัดสมุทรสาครที่ไม่ยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงจานวน
15 คน
ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูล เชิงปริมาณซึ่งมีเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการ
สัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมแบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล
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ทั่วไปของผู้ ให้ สั มภาษณ์ การรับ รู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการควบรวมใบอนุญ าตทาการประมงพาณิ ช ย์
วิเคราะห์ โดยการการพรรณนา (Descriptive Statistic) แจกแจงความถี่ และร้อยละการทดสอบ
สมมติ ฐ านความสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ค่ า สถิ ติ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ย Pearson Correlation (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ การถดถอยแบบเส้ น ตรงพหุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis)
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวม
ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
จังหวัดสมุทรสำคร
- ด้านนโยบาย/มาตรการภาครัฐ
- ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ
- ด้านผลประโยชน์ที่เจ้าของเรือได้รับ

- อายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- ขนาดเรือประมง
- ชนิดของเครื่องมือทาการประมง
- ระยะเวลาการประกอบอาชีพ
เจ้าของเรือที่ยอมรับ/ไม่ยอมรับ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุป ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวน (ความถี่ ) และร้ อ ยละปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ

จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
26
4
30
จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
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ร้อยละ
86.7
13.3
100
ร้อยละ

21-30 ปี
41-50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า
ปริญญาตรี
รวม
ขนำดเรือ
10-49.99 ตันกรอส
50-99.99 ตันกรอส
100-149.99 ตันกรอส
รวม
ระยะเวลำในกำรประกอบอำชีพ
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41 ปีขึ้นไป
รวม

1
7
22
30
จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
26
2
2
30
จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
1
28
1
30
จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
5
3
7
13
2
30

3.3
23.3
73.3
100
ร้อยละ
86.7
6.7
6.7
100
ร้อยละ
3.3
93.3
3.3
100
ร้อยละ
16.7
10.0
23.3
43.3
6.7
100

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยลักษณะทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ จากจานวน
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ 30 ตัวอย่าง จาแนกตัวแปรได้ ดังนี้
1. เพศ
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7และเพศหญิง 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.3
2. อำยุ
พบว่ า ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ อายุ 51 ปี ขึ้ น ไป จ านวน 22 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.3
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 และช่วงอายุ 21-30 ปี จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.3
3. ระดับกำรศึกษำ
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พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จานวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนต้น/เทียบเท่า จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 และ
ปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7
4. ขนำดเรือ
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีเรือขนาด 50-99.99 ตันกรอส จานวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 93.3 รองลงมาคือ เรือขนาด 10-49.99 ตันกรอส จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และขนาดเรือ
100-149.99 ตันกรอสจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3
5. ระยะเวลำกำรประกอบอำชีพ
พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการประกอบอาชีพอยู่ในช่วง 31-40 ปี จานวน
13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ ช่วง 21-30 ปี จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 ช่วง 110 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 ช่วง 11-20 ปี จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ช่วง 41
ปีขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวน (ความถี่ ) และร้ อ ยละการรั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ นโยบาย/
มาตรการของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ควำมคิดเห็น
ทรำบนโยบำย/มำตรกำร
รวม

จำนวนผู้ให้สัมภำษณ์
30
30

ร้อยละ
100.0
100

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ ทุ กคนรู้จักและทราบเกี่ ยวกั บนโยบาย/มาตรการของ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ ) และค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การรับ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
นโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ควำมคิดเห็น

̅)
ค่ำเฉลี่ย (𝒙
1.00
0.93
0.20
0.07
0.20

เจ้ำหน้ำที่กรมประมง
Line/Facebook
โทรทัศน์/วิทยุ
ชำวประมงด้วยกันเอง
นำยกสมำคมเรือประมงจังหวัดสมุทรสำคร

S.D.
.000
.254
.407
.254
.407

จากตารางที่ 3 พบว่ า ผู้ ให้ สั มภาษณ์ รั บทราบข้ อมู ลข่ าวสารเกี่ ยวกั บ นโยบาย/มาตรการ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มากที่สุดจากเจ้าหน้าที่กรมประมง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
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1.00 รองลงมาคือ Line/Facebook มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.93 โทรทัศน์/วิทยุ มีค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 0.20 นายก
สมาคมเรือประมงจังหวัดสมุทรสาครมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.20 และชาวประมงด้วยกันเอง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
0.07
ตำรำงที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับการเข้ามาชี้แจงจากกรมประมง
เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ควำมคิดเห็น
ค่ำเฉลี่ย (𝑥̅ )
นัดประชุมชี้แจง
1.00
ให้นำยกสมำคมแจ้งแก่สมำชิก
0.17
*ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นความคิดเห็นที่ได้รับเลือกมากที่สุด

S.D.
.000
.254

จากตารางที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการ การ
ควบรวมใบอนุ ญ าตทาการประมงพาณิ ช ย์ โดยวิธีการนั ดประชุมชี้แจงมากที่ สุ ด เฉลี่ ย 1.00 และ
รองลงมาคือ มอบหมายให้นายกสมาคมฯแจ้งแก่สมาชิก เฉลี่ย 0.17
ส่ว นที่ 3 ความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ปั จจั ยการยอมรั บ การควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมง
พาณิชย์
ตำรำงที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ด้านต่าง ๆ
ควำมคิดเห็น
ภำพรวมด้ำนนโยบำย/มำตรกำร
ภำพรวมด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ
ข้อดีของกำรควบรวมใบอนุญำตทำกำรประมง
พำณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม
ข้อดีของกำรควบรวมใบอนุญำตทำกำรประมง
พำณิชย์ที่มีต่อตัวท่ำนเอง
ข้อเสียของกำรควบรวมใบอนุญำตทำกำรประมง
พำณิชย์

̅)
ค่ำเฉลี่ย (𝒙
3.50
3.38
4.16

S.D.
.360
.299
.453

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
มาก

4.34

.376

มากที่สุด

4.65

.397

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบว่า ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์และข้อดีของ
การควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ ที่ มี ต่ อ ตั ว ท่ า นเอง มี ระดั บ ความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด
ที่ค่าเฉลี่ย 4.65 และ 4.34 รองลงมาคือ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อ
ส่วนรวม และภาพรวมด้านโยบาย/มาตรการ มีระดับความคิดเห็นมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 และ 3.50
ภาพรวมด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 3.38
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำนที่ 1 เจ้าของเรือประมงที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาการประกอบอาชีพต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครต่างกัน
สมมติฐำนที่ 1.1 เพศที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ต่างกัน จากสมมติฐานข้างต้นสามารถกาหนดสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้
ตำรำงที่ 6 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและการทดสอบความแตกต่ า งของการยอมรั บ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จาแนกตามเพศ
ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวมใบอนุญำต
ทำกำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม
3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิชย์

เพศ

(𝑥̅ )

S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.50
3.44
3.40
3.25

.377
.239
.277
.443

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

4.15
4.17
4.38
4.08
4.71
4.25

.474
.333
.336
.569
.379
.289

t

Sig. (2tailed)

.368

.716

.933

.359

-.052

.959

1.524

.139

2.322

.051

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านนโยบาย/มาตรการด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติและด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งออกเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง
จาแนกตามเพศ พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ .716 .359 .959 .139 และ .051 ตามลาดับ ซึ่ง
มากกว่า 0.05 หมายความเพศที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญ าตทาการประมง
พาณิชย์ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐำนที่ 1.2 อายุที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ต่างกัน
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ตำรำงที่ 7 แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย
การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จาแนกตามอายุ
ปัจจัยกำรยอมรับกำรควบรวม
ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3 .1 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อส่วนรวม
3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า รค วบ ร วม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

แหล่งควำม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.000
3.750
3.750
.081
2.507
2.588

2
27
29
2
27
29

.000
.139

.000

1.000

.041
.093

.438

.650

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.169
5.772
5.941
.169
3.939
4.107
.056
4.519
4.575

2
27
29
2
27
29
2
27
29

.084
.214

.395

.678

0.084
.146

.578

.568

.028

.166

.848

.167

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุ ญ าตทาการประมงพาณิ ช ย์ มีค่า Sig. เท่ ากับ 1.000 .650 .678 .568 และ
.848 ตามล าดับ ซึ่ง มากกว่า 0.05 หมายความว่า อายุที่ต่างกันมี ปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน
สมมติ ฐำนที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการ
ประมงพาณิชย์ต่างกัน
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ตำรำงที่ 8 แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย
การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ข้อดีของการควบรวม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อส่วนรวม
3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

แหล่งควำม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.034
3.716
3.750
.066
2.522
2.588

2
27
29
2
27
29

.017
.138

.122

.885

.033
.093

.356

.704

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.112
5.829
5.941
.342
3.765
4.107
.046
4.529
4.575

2
27
29
2
27
29
2
27
29

.056
.216

.259

.774

0.171 1.228
.139

.309

.023
.168

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .885 .704.774.309 และ .872
ตามลาดับ ซึ่ง มากกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน
สมมติฐำนที่ 1.4 ขนาดเรือที่ต่างกันมีการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์ต่างกัน
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ตำรำงที่ 9 แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย
การยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อส่วนรวม
3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

แหล่งควำม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.134
3.616
3.750
.184
2.404
2.588

2
27
29
2
27
29

.067
.134

.500

.612

.092
.089

1.032

.370

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.052
5.889
5.941
1.207
2.901
4.107
.468
4.107
4.575

2
27
29
2
27
29
2
27
29

.026
.218

.119

.888

.603
.107

5.615

.059

.234
.152

1.538

.233

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .612 .370 .888 .059 และ .233
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน
สมมติฐำนที่ 1.5 ระยะเวลาการประกอบอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับการควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ต่างกัน
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ตำรำงที่ 10 แสดงการทดสอบความแปรปรวน และการทดสอบความแตกต่ า งของปั จ จั ย
การยอมรั บ การควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ จาแนกตามระยะเวลา
ประกอบอาชีพ
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรควบรวม
ใบอนุญำตทำกำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร

2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ

3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อส่วนรวม
3.2 ข้ อ ดี ข อ ง ก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ชย์ที่ มี
ต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้ อ เสี ย ข อ งก า ร ค ว บ ร ว ม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์

แหล่งควำม
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

.612
3.138
3.750
.439
2.149
2.588

4
25
29
4
25
29

.153
.126

1.219

.328

.110
.086

1.277

.305

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

.612
5.329
5.941
1.295
2.812
4.107
.782
3.793
4.575

4
25
29
4
25
29
4
25
29

.153
.213

.718

.588

.324
.112

2.878

.052

.195
.152

1.288

.301

จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านกระบวนการ/
ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ แบ่งเป็น ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ที่มีต่อส่วนรวม ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง และข้อเสีย
ของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ มีค่า Sig. เท่ากับ .328 .305 .588 .052 และ .301
ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาการประกอบอาชีพที่ต่างกันมีปัจจัยการยอมรับ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ไม่ต่างกัน
สมมติฐำนที่ 2 เจ้าของเรือที่ยอมรับ และไม่ยอมรับ การควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิ ช ย์ มีผ ลต่อปั จ จั ยการยอมรับการควบรวมใบอนุญ าตทาการประมงพาณิ ช ย์ ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสาครต่างกัน
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ตำรำงที่ 11 แสดงการทดสอบความแปรปรวนและทดสอบความแตกต่างของปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรควบรวมใบอนุญำตทำ
กำรประมงพำณิชย์
1. ด้ำนนโยบำย/มำตรกำร
2. ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอนปฏิบัติ
3. ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ
3.1 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม
3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง
3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิชย์

กำรควบรวมฯ/
ไม่ควบรวมฯ
ควบรวมฯ
ไม่ควบรวมฯ
ควบรวมฯ
ไม่ควบรวมฯ

(𝑥̅ )

S.D.

3.70
3.30
3.35
3.41

.368
.215
.334
.267

ควบรวมฯ
ไม่ควบรวมฯ
ควบรวมฯ
ไม่ควบรวมฯ
ควบรวมฯ
ไม่ควบรวมฯ

4.20
4.11
4.57
4.11
4.60
4.70

.414
.499
.295
.300
.431
.368

t

Sig. (2tailed)

3.630

.001*

-.604

.550

.531

.600

4.299

.000*

-.683

.500

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ ด้านประโยชน์ที่
ได้รับ แบ่งเป็นข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อเสียของ
การควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ พบว่ า มี ค่ า Sig. (2-tailed) เท่ า กั บ .550 .600
และ.500 ตามลาดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติ ด้านประโยชน์
ที่ได้รับ แบ่งเป็นข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อส่วนรวม และข้อเสียของ
การควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ ไม่มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการ
ประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ
ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง พบว่า มีค่า Sig. (2-tailed)
เท่ ากับ .001 และ .000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า กระบวนการ/ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ ด้ า น
ประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง
มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

5. สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจั ย เรื่ อง ปั จ จั ย ที่ มีอิ ท ธิพ ลต่อ การยอมรับ การควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมง
พาณิชย์ ในจังหวัดสมุทรสาคร
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีการศึกษาใน
ระดับ ประถมศึกษา จ านวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.7 เป็นเจ้าของเรือที่มีขนาด 50-99.99 ตัน
กรอส จ านวน 28 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.3 และมี ร ะยะเวลาประกอบอาชี พ อยู่ ในช่ ว ง 31-40 ปี
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 กลุ่มที่มีการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน
15 คนเป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลากทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และเรือที่ถูกควบรวม
ใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ เป็นเรือที่ใช้เครื่องมือประมงอวนลากทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ
50 เจ้ าของเรื อที่ ไม่ ได้ท าการควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ จานวน 15 คน เรือ ที่ ใช้
เครื่องมือประมงอวนล้อมจับทั้งหมด 15 คน 50 คิดเป็นร้อยละ 50 โดยไม่มีเรือที่ถูกควบรวมฯ
ส่วนที่ 2 ข้อมูล เกี่ย วกับการรับรู้การควบรวมใบอนุญ าตทาการประมงพาณิ ชย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 30 คนทั้งหมดมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย/มาตรการการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ มีแหล่งที่มาของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่รับรู้จาก เจ้าหน้าที่กรมประมงมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1.00 โดยวิธีการที่ใช้ชี้แจงนโยบาย/มาตรการส่วนใหญ่จะใช้วิธีการการนัดประชุมเพื่อ
ชี้แจงนโยบาย/มาตรการ การควบรวมใบอนุญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ มีค่ าเฉลี่ ย เท่ากับ 1.00
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน มีการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนเจ้าของเรือที่ไม่ได้ทาการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ จานวน 15
คน คิดเป็นร้อยละ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์แต่
ละด้าน
1. ด้านนโยบาย/มาตรการ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน พบว่า ภาพรวมด้านนโยบาย/
มาตรการ อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน พบว่า ภาพรวมด้าน
กระบวนการ/ขั้นตอนปฏิบัติ อยู่ในระดับความคิดเห็นปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38
3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 30 คน แบ่งออกได้เป็น
3.1 ข้ อดี ของการควบรวมใบอนุ ญ าตท าการประมงพาณิ ช ย์ ที่ มี ต่อ ส่ ว นรวมภาพ
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
3.2 ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเองภาพ
รวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
3.3 ข้อเสียของการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ภาพรวมอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบสมมติฐาน
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ด้านนโยบาย/มาตรการ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในหัวข้อ ข้อดีของการควบรวมใบอนุญาตทา
การประมงพาณิชย์ที่มีต่อตัวท่านเอง มีผลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อ ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการควบรวมใบอนุญาตทาการประมง
พาณิชย์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ยอมรับการควบรวมใบอนุญ าตทาการ
ประมงพาณิชย์ เนื่องจาก เครื่องมือประมงบางประเภทไม่มีความจาเป็นต้องได้วันทาการประมงเพิ่ม
เพราะลั ก ษณะของเครื่ องมื อ ประมงที่ จ ากั ด ชนิ ด ของสั ต ว์ ลั ก ษณะการใช้ งานวัส ดุ ข องเครื่ อ งมื อ
ระยะเวลาในการออกทาการประมงเพียงพอต่อการออกทาการประมง
2. การควบรวมเรือแต่ละครั้งมีความเสี่ยง ที่เกิดจากเรือลาที่มีการตกลงจะทาการ
ควบรวมฯ ด้วยกัน แต่กลับนาเรือไปควบรวมกับเจ้าอื่น ทาให้เสียโอกาสในการควบรวมไปมีความเสี่ยง
ทางด้านการเงิน เพราะการจะควบรวมเรือแต่ละลา มีค่าใช้จ่ายที่สูง เรือลาหนึ่ง ๆ มีมูลค่าหลักแสนไป
จนถึงหลักล้าน อีกทั้ง นโยบายบางประการยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของชาวประมง หากจะมี
การบังคับให้ใช้ตามกฎหมาย หรือมีแนวทางใหม่ที่ต้องการขอความร่วมมือ ควรค่อย ๆ ปรับ ไปเป็น
ลาดับ เพื่อให้เกิดการยอมรับมากขึ้น
3. ปั ญ หาแรงงาน โดยปั จจุบั น มี กฎหมายเพิ่ ม สวัส ดิ การให้ แ ก่ลู กจ้างบนเรือ ซึ่ ง
บางครั้งได้สิทธิ์มากเกินไป ทาให้แรงงานมักจะย้ายที่ไปทางานที่อื่นโดยที่รับเงินจากนายจ้างไปแล้ว ทา
ให้เจ้าของเรือประมงเกิดความเสี่ยงที่จะสูญเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ และยังทาให้เสียแรงงานไป ซึ่ง
ปัจจุบันหาลูกเรือประมงยาก
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กำรศึกษำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดระยอง*
สาคริต นันทจิต†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดระยอง 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการแจกแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 อายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุราชการต่ากว่า 5
ปี คิดเป็นร้อยละ 35 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 68.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55
ระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชาระ
หนี้แล้ว เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน มีคิด
เป็นร้อยละ 90.5 และ เงินออมต่อเดือนมี คิดเป็นร้อยละ 70.1
1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดระยอง ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86) ค่านิยมทาง
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.86)
2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 92.3 อันดับสูงสุด ได้แก่
รถจั กรยานยนต์ รถยนต์ และคอมพิ ว เตอร์ รายจ่ายเงินผ่ อนเฉลี่ ยต่อ เดือน 4,001-10,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.3
3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก
มีภ าระหนี้ สิ นต่ ากว่า 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 34.3 และภาวะหนี้ สิ นน้อย ระหว่าง 500,0011,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 (2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5
แหล่ งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 น้อยที่สุด คือ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการครูจงั หวัดระยอง”
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
†
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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แหล่ง (3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ลาดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 น้อยที่สุด คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองและ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการ
ครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้อง
ผ่อนชาระหนี้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อ
เดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 13.5 (5) ระยะเวลาที่ต้องผ่ อนชาระหนี้ พบว่า
ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และน้อยที่สุด มี
ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.0 (6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป
พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.8
4) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.91) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.58) ด้านสังคมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.43) และด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79)
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิ จัยการศึ กษาปั ญ หาหนี้ สิ นของข้ าราชการครู จังหวัดระยอง มี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศั ย ยานพาหนะ การพั ฒ นาตนเอง โดยให้ ส วั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะเงิน กู้ ดอกเบี้ ยต่ าเช่ น เดี ยวกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
คำสำคัญ: ปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครู

1. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
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การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิการบดี รองอธิการบดี และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
ทั้งสิ้น 797,507 คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน
144,875 คน ข้าราชการครูในสั งกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน
ข้า ราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จ านวน 478,028 คน
ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จานวน 262 คน และข้ าราชการครูในสังกัดองค์กรในกากับ
จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ กประเภทที่ทาหน้าที่ส อนและสนับสนุนการสอน) (สานักงาน
ปลั ดกระทรวงศึก ษาธิ การ, 2560: 19) นอกจากนี้ ยังมี ส ถานศึ ก ษาที่ สั งกั ด กระทรวงศึ กษาธิก าร
(Ministry of Education) ทั้ งสิ้ น 38,020 แห่ ง โดยแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และ
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สั งกัดโรงเรี ย นมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ ง (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 24)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ , 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สู งขึ้น เท่ านั้ น อย่ างไรก็ตามยังไม่ส ามารถแก้ไขปั ญ หาได้อ ย่างส าเร็จเสร็จสิ้ น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิ ป ตัวแทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่ อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ
4) เพื่อซื้อหุ้ นหรือลงทุน ทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จาเป็นอื่น ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่ ว มโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงิ น รวมกว่ า 4 แสนล้ า นบาท
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการช่วยเพื่อนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบ
กู้สร้างผลกาไรอย่ างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้ กับ
สกสค.นั บ หมื่ น ล้ านบาท ทั้ งนี้ โดยการขู ด รีด จากเพื่ อ นครูอ าจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบที่หนักหน่วงอยู่แล้ว”
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ านิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั งคม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
จาเป็ น ต้องมีห น้ ามีตาในสั งคม แต่ในด้านการเงิ นข้าราชการครูส่วนใหญ่ มีรายจ่ายมากกว่ารายได้
ทาให้ สิน ทรั พย์ที่ครูในกลุ่ มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์ ,
2554) อีกทั้ง มีงานวิจัยหลายชิ้นสรุปต้นตอของภาวะหนี้สินออกไปอย่างหลากหลาย งานวิจัยเรื่อง
“กระบวนการแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา” โดยนายปรีช า
วิยาภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2559
วิเคราะห์ตัวแปรมูลเหตุของปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์จาก
เอกสาร บทความทางวิช าการ และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์ มูล เหตุห นี้สิ น ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่
ส าคั ญ อาทิ ผ่ อ นช าระที่ อ ยู่ อ าศั ย -ที่ ดิ น , ผ่ อ นสิ่ งของอ านวยความสะดวก, ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ด ารงชี พ ,
การศึกษาของบุตรหลาน, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับ
รายได้ที่ต่า และเป็นหนี้ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ
อาทิ พัฒนาการศึกษาเพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่ , เพื่อความสะดวกในการใช้
ชีวิต, อยากมีบ้านและรถราคาแพง, ลงทุนทาอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่อ
งานสังคมสังสรรค์, สร้างฐานะ รักษาหน้าตาทางสังคม และจัดหาเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสื่อสาร และ
3) พฤติกรรม พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาแพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่
น้อง, สร้างบ้านราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิ ดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นใช้รถก็จะทา
ให้ ต กอยู่ ในบ่ ว งของหนี้ สิ น ได้ง่าย ส่ ว นอี กประเภทหนึ่ งคื อ ผู้ ที่ ไม่ ร ะมั ด ระวั งเรื่อ งการใช้ จ่ายเกิ น
ความสามารถในการหารายได้ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ก็ มีครูบ างคนที่ใช้จ่ายเกิ นตั ว ทาให้ เกิดหนี้ ได้ เช่น กัน 4)
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่ องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุ กครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัดเรื่ องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี พ.ศ.
2555 โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้
เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญ หาหนี้สิน
ครู และหนี้โครงการเงินกู้ ช.พ.ค. 1-5 ครูที่มีหนี้สินเกินศักยภาพการชาระหนี้ประมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี พ.ศ. 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
ซึ่งปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้
กู้ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่ อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิตของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดระยอง
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกพื้นที่จังหวัดระยอง
ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดระยอง โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูเอกชน
ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 3,668 คน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง, 2560)
โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
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ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะนามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน
- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
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ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้ องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้น ที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่ เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนิน การวิจัย
โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis)
เป็ นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้าง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้ า ราชการครู จ านวน 400 ชุ ด ด้ ว ยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทาง
ไปรษณีย์ พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ ค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
2. วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิจั ยที่ ตั้ งไว้ ผู้ วิจัยได้ กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดระยอง
จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้นฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ (ที่
ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข) ซึ่ง
ได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดระยอง และ แนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับ ข้อมูล
ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็ น แบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็ น การ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
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4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดระยอง และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ ( Google Form) และทางไปรษณี ย์ พร้ อ มกั บ นั ด หมายวั น ที่ เก็ บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้าหนัก 3
ระดับน้อยให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากที่สุด
3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test)
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/ Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean,̅X) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง” ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง
4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี

จำนวนคน

ร้อยละ

204
196

51.0
49.0

153
141
80
26

38.3
35.3
20.0
6.5

220
126
34
20

55.0
31.5
8.5
5

65
274
58
3

16.3
68.5
14.5
0.8
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87
153
72
42
48

21.8
38.3
18.0
10.5
11.5

140
129

35.0
32.3

สถำนภำพ
จำนวนคน
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001-5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

66
41
24

ร้อยละ
16.5
10.3
6.0

82
207
111

20.5
51.8
27.8

38

9.5

108
54
60
42
27
71

27.0
13.5
15.0
10.5
6.8
18.8

118

29.9

78
156
48

19.5
39.0
12.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51 และเป็นเพศหญิงร้อย
ละ 49
2) อำยุ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 6.5
3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา
คื อ มี ส ถานภาพสมรส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.5 มี ส ถานภาพแยกกั น อยู่ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.5 และมี
สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อ ยละ
68.5 รองลงมา มีวุฒิ การศึกษาต่ากว่าปริญ ญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมา มีวุฒิ การศึกษา
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.5 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.8
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5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 38.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 อันดับที่ 3 ระดับ
เงินเดือน 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 และจานวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนมากกว่า
30,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 11.5
6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.0
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.3 และน้อยที่สุดมีอายุราชการมากกว่า 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 6.0
7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมี
เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมามีเงินเดือนเหลือพอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 20.5
8) รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 90.5 ส่วนมากมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุดมี
รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 70.1
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.5 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 12.0
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่านิยมทีมีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
1) ค่านิยมทางวิชาการ
ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหนของข้าราชการครู ังหวัดระยอง ด้านค่านิยมทาง
วิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้
ตารางที 2 แสดงเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม
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ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
̅
𝒙
3.86
1.092
มาก
3.80
0.932
มาก
3.86
0.955
มาก
3.92
1.003
มาก
3.87
0.978
มาก
3.86
0.992
มำก

ากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเหนของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.86) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
2) ค่านิยมทางเศรษฐกิจ
ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหนของข้าราชการครู ังหวัดระยอง ด้านค่านิยมทาง
เศรษฐกิ มีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้
ตารางที 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ

1

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต
เชื่ อ ว่ าการมี ท รั พ ย์ สิ น เงิน ทองมากมายจะท าให้ ได้ รั บ การ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนชั้นทางสังคม
เฉลี่ยรวม

2
3
4
5

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.57
1.001
มาก
3.72

0.976

มาก

3.79

0.987

มาก

3.77

1.044

มาก

3.85

0.992

มาก

3.74

1.000

มำก

ากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิ ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเหนของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.74) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) ค่านิยมทางสังคม ลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหนของข้าราชการครู ังหวัด
ระยอง ด้านค่านิยมทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อ ปนี้
ตารางที 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3

ค่ำนิยมทำงสังคม
เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
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ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.74
1.052
มาก
3.74
1.082
มาก
3.87
1.063
มาก

4
5

มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรวม

3.83
4.15
3.86

1.063
0.944
1.040

มาก
มาก
มำก

ากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า นิ ย มทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ห นี้ สิ น ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 3.86) เมื่อพิ ารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมทีมีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
ตารางที 5 านวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องซักผ้า
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
3) ผ่อนสบาย ไม่รสู้ ึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

จำนวนคน

ร้อยละ

31
369
86
96
44
21
22

7.8
92.2
21.5
24.0
11.0
5.3
5.5

170
179
51

42.5
44.8
12.8

281
23
50
11
35

70.3
5.75
12.5
2.75
8.75

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงิน ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 92.2 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 7.8
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมา
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.8
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สาหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.3
อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 12.5 รองลงมา คือ เกรงว่าจะไม่
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 5.75 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อย
ละ 2.75
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิ ที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000 บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
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จำนวนคน

ร้อยละ

98

24.5

138
39
37
36
52

34.5
9.8
9.3
9.0
13.0

118

29.5

59
7
84
47
39

14.8
1.8
21.1
11.8
9.8

113

28.3

65
23
44
11
3
3
9

16.3
5.8
11.0
2.8
0.8
0.8
2.3

115

28.8

พฤติกรรม
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

จำนวนคน
87
86
54
57

ร้อยละ
21.8
21.5
13.5
14.3

109

27.3

138
88
12
53

34.5
22.0
3.0
13.3

100
163
132

25.1
40.8
33.1

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และ
ส่วนน้อยไม่มีห นี้สิน คิดเป็น ร้อยละ 24.5 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ ต่ากว่า 50,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.5 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 13 อันดับที่ 3 คือ
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมีหนี้สินเป็นจานวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ 500,0011,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9
สาหรับ แหล่งหนี้ สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็นร้อยละ 14.8 อันดับที่ 3 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิด
เป็ น ร้อยละ 11.8 อัน ดับ ที่ 4 คือ บุคคลทั่ว ไป คิดเป็นร้อยละ 9.8 และแหล่ งหนี้สิ นที่น้อยที่สุ ดคือ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8
ส าหรั บ สาเหตุ ก ารเกิ ด หนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ การน าไปใช้ จ่ า ยเพื่ อ ด ารงชี พ ใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็น
ร้อยละ 11 อันดับที่ 3 คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 และสาเหตุการเกิดหนี้สิน
น้ อ ยที่ สุ ดเท่ ากัน คือ การน าไปใช้จ่ ายเพื่ อ การศึก ษาและพั ฒ นาตนเอง และ การนาไปใช้จ่ ายเพื่ อ
การศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 อันดับที่ 2 คือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม คิด
เป็นร้อยละ 2.3 และอันดับที่ 3 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 2.8
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็น
ร้ อ ยละ 21.8 อั น ดั บ ที่ 2 คื อ 5,001-10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 21.5 อั น ดั บ ที่ 3 คื อ มากกว่ า
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15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 และการผ่อนชาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.5
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
34.5 อันดับที่ 2 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 22 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3
สาหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 40.8 อันดับที่ 2 คือ รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 33.1 และอันดับที่ 3
คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 25.1
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
3.22
3.06
3.00
2.67
2.62
2.91

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
0.933
ปานกลาง
0.964
ปานกลาง
0.991
ปานกลาง
1.065
ปานกลาง
1.155
ปานกลาง
1.021
ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.2 ด้ ำ นจิ ต ใจ ผลการวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
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ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
2.71
1.187 ปานกลาง
2.55
1.203 ปานกลาง

3
4
5

รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

2.55
2.55
2.57
2.58

1.169
1.137
1.161
1.171

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.3 ด้ ำ นสั งคม ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครูจั งหวั ด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.54
2.43
2.45
2.40
2.36
2.43

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.184 ปานกลาง
1.121
น้อย
1.200
น้อย
1.112
น้อย
1.064
น้อย
1.136
น้อย

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ระยอง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ
1
2
3
4

ด้ำนเศรษฐกิจ
ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
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̅
𝒙
2.92
3.07
2.97
2.97

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.027 ปานกลาง
1.141 ปานกลาง
1.068 ปานกลาง
1.146 ปานกลาง

5

บริโภค
อื่น ๆ

3.03
2.99

เฉลี่ยรวม

1.063
1.089

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภ าวะหนี้สิ นของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการครูกลุ่มตัวอย่าง 400 คน จากจานวนข้าราชการครู
ทั้งหมด 3,668 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแสดงผลเป็น ร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 75.5 มูลเหตุ
สาคัญที่ทาให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจากค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทาง
สังคม อยู่ในระดับ มากถึงมากที่สุ ด โดยสาเหตุการเป็นหนี้เพื่ อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือ
เป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่เป็นหนี้มักก่อหนี้สินเพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตน
ยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์ เครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น จานวนเงินที่
เป็ น หนี้ ตั้ งแต่ 50,000 บาทขึ้ น ไป ทั้ งนี้ ข้ าราชการเงิน เดื อ นมากจะก่ อ หนี้ ม าก โดยมี แ หล่ ง เงิ น กู้
ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน แต่ในภาพรวมจานวนข้าราชการครูเป็น
ระยะเวลาผ่อนชาระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้
ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง”
ผู้วิจัยได้นาข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ระยอง ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 4,850 คน

670

2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร
Yamane ก าหนดความคลาดเคลื่ อ นร้อ ยละ 0.05 ได้ กลุ่ ม ตัว อย่ าง จานวน 400 คน การสุ่ ม กลุ่ ม
ตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง สามารถสรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดระยอง
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 51 อายุต่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3 อายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 35 วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 68.5 สถานภาพโสด คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 55 ระดั บ
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชาระหนี้
แล้ว เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 51.8 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็น
ร้อยละ 90.5 และ เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 70.1
ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับ ความคิด เห็ น ของข้าราชการครูจังหวัด ระยอง ค่ านิ ยมทางวิช าการโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.86) ค่ านิ ย มทางเศรษฐกิ จโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก (𝑥̅ = 3.74)
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
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พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ92.3 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อ
เดือน 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ
70.3
ค. สภำวะหนี้สิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ
สรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สินต่ากว่า
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 9
2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 70.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 21.1 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิด
เป็นร้อยละ 1.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 11 ลาดับ
ที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 5.8 น้อยที่สุด คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและ
พัฒนาตนเองและ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการ
ครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล
4) การผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิด
เป็นร้อยละ 13.5
5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 3.0
6) สภาพรายรั บกับ รายจ่ ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่ วนมาก มี รายรับเพียงพอกั บ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.8
ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.91) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.58) ด้ านสั งคมโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย (𝑥̅ = 2.43) ด้ าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
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ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่ งหนี้ สิ นที่ ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิ ชย์ และ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ทาให้ ข้าราชการครูก่อหนี้ สิ น ขณะที่ ตนเองยังไม่มี ความพร้อม เช่ น การซื้อบ้ าน รถยนต์ เครื่อง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน
สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ปรี ชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ ได้ ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้ สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนชาระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อมู ลเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้ สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพื่อ
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ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการ
นาไปลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิ ยมทางเศรษฐกิ จ อี กปั จจั ยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อการกู้ ยืมเงิน คื อ กู้ เพื่ อน ามาศึ กษาต่ อเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศั กยภาพ และเพื่ อตอบสนองค่านิ ยมทางสั งคม จากปั ญหาที่ พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้
เพิ่ มขึ้นทางเลื อกในชีวิ ตมากขึ้ นและการศึ กษาท าให้ ได้รับการยอมรับจากสั งคม ซึ่งจากความคิดเห็ น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป
2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดระยอง มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้
1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแก้ไขปัญหา
ระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่า ยเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
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ปัจจัยทำงกำรตลำดทีม่ ีผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดืม่ กำแฟสด จำกร้ำน
คำเฟ่อเมซอน ในปั๊มน้ำมัน ปตท. ในเขตอำเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลรำชธำนี
สรวงสุดา ศรีธัญรัตน์*

บทคัดย่อ
การวิจัย ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่อ
เมซอนในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วน
บุ คคล ปั จ จั ยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ปั จจั ยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ปั จจัยด้านการ
ส่ ง เสริ ม ทางการตลาด ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะทางกายภาพ และปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการให้ บ ริการมีผ ลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ใน
ปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตั ดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จากร้านคาเฟ่อเมซอนในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด คือ ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (𝑥̅ = 4.39, S.D. = 0.494) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥̅ =
4.30, S.D. = 0.515) ปั จ จั ย ด้ านลั ก ษณะทางกายภาพ (𝑥̅ = 4.24, S.D. = 0.500) ปั จ จั ย ด้ า น
กระบวนการให้บริการ (𝑥̅ = 4.24, S.D. = 0.585) ปัจจัยด้านบุคลากร (𝑥̅ = 4.18, S.D. = 0.547)
ปัจจัยด้านราคา (𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.665) และปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด (𝑥̅ = 3.94, S.D. =
0.749) ตามลาดับ ดังนั้นร้านคาเฟ่ อเมซอนควรมุ่งเน้นการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ด้าน
การประชาสั มพัน ธ์ โฆษณาผ่ านสื่อต่าง ๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และตามสื่ อ
ออนไลน์ ให้ผู้บริโภคที่กาลังตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่อเมซอนได้ทราบ
คำสำคัญ: ปัจจัยทางการตลาด การตัดสินใจ เครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่อเมซอน

1. บทนำ
ในปัจจุบันกาแฟได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่ วัยทางาน และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมือง เห็นได้จากยอดขายที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้น
ทุกๆปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยจะสังเกตได้จ ากในช่วงแรก ๆ ของการเปิดตัวร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีจาหน่ายเฉพาะใน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: suangsuda.sri@gmail.com
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สถานี บริการน้ ามัน ปตท. ซึ่งเป็ นสาขาใหญ่ ๆ ที่มีลู กค้าเข้ามาเติมน้ามันจานวนมากเท่านั้นแต่ใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะเปิดให้บริการในสถานีบริการน้ามัน ปตท.เกือบทุก
สาขา อีกทั้งยังประสบความสาเร็จจนถึงขั้นที่เริ่มมีการขยายการให้บริการไปยังห้างสรรพสินค้าและ
ตามแหล่ ง ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ทั่ ว กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล โดยจะสามารถดู ได้ จ ากอั ต ราการ
เจริญเติบโตของยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดของร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน ที่มีอัตราการเติบโต
เพิ่ มขึ้น เป็ น เท่าตัว ในช่วงปี 2554-2557 (ศิรประภา นพชัยยา, 2558) และปัจจุบั นคาเฟ่ อเมซอน
ดาเนินกิจการภายใต้ ‘บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด(มหาชน)’ หรือ PTTOR โดยมี ปตท.
ถือหุ้นใหญ่อยู่ และ PTTOR มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เร็ว ๆ นี้ คาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้หรือต้น
ปี ห น้ า (2562) คาเฟ่ อเมซอนมีส าขาในประเทศกว่า 2,260 สาขา แบ่ งเป็ น สาขาในสถานี บริการ
(ปั๊ มน้ ามั น ) 1,579 สาขา ร้านนอกปั๊ มน้ ามั น ทั้ งที่ อยู่ในศู น ย์ก ารค้ าและสแตนด์อ โลน 682 สาขา
นอกจากนี้ยังมีสาขาต่างประเทศอยู่อีกกว่า 140 สาขา อย่างไรก็ตาม คาเฟ่อเมซอนเป็นของ ปตท.
เพียง 10% ที่เหลืออีก 90% อยู่ในรูปแบบของแฟรนไชส์ โดยมีการแสดงการเติบโตของร้านกาแฟ
คาเฟ่ อเมซอน ในรอบ 5 ปี
กระแสความนิยมในการดื่มกาแฟของคนไทยเปลี่ยนแปลงจากนิยมดื่มกาแฟสาเร็จ มานิยม
ดื่มกาแฟสดคั่วบดที่มีการตกแต่งร้านให้หรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื่นรมย์สาหรับ
การดื่มกาแฟมากขึ้น ร้านกาแฟสดในสถานีบริการน้ามันนั้นถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตและรายได้ดีอีก
ธุรกิจหนึ่งเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันที่เข้ามาในสถานีบริการน้ามันไม่ได้ต้องการเติมน้ามัน
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องการใช้บริการอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งใช้บริการร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน จึงเป็น
ทางเลือกหนึ่งของผู้เดินทางที่มีความต้องการแวะพักผ่อนระหว่างทาง เป็นการเพิ่มความสดชื่นให้กับ
ร่างกาย ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า นอกจากนั้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุคใหม่
มักจะใช้ร้านกาแฟเป็นสถานที่พบปะ พูดคุย สังสรรค์ หรือกระทั่งบางครั้งใช้เป็นสถานที่ทางาน

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อการตัดสินใจ บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดจากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่
อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
สด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
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2.5 เพื่อศึกษาปั จจั ย ด้านการส่ งเสริมทางการตลาดมีผ ลต่อการตัดสิน ใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.6 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคา
เฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.7 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
2.8 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จากร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ บริโภคเครื่องกาแฟสดดื่มจาก
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั้ มน้ ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบ ล จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้ ผู้ วิจัย
สามารถสรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย เพื่อให้เป็นแนวทาง แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ใน
ด้านของตัว แปรอิส ระ ที่ศึกษาปั จ จัยด้านสถานภาพส่ว นบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ศึกษาปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เครื่องดื่มกาแฟสด
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตำม (Dependent)

ปัจจัยด้ านสถานภาพส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กำแฟสด

ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่งเสริมทางการตลาด
5. บุคลากร
6. ลักษณะทางกายภาพ
7. กระบวนการให้บริการ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

4. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรในเขตพื้นที่อาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี มี
อยู่ประมาณ 222,610 คน (ข้อมูลประชากรล่าสุดของสานักงานสถิติแห่งชาติในปี 2560) ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างคานวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 420 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไว้กับทางร้าน และ ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข อง Google Docs มาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ในการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา
โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) การวิเคราะห์
ความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย (Independent Samples T-test) และ การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยโดยใช้ค่าประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Correlation Analysis)
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5. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
ร้ า นคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊ ม น้ ามั น ปตท. ในเขตอ าเภอเมื อ งอุ บ ล จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี ผู้ วิ จั ย ได้
ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้
5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกำแฟสด
สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
สด
5.2 ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำดมีควำมสัมพันธ์เชิงบวกต่อกำรตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กำแฟสด
สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด
สมมุติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟ
สด
สมมุติฐานที่ 8 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 10 ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด
สมมุติฐานที่ 11 ปั จจั ย ด้านลั กษณะทางกายภาพมีความสั มพั นธ์เชิงบวกต่อการตัดสิ นใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
สมมุติฐานที่ 12 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่
อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาได้นาเสนอใน
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รูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
6.1 แสดงจำนวน ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
ปัจจัยส่วนบุคคล

จำนวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

138
282
420

33
67
100

39
214
80
45
42
420

9
51
19
11
10
100

6
142
74
420

2.7
64.0
33.3
100

69
128
100
99
21
3
420

16
30
24
24
5
1
100

167
144
49
20
40
420

40
34
12
5
10
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
มากกว่า 51 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. อำชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ
รวม
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
รวม
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 420 คน ประกอบด้วย เพศชาย จานวน 183 คน ร้อย
ละ 33 เพศหญิง จานวน 282 ร้อยละ 67 กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 21–30 ปี ร้อยละ51 จานวน 214
คน ช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 19 จานวน 80 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 11 จานวน 45 คน ช่วง
อายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ10 จานวน 42 คน และ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ9 จานวน 39
คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 56 จานวน 236 คน ระดับปริญญาโท
ร้อยละ 25 จานวน 106 คน ระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 15 จานวน 65 คน และระดับสูงกว่า
ปริญญาโท ร้อยละ 3 จานวน 3 คน
กลุ่ มตัว อย่ างส่ว นใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษั ทเอกชน ร้อยละ 30 จานวน 128 คน อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24 จานวน 100 คน อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 24 จานวน
100 คน อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 16 จานวน 69 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 5 จานวน 21
คน และ อาชีพ อื่น ๆ ร้อยละ 1 จานวน 3 คน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 20,000
บาท ร้อยละ 40 จานวน 167 คน รายได้ 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 34 จานวน 144 คน รายได้
30,001-40,000 บาท ร้อยละ 12 จานวน 49 คน รายได้ มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 10
จานวน 40 คน และ รายได้ 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 5 จานงน 20 คน
6.2 แสดงจำนวน ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของระดับควำมคิดเห็นของปัจจัย
ส่วนประสมทำงกำรตลำดด้ำนผลิตภัณฑ์
ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์
1. ตรา คาเฟ่ อเมซอน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อย่าง
แพร่หลาย
2. กาแฟมีคุณภาพและรสชาติดี
3. กาแฟมีให้เลือกหลากหลาย
4. คุณภาพของกาแฟที่จาหน่ายในร้านมีความสดใหม่
5. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด
6. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม
รวม

n
420

̅
𝒙
4.55

S.D.
0.959

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมากทีส่ ุด

420
420
420
420
420
420

4.11
4.27
4.17
4.34
4.38
4.30

0.733
0.674
0.686
0.615
0.653
0.515

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมำกที่สุด

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ตรา คาเฟ่อเมซอน มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย =
4.55) รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีขนาดที่เหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.38) บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เครื่องดื่มมีความสะอาด มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.34) กาแฟมีให้เลือกหลากหลาย มีระดับความคิดเห็นอยู่
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ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.27) คุณภาพของกาแฟที่จาหน่ายในร้าน ระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) และ กาแฟมีคุณภาพและรสชาติดี ระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.11) ตามลาดับ
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้ำนรำคำ
1. ราคากาแฟเหมาะสมกั บ รสชาติ และคุ ณ ภาพของ
สินค้า
2. ราคากาแฟเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า
3. ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่น ๆ
รวม

n
420

̅
𝒙
4.14

S.D.
0.676

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมาก

420
420
420

4.17
3.90
4.07

0.707
0.851
0.665

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมำก

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็ นต่อปั จจัย ด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ ยของระดับความคิดเห็ นสู งสุ ด คือ ราคากาแฟเหมาะสมกับ
ปริมาณของสินค้า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) รองลงมาคือ ราคา
กาแฟเหมาะสมกับ รสชาติและคุณภาพของสินค้า มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่
(ค่าเฉลี่ย = 4.14) และราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับร้านอื่น ๆ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วย
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามลาดับ
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจำหน่ำย
1. สถานที่ตั้งที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ
2. ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม
3. ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย
4. มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่
รวม

n
420
420
420
420
420

̅
𝒙
4.48
4.26
4.43
4.40
4.39

S.D.
0.559
0.617
0.851
0.642
0.494

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมำกที่สุด

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ สถานที่ตั้ง
ที่สะดวกต่อการไปใช้บริการ มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.48)
รองลงมาคือ ป้ายร้านสังเกตเห็นได้ง่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย =
4.43) มีสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.40)
และ ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.26) ตามลาดับ
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด
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ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมทำงกำรตลำด
1. การโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์มีความทั่วถึง
2. มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
3. การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่าเสมอ เช่น
ช่วงเทศกาลต่าง ๆ
รวม

n
420
420
420

̅
𝒙
3.99
3.93
3.90

S.D.
0.839
0.808
0.821

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

420

3.94

0.749

เห็นด้วยมำก

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การโฆษณา
สื่ อประชาสั มพั น ธ์มีค วามทั่ว ถึง มี ระดั บ ความคิด เห็ นอยู่ในระดับ เห็ น ด้ วยมาก (ค่าเฉลี่ ย = 3.99)
รองลงมาคือ มีโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
(ค่าเฉลี่ย = 3.93) และ การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอย่างสม่าเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.90) ตามลาดับ
ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้ำนบุคลำกร
1. พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย
2. พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส และมีอัธยาศัยดี
3. พนัก งานสามารถให้ บ ริก ารที่ รวดเร็ว และถู กต้ อ ง
แม่นยา
4. พนั ก งานมี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี แ ละแต่ ง กาย อย่ า ง
เหมาะสม
5. พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี
รวม

n
420
420
420

̅
𝒙
4.15
4.12
4.15

S.D.
0.630
0.688
0.607

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก

420

4.28

0.623

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

420
420

4.18
4.18

0.668
0.547

เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมำก

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านบุคลากร ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ พนักงานมีบุคลิกภาพที่ดี
และแต่งกายอย่างเหมาะสม มีระดับความคิดเห็ นอยู่ในระดับเห็ นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.28)
รองลงมาคือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าเป็นอย่างดี มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.18) พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย กับพนักงานสามารถให้บริการที่รวดเร็ว
และถูกต้องแม่นยา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.15) และ พนักงานยิ้ม
แย้ ม แจ่ ม ใส และมี อั ธ ยาศั ย ดี มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ในระดั บ เห็ น ด้ ว ยมาก (ค่ า เฉลี่ ย = 4.12)
ตามลาดับ
ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
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ปัจจัยด้ำนลักษณะกำยภำพ
1. การติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจน
2. เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้านสะอาด
3. การตกแต่งร้านสวยงาม และมีบรรยากาศที่น่านั่ง
4. มีที่นั่งที่สะดวก และเพียงพอต่อความต้องการ
5. มีบริการด้านอื่น ๆ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
รวม

n
420
420
420
420
420
420

̅
𝒙
4.35
4.30
4.32
4.17
4.07
4.24

S.D.
0.593
0.578
0.659
0.679
0.872
0.500

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมำกที่สุด

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การติดป้าย
บอกราคาที่ชัดเจน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาคือ
การตกแต่งร้านสวยงาม และมีบรรยากาศที่น่านั่ง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.32) เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร้านสะอาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ ย = 4.30) มีที่นั่ งที่สะดวก และเพียงพอต่อความต้ องการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.17) และ มีบริการด้านอื่น ๆ Wi-Fi หนังสือพิมพ์ นิตยสาร มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.07) ตามลาดับ
ด้านที่ 7 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
ปัจจัยด้ำนกระบวนกำรให้บริกำร
1. มีความรวดเร็วในการบริการลูกค้า
2. การส่งมอบสินค้าและบริการที่ถูกต้อง
3. การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ
รวม

n
420
420
420
420

̅
𝒙
4.19
4.28
4.25
4.24

S.D.
0.650
0.645
0.671
0.585

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมำกที่สุด

เมื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ การส่งมอบ
สิ น ค้ าและบริก ารที่ถูกต้ อง มีระดั บความคิดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ นด้ วยมากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย = 4.28)
รองลงมาคือ การให้บริการมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.25) และ มีความรวดเร็วในการบริการลูกค้า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.19) ตามลาดับ
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รวมทุกด้าน
ปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดรวมทุกด้ำน
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านราคา
3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการตลาด
5. ปัจจัยด้านบุคลากร
6. ปัจจัยด้านลักาณะกายภาพ
7. ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ
รวม

n
420
420
420
420
420
420
420
420

̅
𝒙
4.30
4.07
4.39
3.94
4.18
4.24
4.24
4.19

S.D.
0.515
0.665
0.474
0.749
0.547
0.500
0.585
0.458

ระดับควำมคิดเห็น
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมากทีส่ ุด
เห็นด้วยมำกที่สุด

จากตารางเมื่ อ วิเคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตั ว อย่ างพบว่ า โดยภาพรวมปั จ จั ย
ส่วนผสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.19) เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ าน พบว่ า ปั จจั ยส่ ว นผสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจบริโภคกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน เห็นด้วยมากที่สุด ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ
ความคิดเห็ น อยู่ในระดับ เห็ น ด้วยมากที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.30) ปัจจัยด้านลั กษณะทางกายภาพ และ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.24)
ปัจจัยด้านบุคลากร มีระดับความคิดเห็ น อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.18) ปัจจัยด้าน
ราคา มีระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07) และ ปัจจัยด้านส่งเสริมทางการ
ตลาด มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ตามลาดับ

7. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากการศึกษาเรื่อง “เรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสด ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ” ผู้วิจัย
ได้ตั้งสมมติฐานไว้ 12 สมมติฐาน เพื่อทดสอบความแตกต่างของตัวแปรว่ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด จากร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย
t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 และ
หาค่าปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสด โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสมประวิทธ์
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีความ
สอดคล้องและไม่สอดคล้องตามสมมติฐาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
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7.1 แสดงค่ ำ เฉลี่ ย และค่ ำ เบี่ ย งเบนมำตรฐำนของกลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งจ ำแนกตำมลั ก ษณะ
ประชำกรศำสตร์
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
40 - 50 ปี
มากกว่า 46 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
รวม
4. อำชีพ
นักศึกษา
พนักงานบริษัท
ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ
รวม
5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)

̅
𝒙

S.D.
t = 1.339 p-value = 0.220

138
282
420

4.16
4.25
4.21

0.699
0.544
0.526
F = 2.873 p-value = 0.023

39
214
80
45
42
420

4.01
4.23
4.31
4.22
4.13
4.22

0.488
0.664
0.556
0.352
0.583
0.600
F = 2.873 p-value = 0.041

65
236
106
13
420

4.40
4.21
4.15
4.08
4.23

0.481
0.660
0.532
0.291
0.518
F = 2.004 p-value = 0.077

69
128
100
99
21
3
420

4.32
4.25
4.12
4.27
3.97
4.50
4.23

0.519
0.584
0.721
0.541
0.520
0.217
0.600
F = 5.019 p-value = 0.001

167
144
49
20
40
420

4.19
4.32
4.28
4.33
3.86
4.23
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0.675
0.524
0.513
0.375
0.591
0.600

จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศที่ไม่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (t = 1.339, Sig. = 0.220) หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่ างมีความคิดเห็ น และทัศนคติว่าปัจจัยส่ วนบุคคล ด้านเพศ ไม่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจ
บริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 2.837, Sig. = 0.023) หมายความ
ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ มีผลต่อการตัดสินใจบริโภค
เครื่องดื่มกาแฟสด
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (F = 2.783, Sig. = 0.041)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านระดับการศึกษา มีผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ไม่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม กาแฟสด อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (F = 2.004, Sig. = 0.077)
หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
จำกกำรทดสอบสมมติฐำนที่ 5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มี ผ ลต่อ การตั ดสิ น ใจบริ โภคเครื่อ งดื่ ม กาแฟสด อย่างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ (F = 5.019, Sig. =
0.001) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ มีผลต่อ
การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
ปัจจัยส่วนผสมทำงกำรตลำด
กำรตัดสินใจบริโภค
Pearson Correlation Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านบุคลากร
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ

.680**
.467**
.448**
.633**
.655**
.648**
.467**

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

หมำยเหตุ: **มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จำกกำรทดสอบสมมติ ฐำนที่ 9-12 ด้วยการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สั น
พบว่า ปั จจั ยส่วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิ ตภัณ ฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
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ทางการจัดจาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ และปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่ม
กาแฟสดอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

8. อภิปรำยผล
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด ร้านคาเฟ่ อเมซอน
ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปรายผลการศึกษาแต่ละ
ด้านได้ ดังนี้
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การดา เสือจาศีล (2555) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
รสชาติกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกบริโภคกาแฟมากที่สุด สอดคล้องกับ
วารุณี ปวีณา วงศ์งามใส (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่ อ
ลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั้มน้ามัน
ปตท. พบว่านอกจากรสชาติของกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ แล้ว ผู้บริโภคยังให้ความสาคัญกับความ
สม่าเสมอของรสชาติกาแฟและเครื่องดื่ม มากเช่นกัน และยังให้ ความส าคัญ กับความสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีจาหน่ายภายในร้านและคุณภาพของกาแฟที่จาหน่ายอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวรรณ ศิริพันธ์พิริยะ (2556) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บ ริ การร้านกาแฟ ในเขตกรุงเทพมหานตร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ บริโภคมีความพึ่ งพอใจใน
คุณภาพสิน ค้า คุณภาพบริการ และคุณ ค่าที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัจจัยที่กลุ่ มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือคุณภาพสินค้า สอดคล้องกับ ประวิน แสงศรัณย์ (2550) พบว่า ผู้บริโภค
ให้ความส าคัญในด้านของ รสชาติและความหอมของกาแฟมากที่สุ ดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ
ความหลากหลายของเมนู เครื่องดื่มกาแฟ มีกาแฟสูตรเฉพาะที่แตกต่างจากร้านอื่นและภาพลักษณ์/
ความมีชื่อเสียงของร้านโดยให้ความสาคัญในระดับมาก ซึ่งคล้ายกับ พิริยะ วิจักขณาพันธ์ (2543) ที่ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้ านกาแฟระบบแฟรนไชส์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มลูกค้าให้ความสาคัญกับรสชาติของกาแฟเป็นอันดับหนึ่ง
รองลงมาจะเป็นรายการเครื่องดื่มที่มีให้เลือกหลากหลาย และการมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของร้านกาแฟ
ตามลาดับ นอกจากนี้ รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน (2555) พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญในเรื่องรสชาติ
ของ กาแฟเป็นอันดับแรก รองลงมา คือคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภรรณ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมี
เครื่องดื่มอื่นที่ไม่ใช่กาแฟ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม และความหลากหลายของชนิดกาแฟ ตามลาดับ
ปัจจัยด้านราคา กานดา เสือจาศีล (2555) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนของผู้ บ ริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่า การติดป้ายราคาบอกชัดเจนส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟของผู้บริโภคมากที่สุด โดยมีปัจจัยที่รองลงมาคือราคาเหมาะสม
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กับคุณภาพและมีราคาให้เลือกตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ ที่แตกต่างกันไป ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่แอร์
พอร์ต ที่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
ที่สาคัญ ที่สุด คือ มีการติดป้ ายราคาบอกผู้บริโภคอย่างชัดเจน รองลงมา คือ ราคาของกาแฟและ
เครื่องดื่มอื่นๆ มีความเหมาะสมกับคุณภาพ โดยไปในทิศทางเดียวกันกับ ประวิน แสงศรัณย์ (2550)
ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญเรื่องราคาต่อแก้วไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่นเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือราคา ต่อแก้วที่เหมาะสม และคิดราคาพิเศษสาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกตามลาดับ เช่นเดียวกับ
ภมร พงษ์ศักดิ์ (2554) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ อิทธิพลของคุณภาพบริการและกลยุทธ์การตลาดที่
ส่งผลต่อความมั่นใจ และความพึงพอใจของผู้บริโภค กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค สอดคล้อง
กั บ ของ ภมร พงษ์ ศั ก ดิ์ (2554) ได้ ท าการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ อิ ท ธิพ ลของคุ ณ ภาพบริก ารและกลยุ ท ธ์
การตลาดที่ส่งผลต่อความมั่น ใจและความพึงพอใจของผู้บริโภค: กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ราคาที่เหมาะสมกับบริการที่ได้รับส่งผลต่อต่อความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค สอดคล้องกับ เมธี มณีงาม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ โดย
ให้ความสาคัญกับราคา เนื่องจากราคากาแฟต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย การดา เสือจาศีล (2555) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
เข้าใช่บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี พบว่านอกจากผู้บริโภคจะให้
ความส าคั ญ กับ ท าเลที่ตั้ งของร้านกาแฟที่ ห าง่าย และสะดวกต่อ การเดิ นทางแล้ ว ผู้ บ ริโภคยังให้
ความสาคัญกับร้านกาแฟที่มีสาขามากเพียงพออีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ แคทรียา ปันทะนะ และคณะ
(2557) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสดใน เขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่พบว่าการ
มี ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ ายที่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของผู้ บ ริโ ภคเป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ างให้
ความส าคัญ มีความสอดคล้องกับวิจัยของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้อ งใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟ และ เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญในระดับมาก โดยหากพิจารณา
ในปัจจัยย่อยจะพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญอย่างมากกับเรื่องของสถานที่ตั้ง ที่สะดวกต่อการไปใช้
บริการรองลงมา คือ เรื่องของบรรยากาศในร้านชวนให้ดื่มกาแฟเป็นอันดับที่สอง และณัฐปภัสร์ ศิร
บุ ญ ญะพั ฒ น์ (2553) ที่ ศึกษาเกี่ย วกับ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผ ลต่อการตัดสิ นใจของ
ผู้บริโภคในการ 17 เลือกใช้บ ริ การร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า
ปัจจัยสามอันดับแรกที่ ผู้บริโภคให้ความสาคัญเรื่องของช่องทางการจัดจาหน่าย ได้แก่ สถานที่ตั้งร้าน
อยู่ในทาเลที่สามารถหา ได้ง่ายเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาคือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าได้เพียงพอ และ
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ระยะเวลาเปิดปิดร้านมีความเหมาะสม ตามลาดับ และวิจัยของ เมธี มณีงาม (2556) พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ ตัดสิ น ใจเลื อกใช้บ ริการร้านกาแฟ ให้ ความสาคัญ กับสถานที่ในด้านบรรยากาศของร้าน
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การบริโภคกาแฟจากร้านสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ สอดคล้องกับ รัตนากร สิทธิโภคิน (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้
บริ ก ารร้ า นกาแฟวาวี ต าบลสุ เทพ อ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ พบว่ า ผู้ บ ริ โภคให้
ความสาคัญในเรื่องของทาเลที่ตั้งของร้านสามารถเดินทางเข้าถึงสะดวก
ปั จ จั ย ด้ านการส่ ง เสริ ม ทางการตลาด แคทรี ย า ปั น ทะนะ และคณะ (2557) การศึ ก ษา
พฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสดในเขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดโปรโมชั่นที่
หลากหลาย เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญมากที่สุด สอดคล้องกับ เมธี มณีงาม (2556) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ ตัดสิ น ใจเลือกใช้บ ริการร้านกาแฟ เนื่องจากมีโปรโมชั่นต่างๆ ให้ ผู้ บริโภคเลื อกมากมาย
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การบริโภคกาแฟจากร้านสตาร์บัคส์ของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากนั้นของ ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าพลาซ่า
เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ที่พบว่า ผู้บริโภคให้ ความสาคัญกับโปรแกรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น
โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เป็นต้น รองลงมาคือ มีการจัดทาบัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดและการโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทางวิทยุและหนังสือพิมพ์ เป็นต้น มีความสอดคล้องกับของ ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์
(2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้าน
กาแฟในเขตชิดลมกรุงเทพมหานครยังพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ
เป็นดับแรก อันดับสองคือมีการแจกของแถม และอันดับสามคือมีบัตรใช้ในการสะสมแต้ม นอกจากนี้
วิจัยของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและ เบ
เกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายพบว่า การจัดเครื่องดื่มกาแฟและ ของว่าง
เป็ น เซ็ ต ราคาพิ เศษ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ผู้ บ ริ โภคให้ ค วามส าคั ญ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การมี สื่ อ โฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ความชั ดเจนและการศึก ษาปั จจัยที่ มี ผ ลต่ อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขต
บางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับของ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์ (2554) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภค
กาแฟของร้านกาแฟ อเมซอนและร้านกาแฟอินทนิล กรณีศึกษาสถานีบริการน้ามัน ปตท. หจก. ฐา
นิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ามันบางจากพระราม 3 พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญกับ การทา
บัตรสมาชิกเพื่อรับส่วนลดมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องการใช้คูปองสะสมแต้มสาหรับแลกสินค้าหรือลด
ราคา และการแจกของแถมเป็นอันดับสุดท้าย
ปัจจัยด้านบุคลากร กานดา เสือจาศีล (2555) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการเข้าใช้
บริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรด้านความ
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กระตือรือร้นและความเต็มใจให้บริการของพนักงานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้าน
กาแฟสด อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี เช่นเดียวกันกับ ขนิษฐา ยะหัตตะ (2556) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาธุรกิจร้านกาแฟสด Shrimp Zaa พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญอย่าง
มากกับมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานที่มีต่อลูกค้าเป็นอันดับแรกรองลงมาคือการเอาใจใส่และบริการ
ลู ก ค้ า ของพนั ก งาน บุ ค ลิ ก ภาพของพนั ก งาน และความรู้ค วาม เข้ าใจในตั ว สิ น ค้ าของพนั ก งาน
ตามลาดับสอดคล้องกับ แคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) ศึกษารายงานการวิจัยความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว ที่มีต่ออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พบว่า ผู้บริโภคจะให้ความสาคัญในปัจจัยของ
พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการ รองลงมาคือการแต่งกายและความสะอาดของพนักงานมี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของพนักงาน มีความกระตือรือร้นในการทางาน และมีความพร้อม
ตลอดเวลาในการให้บริการ ตามลาดับ มีความสอดคล้องกับ ณัฐพล อุปนิสัย และศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
(2555) ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดี
ของผู้บริโภคกาแฟสดร้าน Cafe’ Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญใน
เรื่องพนักงานแต่งกายสุภาพสะอาดและมีบุคลิกภาพที่ดี รองลงมาคือการใช้คาพูดสุภาพกับลูกค้า ซึ่ง
การบริการถือเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ และอยากที่จะ
กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป สอดคล้องกับ ธีรยา สุขยอด (2551) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผล
ต่ อ ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ ก ารและ พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟระดั บ บนใน
กรุงเทพมหานคร ได้กล่าว ว่า การแต่งกายที่สุภาพ สะอาด และดูดี มีระดับความสาคัญมากที่สุด ใน
การดาเนินธุรกิจบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา วงศ์งามใส(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ณ สถานี บ ริการน้ามัน ปตท. ที่พบว่าผู้ บริโภคให้ ความสาคัญ กับมารยาทและ
มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานเป็นอันดับแรก รองลงมา คือพนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความเต็ม
ใจในการให้บ ริการเป็ นอันดับสอง และอันดับสามคือพนักงานที่มีบุคลิกภาพที่ดีและแต่งกายอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีวิจัย ของ เมธี มณี งาม (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริโภคส่ วนใหญ่ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
กาแฟ โดยวัดจากความสุภาพและความเป็นกันเองของพนักงาน
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ งานวิจัยของกมลรัตน์ โรจนเรืองรัตน์ (2550) ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยม บนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางาน
พบว่า ผู้บริโภคให้ความสาคัญ กับทางกายภาพของร้านกาแฟที่ต้องมีความสะอาดในระดับมากที่สุด
ร้านต้องมีความกว้างขวาง และมีป้ายแสดงราคาที่เห็ นชัด มีความสอดคล้องกับ กานดา เสือจาศีล
(2555) ศึก ษาในเรื่ องเกี่ย วกับ พฤติ กรรมการเข้าใช้บ ริการร้านกาแฟสด อเมซอนของผู้ บ ริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศึกษาพบว่าผู้บริโภคให้ความสาคัญอย่างมากกับการตกแต่งร้านที่ ทันสมัย มีป้าย
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หน้าร้านเห็นเด่นชัด รองลงมาคือบรรยากาศของร้านที่เป็นกันเอง การจัดวางที่นั่งด้าน ในและด้าน
นอกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ มีหนังสือพิมพ์นิตยสาร และ Wi-Fi ไว้บริการลูกค้า ตามลาดับ มี
ความสอดคล้ อ งกับ ปวี ณ า วงศ์ งามใส (2554) ที่ ศึก ษาเกี่ย วกั บ ปั จจั ยส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการที่มีผลต่อลูกค้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสดที่ร้านคาเฟ่ อเม
ซอน ณ สถานีบริการน้ามัน ปตท. ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับเรื่องของภายในร้านสวยงาม
และมีความสะอาดเป็นอันดับหนึ่ง และให้ความสาคัญกับการตกแต่งหน้าร้านที่ทันสมัย มีความสะอาด
สวยงาม มีสวนหย่อมและมีที่นั่งที่ สะดวกสบาย ภายในร้านมีกลิ่นหอมของกาแฟเท่ากัน อันดับถัดมา
คือให้ความสาคัญกับการจัดวางโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์ที่เป็นระเบียบ สอดคล้องกับ พั ชริวรรณ จีนคง
(2557) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคกาแฟโบราณในเขตเทศบาล ตาบลทับคล้อ
อาเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นการนาเสนอให้ลูกค้าเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การตบแต่งร้าน ความ
สะอาดของร้าน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการชงกาแฟ มีป้ายร้านโดดเด่นสะดุดตา หรือเป็นเฟรนไชส์ที่
เป็นที่รู้จัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว (2554) จากการศึกษา
ความพึ งพอใจของผู้ บ ริ โภคที่ มี ต่อ ส่ ว นประสมทางการตลาดของร้านกาแฟที่ ให้ บ ริการบนสถานี
รถไฟฟ้า บีทีเอส พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเรื่องของ ป้ายชื่อร้ านที่สามารถมองเห็นได้ง่ายมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ความสะอาดโดยรอบของร้าน และการจัดเรียงอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ส่วนเรื่อง
พื้น ที่ ส าหรับ ให้ ลูกค้ายืน รอเครื่องดื่มนั้นผู้ บริโภคมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลางเท่านั้น และ
การศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ใช้บริการร้านกาแฟในถนนนิมมาน
เหมิ น ทร์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ข อง สุ ภ ารั ต น์ พุ ท ธวงศ์ (2551) พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสาคัญกับ เรื่องความสะอาดของร้านและบริเวณร้าน การประดับตกแต่งร้านให้มีความสวยงาม
สร้างความเป็น เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและจดจา รวมถึงการสร้างบรรยากาศในร้านที่เป็นกันเอง และ
มีการจัดสรร พื้นที่ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น ลูกค้าที่มาดื่มกาแฟโดยเฉพาะ ลูกค้าที่มาอ่าน
หนังสือ หรือลูกค้าที่มานั่งทางานในร้านกาแฟ เป็นต้น
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ กชพรรณ ประถมบุตร (2553) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคกาแฟสดในสถานีบริการน้ามันบริเวณเลียบ
ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ ในเขตกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า ระบบการชาระเงินที่รวดเร็วและ
ถูกต้องมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเข้าใช้บริการของผู้บริโภค คล้ายกับ
กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์ (2550) ได้ทาการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคตามร้าน
กาแฟพรีเมี่ยมบนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางาน ผลการวิจัยพบว่า ความรวดเร็วในการชงกาแฟ
และความรวดเร็วในการชาระเงินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟตามร้านกาแฟพรีเมี่ยม
บน ถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยทางานสอดคล้องกับแคทรียา ปันทะนะ และคณะ (2557) ศึกษา
รายงานการวิ จั ย ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ มี ต่ อ อุ ท ยานแห่ งชาติ ด อยอิ น ทนนท์ พบว่ า
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสด ในเขตอาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ การให้บริการ ด้วย
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ความถูก ต้อ งแม่ น ย า และมี การดู แลเอาใจใส่ ลู กค้ าเป็ น ปั จจัย ที่ ผู้ บ ริโภคให้ ค วามส าคัญ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ความรวดเร็ ว ในการบริก าร คุ ณ ภาพและมาตรฐานการให้ บ ริก าร การต้อ นรับ ของ
พนักงานที่มีอัธยาศัยไมตรี ตามลาดับ มีความสอดคล้องกับของ ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ (2555) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟสดและ เบเกอรี่ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ที่พบว่าผู้บ ริโภคให้ ความสาคัญอย่างมากกับความรวดเร็วในการให้ บริการลู กค้า
รองลงมาคือการเอาใจใส่ลูกค้าของพนักงาน และอันดับที่ สามคือการให้บริการอย่างถูกต้องแม่นยา
และจากการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด เช่นเดียวกับของ พร
พิมล อารีประเสริฐกุล (2549) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของร้านบ้านไร่กาแฟในกรุงเทพมหานคร พบว่าลูกค้าให้ความสาคัญอย่างมากกับการรับชาระ
เงินได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือ20 การต้อนรับลูกค้า การรับคาสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และ
การให้คาแนะนาต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามลาดับ มีความสอดคล้องกับของ ลัคนา ตรีวีรานุวัฒน์
(2554) ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผล
ต่อการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟอเมซอนและร้านกาแฟอินทนิลกรณีศึกษาสถานีบริการน้ามัน ปตท.
หจก.ฐานิตปิโตรเลียมและสถานีบริการน้ามันบางจากพระราม 3 พบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญ
อย่างมากกับการสั่งซื้อและการชาระเงินที่มีความถูกต้อง อันดับรองลงมาผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับ
การต้อนรับลูกค้าและการให้คาแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามลาดับ ของร้านกาแฟที่ให้บริการบน
สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอสของ ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว (2554) พบว่า ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจในเรื่องการได้รับเครื่อ งดื่มถูกต้องตรงตามที่สั่งมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ระยะเวลาในการชง
เครื่องดื่มมีความรวดเร็ว และการทวนรายการเครื่องดื่มที่สั่ง ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจที่ใช้บริการร้านกาแฟ ในถนนนิมมานเหมินทร์
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ของ สุภารัตน์ พุทธวงศ์ (2551) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับ
เรื่องระบบการชาระเงินที่ถูกต้องและรวดเร็ว ความถูกต้องในการส่งมอบ สินค้า และความรวดเร็วใน
การให้บริการเป็นอันดับแรก

9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
การศึกษาวิจับเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสด
ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเขตอาเภอเมืองอุบล จังหวัดอุบลราชธานี จากผลการวิจัยที่
กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคเลื อ กปั จ จั ย ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยเป็ น อั น ดั บ
ความสาคัญแรกในการตัดสินใจบริโภค โดย ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน ปตท. ควรมีการขยาย
สาขารองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะเห็นได้จากการเติบโตของตลาดร้านกาแฟสดที่โตขึ้นเรื่อยใน
ทุก ๆ ปี ถึงแม้ว่าร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน จะมีสาขามากอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ห ากมีการเปิดใน
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ปั๊ มน้ ามัน ปตท. เพิ่ม ขึ้น ก็ค วรมีการเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอนเพิ่ม ตามไปด้ วย เพื่อไม่ให้ เสี ยโอกาส
ทางการขายอีกทาง โดยพฤติกรรมผู้บริโภคส่วนใหญ่เมื่อแวะเติมน้ามัน หรือล้างรถในสถานีบริการน้า
มัน ก็มักจะต้องหาที่สาหรับนั่งพัก ในส่วนของที่จอดรถ ในร้านกาแฟสด คาเฟ่ อเมซอน บางสาขาจะ
เห็ น ได้ ว่ า มี ที่ จ อดรถไม่ เพี ย งพอ หรื อ อาจจะมี ลู ก ค้ า มาจอดรถเพื่ อ ที่ จ ะไปซื้ อ สิ น ค้ า ร้ า นอื่ น
เพราะฉะนั้นทางคาเฟ่ อเมซอน ควรมีหาที่จอดเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีจอดได้เพียงพอ และให้ครอบคลุม
พื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ในปั๊มน้ามัน ปตท. ในเส้นทางที่มีการจราจรมากหรือเส้นทางสายหลัก
เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลุ่มคนทางานด้วย
นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้บริโภคเลือกปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในปั๊มน้ามัน
ปตท. ควรนาเสนอกาแฟที่มีคุณภาพมีความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟ โดยมีการสุ่มตรวจสอบเมล็ดกาแฟ
ที่นามาใช้เป็นวัตถุดิบในการชงกาแฟอย่างสม่าเสมอและในส่วนความสะอาดของผลิตภัณฑ์นั้น ควรมี
เจ้าหน้ าที่มาทาความสะอาดเครื่องชงอยู่เสมอ และตรวจสอบคุณ ภาพของวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น นม
น้าแข็ง และภาชนะ ให้มีความสะอาด รวมถึงพนักงานเองก็ควรที่ จะมีการ ตรวจเช็คเครื่องชง และ
ภาชนะต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตัวให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเวลาชงกาแฟจะต้องสะอาด ปลอดภัย
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในกาแฟ ซึ่งหากผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของ
แบรนด์คาเฟ่ อเมซอนเป็นอย่างมาก

เอกสำรอ้ำงอิง
กชพรรณ ประถมบุ ตร. (2553). “ศึกษำปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสิน ใจ
บริโภคกำแฟสดในสถำนีบริกำรน้ำมันบริเวณเลียบทำงด่วนรำมอินทรำ-อำจณรงค์ ในเขต
กรุงเทพมหำนคร”. (ค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).
กมลรัตน์ โรจน์เรืองรัตน์. (2550). “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟตำมร้ำนกำแฟพ
รีเมี่ยม บนถนนสีลมของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงำน”. (สารนิพนธ์บริห ารธุรกิจมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ).
กานดา เสือจาศีล. (2555). “พฤติกรรมกำรเข้ำใช้บริกำรร้ำนกำแฟสด อเมซอน ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธำนี”. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).
ขนิษฐา ยะหัตตะ. (2556). “แนวทำงในกำรพัฒนำธุรกิจร้ำนกำแฟสด Shrimp Zaa”. (การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต).
แคทรียา ปันทะนะ และคณะ. (2557). “รำยงำนกำรวิจัยควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ที่มีต่อ
อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์”. (วิทยานิพนธ์อาจารย์ประจาตามพันธกิจ. สาขาการจัดการ
ทั่วไป คณะบริห ารธุรกิจและศิล ปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาค
พายัพเชียงใหม่ (จอมทอง)).
697

ฉัตรยาพร เสมอใจ. (2546). กำรจัดกำรและกำรตลำดบริกำร. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เนท.
ณัฐวรรณ โสมาศรี. (2548). “พฤติกรรมกำรบริโภคกำแฟในเขตเมืองพัทยำ”. (ปัญหาพิเศษปริญญา
มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณทิต (สาขาบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา).
ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์. (2553). “ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของ
ผู้บริโภคในกำรเลือกใช้บริกำรร้ำนกำแฟ ในศูนย์กำรค้ำพลำซ่ำ เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ”.
(การค้ น คว้ า อิ ส ระป ริ ญ ญ ามห าบั ณ ฑิ ต คณ ะบ ริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาบ ริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ณัฐพล อุป นิสัย และศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์. (2555). “การบริห ารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ ความภั ก ดี ข องผู้ บ ริ โ ภคกาแฟสดร้ า น Cafe’ Amazon ในเขต
กรุงเทพมหานคร”. เอ็ม เอ็ม เอ็ม รีวิว, 8(3), 60-72.
ณัฐกานต์ พันธ์สวัสดิ์. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า
ร้ า นกาแฟในเขตชิ ด ลม กรุ ง เทพมหานคร. (การค้ น คว้ า อิ ส ระปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต ).
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, คณะบริหารธุรกิจ.
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ. (2544). “ชุดกำรตลำดและพฤติกรรมผู้บริโภค.” ใน กำรบริหำร
กำรตลำด. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จากัด.
ธีชาภรณ์ ต๊ะต้องใจ. (2555). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรบริโภคกำแฟสดและเบเกอรี่ของผู้บริโภคใน
เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย”. (แบบฝึกหัดวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน) คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ธีรยา สุขยอด. (2551). “กำรศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรและ
พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำร ร้ ำ นกำแฟระดั บ บนในกรุ ง เทพมหำนคร”. (ภาคนิ พ นธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม).
ปวี ณ า วงศ์ ง ามใส. (2554). “ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทำงกำรตลำดบริ ก ำรที่ มี ผ ลต่ อ ลู ก ค้ ำ ใน
กรุงเทพมหำนครและปริม ณฑลต่ อกำรตัด สิน ใจซื้ อกำแฟสดที่ร้ ำ นคำเฟ่ อเมซอน ณ
สถำนีบริกำรน้ำมัน ปตท.” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
พรพิมล อารีประเสริฐกุล. (2549). “ควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดบริกำร
ของร้ำนบ้ำนไร่กำแฟในกรุงเทพมหำนคร”. (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
พัชริวรรณ จีนคง. (2557). “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจของผู้บริโภคกำแฟโบรำณในเขตเทศบำล
ต ำบลทั บ คล้ อ อ ำเภอทั บ คล้ อ จั งหวั ด พิ จิ ต ร”. (การศึ ก ษาค้ น คว้า อิ ส ระบริ ห ารธุ รกิ จ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร).

698

พิ ริ ย ะ วิจั ก ขณาพั น ธุ์. (2543). “ปั จ จั ย ทำงกำรตลำดที่ มี ผ ลต่ อ กำรเลื อ กใช้ บ ริ ก ำรร้ ำ นกำแฟ
ระบบแฟรนไชส์ ข องผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหำนคร”. (การค้ น คว้ าอิ ส ระปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ภมร พงษ์ศักดิ์. (2554). “อิทธิพลของคุณภำพบริกำรและกลยุทธ์กำรตลำดที่ส่งผลต่อควำมมั่นใจ
และควำมพึงพอใจของผู้บริโภค”. (กรณีศึกษาของร้านกาแฟในเขตกรุงเทพมหานคร คณะ
นิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).
เมธี มณี ง าม. (2556). “ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมกำรบริ โ ภคกำแฟของนั ก ศึ ก ษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ”. (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
รัตนากร สิทธิทรัพย์โภคิน. (2555). “กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรร้ำน
กำแฟวำวี ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”. (การศึกษาเฉพาะบุคคลปริญญา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ลัคนา ตรีวีรานุวัฒ น์. (2554). “กำรเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดและปัจจัยทำง
จิ ต วิ ท ยำที่ มี ผ ลต่ อ กำรบริ โ ภคกำแฟของร้ ำ นกำแฟอเมซอนและร้ ำ นกำแฟอิ น ทนิ ล
กรณีศึกษำสถำนีบริกำรน้ำมัน ปตท. หจก.ฐำนิตปิโตรเลียมและสถำนีบริกำรน้ำมันบำง
จำกพระรำม 3”. (การค้ น คว้ าอิ ส ระปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต คณะบริห ารธุร กิ จ สาขาการ
ประกอบการ มหาวิทยาลัยศิลปากร).
ศิญา รัตนวราหะ และสรสิชา หุ่นแก้ว. (2554). “กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อส่วน
ประสมทำงกำรตลำด ของร้ำนกำแฟที่ให้บริกำรบนสถำนีรถไฟฟ้ำ บีทีเอส”. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร วิทยาลัยดุสิตธานี).
ศิรประภา นพชัยยา. (2558). “ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อกำแฟจำกร้ำนคำเฟ่ อเมซอน ใน
สถำนีบริกำรน้ำมัน ปตท. ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล”. (การ
ค้ น ค ว้ าอิ ส ระ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ม ห าบั ณ ฑิ ต ค ณ ะ พ าณิ ช ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ ก ารบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ศิริวรรณ เสรีรั ตน์ และคณะ. (2546). กำรบริหำรกำรตลำดยุค ใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร
จากัด.
สุทามาศ จันทรถาวร. (2556). “ปัจจัยสวนประสมทำงกำรตลำดที่ส่งผลต่อกำรตัดสนใจเลือกซื้อ
สินคำบน Facebook ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร”. (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต).
สุภารัตน์ พุทธวงศ์. (2551). “กำรศึกษำส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำรที่มีผลต่อกำรตัดสินใจที่ใช้
บริกำรร้ำนกำแฟในถนนนิมมำนเหมินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ”. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
699

เสรี วงษ์มณฑา. (2542). กำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์.
Assael, H. (1998). Consumer Behavior and Marketing Action (6 th ed.). Ohio: SouthWestern College.

700

กำรกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ของโมเดลสมรรถนะหลัก สำหรับพนักงำนระดับ
รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ สำยงำนบริหำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด
สิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์*

บทคัดย่อ
วัตถุป ระสงค์ของการศึกษาครั้งนี้จัดทาขึ้นเพื่อค้นคว้าให้ ได้ข้อสรุป ที่เป็นรูปธรรมส าหรับ
พฤติกรรมบ่ งชี้ (KBI) ของพนั กงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President)
สายงานบริหารในอนาคตและเพิ่อการปรับปรุงระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ได้มา
ซึ่งผู้บริหารที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทในอนาคตโดยวัฏจักรของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก มีดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
และอยู่รอดของธุรกิจด้วยระบบการผลิ ตที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อจานวนการผลิ ต
คุ ณ ภาพ และต้ น ทุ น ที่ แ ข่ งขั น ได้ ตลอดจนมี เครื อ ข่ ายผู้ แ ทนจ าหน่ ายที่ เข้ ม แข็ ง ซึ่ งการประสบ
ความสาเร็จนั้น ปัจจัยสาคัญของบริษัทประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญที่ สายงานการผลิต
และสายงานด้ า นการตลาด แต่ ในทศวรรษหน้ าบริ บ ทสภาพเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกภูมิภาคของโลกหลายประการ จะกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลก
ปั จจุ บั น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นั้น สายงานบริห ารล้ วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การ
บริหารความเปลี่ยนแปลง ที่จาเป็นต้องใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะ หลายประการในการ
ขับเคลื่อนองค์การให้รักษาความเป็นผู้นาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้า โดยผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในสายงานบริหารฯ (ในอนาคต) นั้นได้รับความคาดหวังให้แสดง
พฤติกรรมสอดคล้องกับบริบทนี้ เพื่อสนับสนุนสายงานการผลิต และ สายงานการตลาด ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นั้ น จะมี ค วามส าคั ญ มากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ และจ าเป็ น ต้ อ งเฟ้ น หา บุ ค คลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัท มาดารงตาแหน่งดังกล่าวในอนาคต มากไปกว่านั้น
ยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ให้มีสมรรถนะ
สามารถก้าวขึ้นมาในตาแหน่งดังกล่าวอย่ างไม่ขาดแคลน ถึงแม้บริษัทจะมีการจัดทาโมเดลสมรรถนะ
ให้ กั บ พนั กงานทุ ก ระดับ โดยเป็ น โมเดลประเภท สมรรถนะหลั ก (Core Competency) แต่ ห าก
พิจารณาโดยละเอียดจะพบว่าโมเดลอีกประเภทหนึ่งที่บริษัทควรนามาปรับใช้คือ โมเดลสมรรถนะ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: taprajun@hotmail.com
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เฉพาะด้าน (Functional Competency Model) อย่างไรก็ดีแม้ตัวโมเดลประเภท สมรรถนะหลั ก
(Core Competency) เอง องค์ประกอบบางประการมีไม่ครบสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเร่งด่วนใน
เรื่องต่อไปนี้คือ พฤติกรรมบ่งชี้ (Key Behavioral Indicators: KBI)
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยเฉพาะสายงานบริหารมีความสาคัญ ในการนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทใน
อนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือมากเพียงพอ ผู้ศึกษาวิจัยจึง
เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ในการสื่อสารความคาดหวังระหว่างบริษัทกับบุคคลากรระดับสูง และเป็น
ปัญหาที่มีความเกี่ยวพันไปยังระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรื่องดังกล่าวจาเป็นที่ต้อง
ได้รับการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนโดยการวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ปรึกษาหารือในลักษณะ
เชิงลึก (In-depth) และแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้
เพื่อกาหนดความพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร
โดยมี ก ลุ่ ม ประชากร 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ คณ ะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของบริ ษั ท ในระดั บ Regional
Headquarter (Singapore) ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล จานวน 3
ท่าน คือ คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง
และโดยอ้อม จานวน 11 ท่าน ตลอดจนผู้ประสานงานระดับสูงชาวญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย จานวน
3 ท่านผลการศึกษามีดังนี้โดยลักษณะ KBI ที่เป็นความคาดหวังแบบ สามัญลักษณะ ไม่ว่าจะถามกลุ่ม
สัมภาษณ์ใด ได้แก่ผลสรุปด้านล่าง คือ 1) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาท
ภายนอกบริษัทมากขึ้น โดยให้ ความสนใจเกี่ยวกับภารกิจที่ไม่ทับซ้อนกับบางตาแหน่งในเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การภายใน 2) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู้ จัด การใหญ่ ควรเน้ น บทบาทในการสร้าง
เครือข่าย ภาพลักษณ์ อิทธิพล ตลอดจนความสัมพันธ์ กับองค์การ ภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ 3)
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับโอกาสในการ คิดค้น หาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และ
แหล่ งรายได้ ตลอดจนน าเสนอนวัตกรรมใหม่ท างธุรกิ จ เพื่อเตรียมพร้อมและพาธุรกิจสู่ New SCurve Model 4) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ามารถที่ จ ะใช้ พ ลั งของ เครือ ข่ า ย
ความสัมพันธ์ ที่ถูกต้องจากภายนอก มาช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจ ภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 5) ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จาเป็นต้องมีแนวคิดสร้างผู้สืบทอด
อย่ างเป็ น รู ป ธรรม โดยเล็ งเห็ น ผลได้ และ 6) ผู้ บ ริห ารระดั บ รองกรรมการผู้ จัด การใหญ่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารงานได้เป็นอย่างดีผลของการศึกษานี้จึงไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวบุคคล
หรื อ ตาแหน่ งใดต าแหน่ งหนึ่ ง เพี ย งแต่ต้องการสะท้อ นให้ เห็ น ถึงปั ญ หาที่เกิดจากการวางโมเดล
สมรรถนะที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะในเรื่อง KBI ที่ทาให้บุคคลากร อาจไม่ทราบถึงความคาดหวังของ
บริษัทที่มีต่อตน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ซึ่งเพียงการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ คงไม่เพียงพอและไม่
เป็นมาตรฐาน การกาหนด KBI ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารนั้น คงเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ที่ จ ะน ามาถ่ า ยทอด และน าไปใช้ กั บ ทุ ก ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท เพื่ อ ไม่ ใ ห้ Core
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Competency ที่มีความเป็น อุดมคติและตีความได้กว้างขวางไร้ขอบเขต ในปัจจุบันสร้างความไม่
สอดคล้องให้ กับ พนักงานและองค์ กร เช่น การจ้างงาน การพัฒ นา การประเมินผล การปรับเลื่อน
ตาแหน่ ง และการพิจารณารางวัลต่าง ๆ ซึ่งผู้ ศึกษาจะนาผลที่ได้จากการวิจัยไปวางแผนงานและ
จัดการโครงสร้างที่กล่าวไปข้างต้น ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและได้มาซึ่งพนักงานในและตาแหน่งที่
องค์การคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
คำสำคัญ: สมรรถนะ KBI โตโยต้า

1. บทนำ
กลางทศวรรษที่ 19 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก มีดัชนีชี้วัดความสาเร็จและอยู่
รอดของธุรกิจด้วยระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลโดยตรงต่อจานวนการผลิต คุณภาพ
และต้นทุนที่แข่งขันได้ ตลอดจนมีเครือข่ายผู้แทนจาหน่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งการประสบความสาเร็จนั้น
ปัจจัยสาคัญของบริษัทประกอบรถยนต์ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญที่สายงานการผลิต และสายงานด้าน
การตลาด แต่ในทศวรรษหน้ าบริ บทสภาพเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี ที่เปลี่ ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็วทุกภูมิภาคของโลกหลายประจะกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกอันเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีต่อรถยนต์ (Customer Behavior Change)
2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption)
3) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร และสังคมผู้สูงอายุ (Demography and Aging
Society)
4) ความต้องการการซื้อรถยนต์ของเพศหญิงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (She Economy)
5) การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment, CO2 Emission, Euro Standard)
6) ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้น (Effectiveness of Mass Transit)
7) การขยายตัวของเมือง และ การลดลงของภาคเกษตรกรรม (Metropolitan expansion
and Agriculture Sector Scale down)
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง 7 ประการข้างต้นนี้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับสายงานบริหารที่
จาเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นเพื่อรองรับ และสนับสนุน สายงานการผลิต และการตลาดให้สามารถ
ปรับตัวและแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้
ปัจจุบัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย นั้น สายงานบริหารล้วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การบริหารความเปลี่ยนแปลง ที่จาเป็นต้องใช้วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะ หลายประการใน
การขับ เคลื่ อนองค์ก ารให้ รั กษาความเป็ นผู้ น าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้ า โดย
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ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในสายงานบริหารฯ (ในอนาคต) นั้น ได้รับความคาดหวังให้
แสดงพฤติกรรมสอดคล้องกับบริบทนี้ เพื่อสนับสนุนสายงานการผลิตและสายงานการตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารนั้นจะ
มีความสาคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และจาเป็นต้องเฟ้นหาบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัท มาดารงตาแหน่งดังกล่าวในอนาคต มากไปกว่านั้นยังมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ให้มีสมรรถนะสามารถ
ก้าวขึ้นมาในตาแหน่งดังกล่าวอย่างไม่ขาดแคลน ถึงแม้บริษัทจะมีการจัดทาโมเดลสมรรถนะให้กับ
พนักงานทุกระดับ โดยเป็นโมเดลประเภท สมรรถนะหลัก (Core Competency) แต่หากพิจารณา
โดยละเอียดจะพบว่าโมเดลอีกประเภทหนึ่งที่ บริษัทควรนามาปรับใช้คือ โมเดลสมรรถนะเฉพาะด้าน
(Functional Competency Model) อย่ า งไรก็ ดี แ ม้ ตั ว โมเดลประเภทสมรรถนะหลั ก (Core
Competency) เอง องค์ป ระกอบบางประการมีไม่ครบสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดเร่งด่วนในเรื่อง
ต่อไปนี้คือ พฤติกรรมบ่งชี้ (Key Behavioral Indicators: KBI)
สาเหตุที่บริษัทเร่งให้ความสาคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้สาหรับผู้บริหารตาแหน่งรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นลาดับแรก เนื่องมาจากสาเหตุสาคัญ 3 ประการดังต่อไปนี้
1) เกิดความทั บ ซ้อนและช่องโหว่ในบทบาทหน้าที่ความรับผิ ดชอบระหว่างตาแหน่งของ
ผู้บริหารระดับสูงในบริษัท
2) บริษัทมีความจาเป็นต้องเร่งปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง อันจาเป็นต้องระบุพฤติกรรมที่
คาดหวั ง อย่ า งชั ด เจนและวั ด ได้ เป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ารให้ รั ก ษาความเป็ นผู้ น า
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ในทศวรรษหน้า
3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จาเป็นต้องบูรณาการระบบ พัฒนา สรรหา ประเมิน เลื่อนตาแหน่ง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี้ ที่บริษัทคาดหวังด้วย
กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า การกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โดยเฉพาะสายงานบริหารมีความสาคัญ ในการนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนบริษัทใน
อนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีเนื้อหาที่เป็นมาตรฐานและได้รับความเชื่อถือมากเพียงพอ ผู้ศึกษาวิจัยจึง
เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ในการสื่อสารความคาดหวังระหว่างบริ ษัทกับบุคคลากรระดับสูง และเป็น
ปัญหาที่มีความเกี่ยวพันไปยังระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเรื่องดังกล่าวจาเป็นที่ต้อง
ได้รับการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อค้นคว้าให้ได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมสาหรับ พฤติกรรมบ่งชี้ (KBI) ของพนักงานระดับ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Executive Vice President) สายงานบริหารในอนาคต
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2.2 เพิ่อการปรับปรุงระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มี
สมรรถนะสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัทในอนาคต

3. วิธีกำรศึกษำ
3.1 วิธีกำรศึกษำกรณี (In Depth–Semi Structure Interview)
วิธีการที่ใช้ในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษา เป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางในอนาคตของ
บริษัท กับความสัมพันธ์ของ KBI ของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหาร เพื่อ
ออกแบบการสัมภาษณ์ โดยมีการเตรียมพร้อมกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ คือ
3.1.1 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันกาหนดเนื้อหาและโครงสร้างการสนทนา
3.2.2 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และทาความเข้าใจพื้นฐาน
และเจตคติของบุคคลผู้ให้ข้อมูลโดยมีวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์บนขอบเขตที่ต่างมิติกันตามกลุ่ม
ประสบการณ์ของผู้ถูกสัมภาษณ์ต่อความคาดหวังถึง KBI ในอนาคตของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารในอนาคต
3.3.3 ผู้วิจัยและคณะศึกษาร่วมกันทบทวนคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ว่าสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสัมภาษณ์เพียงใด และร่วมหาวิธีการที่จะชี้ชวนให้ผู้ตอบคาถาม
เปิดเผยข้อมูลและแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ
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ก)

คณะผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทในระดับ Regional
Headquarter (Singapore)
ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจใน
ประเทศไทยและระดับสากล
จานวน 3 ท่าน
คณะผู้บริหารระดับผู้ช่วย
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ใน
ฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดย
อ้อม

ข)

ค)

ผู้ประสานงานระดับสูงชาว
ญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย

จำนวน
(คน)

โครงสร้ำงคำถำม

1
3

11

3

ก.1

ก.2

ก.3

ความคาดหวังของ
บริษัทแม่ต่อตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงใน
ประเทศไทย

วิสัยทัศน์ การ
วางแผน และ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
ในอนาคต

KBI ที่บริษัทแม่
คาดหวังในหมวด
ที่ (ก.2)

ขีดควำมสำมำรถของพนักงำนระดับผู้บริหำรของบริษัท เมื่อ
เทียบกับบริษัทคูแ่ ข่งอื่นๆ

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลของอุตสำหกรรมยำนยนต์ และบริษัท

กลุ่มที่

2

ข.1

ข.2

ความเหมาะสมของ
โมเดลสมรรถนะที่ใช้ใน
ปัจจุบัน(โดยเฉพาะหมวด
บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์)

KBI ที่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
คาดหวังใน
หมวดที่
(ข.1)

ค.1

ค.2

ลักษณะ และความ
ชัดเจนของงานระดับ
รองกรรมการผูจ้ ัดการ
ใหญ่ในปัจจุบัน

KBI ที่ควรมีความ
ชัดเจนในหมวดที่
(ก.2 และ ข.1)

4. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
4.1 ผลกำรศึ กษำกำรกำหนดพฤติกรรมบ่ งชี้ (KBI) ของพนั ก งำนระดั บ รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนบริหำร บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสัมภาษณ์ ปรึกษาหารือในลักษณะเชิงลึก (In-depth) และแบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อกาหนดความพฤติกรรม
บ่ ง ชี้ (KBI) ของพนั ก งานระดั บ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ายงานบริ ห ารในอนาคต ที่ บ ริ ษั ท
จ าเป็ น ต้อ งปรับ ตั วให้ ส อดคล้ องกั บบริบ ทของการแข่งขั นที่ เปลี่ ยนแปลงไป โดยมี กลุ่ ม ประชากร
ดังต่อไปนี้
ก ) ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห ารระ ดั บ สู งข อ งบ ริ ษั ท ใน ระ ดั บ Regional Headquarter
(Singapore) ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศไทยและระดับสากล จานวน 3 ท่าน
ข) คณะผู้ บ ริห ารระดับ ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ในฐานะผู้ ใต้บังคับ บัญ ชาที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม จานวน 11 ท่าน
ค) ผู้ประสานงานระดับสูงชาวญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย จานวน 3 ท่าน
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จากการศึกษาได้ข้อสรุปโดยสังเขป โดยแบ่งเป็นดังนี้
1) ลักษณะ KBI ที่เป็นความคาดหวังแบบสามัญลักษณะ ไม่ว่าจะถามกลุ่มสัมภาษณ์
ใดจากการสัมภาษณ์ได้ข้อสรุปเป็นประเด็นดังต่อไปนี้คือ
- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรเน้นบทบาทภายนอกบริษัท
มากขึ้น โดยให้ ความสนใจเกี่ยวกับ ภารกิจที่ ไม่ทับซ้อนกับบางตาแหน่งในเรื่องการบริห ารจัดการ
ภายใน
- ผู้ บ ริ ห ารระดั บ รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ค วรเน้ น บทบาทในการสร้ าง
เครือข่าย ภาพลักษณ์ อิทธิพล ตลอดจนความสัมพันธ์ กับองค์การ ภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ
- ผู้บริห ารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ควรได้รับโอกาสในการ คิดค้น
หาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และแหล่งรายได้ ตลอดจนนาเสนอนวัตกรรมใหม่ทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อม
และพาธุรกิจสู่ New S-Curve Model
- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถที่จะใช้พลังของ เครือข่าย
ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจากภายนอกมาช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนส่งเสริมธุรกิจภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
- ผู้บริห ารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จาเป็นต้องมีแนวคิดสร้างผู้สื บ
ทอด อย่างเป็นรูปธรรม โดยเล็งเห็นผลได้
- ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับ
การบริหารงานได้เป็นอย่างดี
2) ลั ก ษ ณ ะ KBI ที่ เป็ น เนื้ อห าเพิ่ ม เติ ม จากโมเดลสมรถถน ะห ลั ก (Core
Competency) ผ่านการสัมภาษณ์จากทุกกลุ่ม
สมรรถนะหลักข้อที่ 1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องแม่นยา
- เป็น ผู้มีกลยุทธ์ ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่แม่นยาอันจาเป็นต่อบริษัททั้ง
ภายในและภายนอก โดยสามารถบูรณาการ เชื่อมโยง เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ
- สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล ระดั บ นโยบาย เพื่ อ ก าหนดแนวทางในการ
บริหารธุรกิจอันนาไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันให้กับทุกสายงาน
สมรรถนะหลักข้อที่ 2 คิดใหม่ไร้อคติ
- มีค วามชั ด เจนอย่ างยิ่ ง ในการสนั บ สนุ น และเปิ ด โอกาสส าหรับ แนวคิ ด
สร้างสรรค์ แนวคิดใหม่
- ตระหนักถึงบทเรียน และเรื่องราวความสาเร็จเดิม โดยนามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ปฏิเสธแนวทางใหม่ของบุคลากรรุ่นใหม่
- ยึดหลัก Continuous Improvement (Kaizen)
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สมรรถนะหลักข้อที่ 3 พัฒนาวิธีการดาเนินงานโดยอาศัยการวางแผนระยะกลางถึง
ระยะยาว
- บูรณาการ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคสังคม สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมของบริษัท
โดยสามารถ วางแผน ด้ า นภาพลั ก ษณ์ องค์ ก าร กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก าร ผ่ า นองค์ ก ารภายนอกและ
สื่อสารมวลชน
- มี วิ สั ย ทั ศ น์ บทบาทในการสร้ า งความเข้ า ใจ ตลอดจนการร้ อ งขอการ
สนับสนุนที่แม่นยา ทันเวลา จากเครือข่ายโตโยต้าทั่วโลก
- เป็นผู้นา มีส่วนร่วม ตลอดมีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน
กระบวนการทางานของบริษัทในระดับวางแผน และกลยุทธ์
- เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาการตัดสินใจให้มีความรวดเร็วและถูกต้อง
สมรรถนะหลักข้อที่ 4 ตัดสินใจอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของเงื่อนไขทางธุรกิจ
- มีค วามเข้ าใจในแนวทางการท าธุรกิจ แบบ S-Curve Model หรือ New
Business Model ของโตโยต้าทั่วโลก โดยสามารถนามาปรับใช้กับธุรกิจในประเทศไทยให้สอดคล้อง
ไปกับกระแสหลักได้ โดยใช้ทุกฝ่ายของสายงานบริหาร เพื่อสนับสนุนและนาทางธุรกิจ
- มีวิสัยทัศน์การเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ หรือ โอกาสการสร้างกาไร จากวิธี
อื่นนอกกรอบกติกาเดิม โดยอยู่บนเงื่อนไขความถูกต้องและจริยธรรมที่ดี
- เป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงพันธมิตร และผู้มี
ส่วนได้เสียทางธุรกิจ เพื่อนามาซึ่งความสาเร็จที่องค์การตั้งเป้าหมายไว้
- มี ค วามตระหนั ก รู้ เรื่ อ งความเสี่ ย ง (Sense of Crisis) และใช้ เครื่ อ งมื อ
ทางการบริหารหลีกเลี่ยง หรือ ลดความเสี่ยงนั้น
สมรรถนะหลักข้อที่ 5 ความเพียรพยายาม
- มีความพยายามที่เห็นผลเชิงประจักษ์ ในการสนับสนุนและเป็นผู้นาในการ
รักษาความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเครือข่ายโตโยต้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคผ่าน
เครื่องมือในสายงาน บริหาร
- มีความเพียรพยายามที่จะสนับสนุน และแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ขอความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับบริษัทโตโยต้าทั่วโลก
- มีความเพียงพยายาม ที่จะแสดงนวัตกรรมในการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธ
ภาพ
สมรรถนะหลักข้อที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรตามความจาเป็นขององค์กร
- มีวิสัยทัศน์ และนโยบาย ในการเป็นผู้นาด้านการตระหนักเรื่องต้นทุน โดย
คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในงาน
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- มีขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มาเป็นหนึ่งในการบริหาร เพื่อลด
ความผิดพลาด เพิ่มผลิต ภาพแรงงาน และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ
- การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการต่าง ๆ โดยการลดขั้นตอน เพิ่มความ
รวดเร็วในการทางาน และจัดทรัพยากรแบบยืดหยุ่น เพื่อบริหารประสิทธิภาพในแต่ละสายงานได้
ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
สมรรถนะหลักข้อที่ 7 กาหนดโครงสร้าง และระบบการบริหาร
- มีวิสัยทัศน์ ในการเชื่อมโยงบูรณาการการจัดการระหว่าง สายงาน ฝ่ายและ
แผนก โดยมองความสอดคล้องของธุรกิจเป็นตัวตั้ง โดยสนับสนุนเครื่องมือต่า ง ๆ เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายองค์การ
- มีวิสัยทัศน์ด้านการปรับโครงสร้างองค์การสมัยใหม่ ให้มีความกระชับ ฉับไว
และมีความยืดหยุ่น โดยสามารถสนับสนุนธุรกิจ หรือธุรกรรมแต่ละสายงาน ให้เกิดความคล่องตัวและ
แข่งขันกับภายนอกได้
- มีการสร้างระบบ กระจายอานาจ และติดตามควบคุม
- ท าหน้ าที่ เสมื อ นหนึ่ งผู้ ให้ ค าปรึก ษา แนะน า พร้อ มทั้ งให้ ก ารสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือ กิจการภายในบริษัท โดยผ่านเครือข่ายภายนอก
สมรรถนะหลักข้อที่ 8 มอบหมายงานอย่างเหมาะสม และประเมินผลงานอย่าง
ยุติธรรม
- มอบหมายภารกิจที่ท้าทายและให้โอกาสแนวคิดใหม่กล้ารับความเสี่ยงใน
การมอบหมายโดยให้โอกาสผิดและถูก ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- เป็นผู้ให้กาลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจที่ดี
- นาการประเมินผลงานและการตั้ง KPI แบบใหม่ ๆ มาปรับใช้ในองค์การให้
ทันต่อยุคสมัย
สมรรถนะหลักข้อที่ 9 การพัฒนาบุคลากร
- มี ก ารตระหนั ก เรื่ อ งการสร้า งผู้ สื บ ทอดอย่ างชั ด เจน เป็ น ระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
- เป็นผู้มีความรู้กว้าง ในเรื่องพลวัตร การพัฒนาบุคคลากร จากความรู้และ
ประสบการณ์นอกองค์การ
- เปิดประสบการณ์ใหม่นอกเหนือวิถีโตโยต้า
- สร้างโครงสร้างใหม่ในการจัดการการเรียนการสอนโดยเชื่อมโยงทักษะส่วน
บุคคลกับสายอาชีพ
- เป็นผู้นาในการบูรณาการทิศทางธุรกิจกับการพัฒนาบุคคลากร
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สมรรถนะหลักข้อที่ 10 ตระหนักถึงพันธกิจ และวิสัยทัศน์บนพื้นฐานค่านิยมของโต
โยต้า
- สามารถประยุก ต์ ใช้ พื้ น ฐานค่ านิ ยมของโตโยต้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
เป็นที่น่าสังเกตุว่า ตั้งแต่บริษัทได้มีการนาโมเดลสมรรถนะ มาใช้ในองค์การตั้งแต่ปี
2005 นั้ น ส่ ว นส าคั ญ หลั ก คือ การใส่ ใจกั บ Core Competency เป็ น หลั ก ซึ่ งถ้าพิ จ ารณาในหลั ก
Team Work ซึ่งเป็นเสาหนึ่งในวิถีโตโยต้า ก็คงจะกล่าวอ้างได้บ้างว่า เป็นการร่วมมือกันทา โดยไม่
ต้องไปเน้นความสาคัญกับพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละระดับเท่าใดนัก
อย่างไรก็ดี หลังจากปี 2005 บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ มีการเติบโต และการเพิ่มขึ้น
ของพนักงานอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปัจจัยแวดล้อมภายนอก ก็ล้วนเป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทต้องปรับตัว
ในการเร่งสมรรถนะของบุคคลากรทั้งองค์การ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้องค์การสามารถก้าว
เดินไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาความเป็นผู้นาอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ในทศวรรษหน้า
ถ้ามองถึงปัจจัยภายในก็พบว่า มีการทับซ้อนและมีช่องว่าง โดยบริษัทไม่สามารถใช้
สมรรถนะของแต่ละตาแหน่งได้อย่างเต็มขีดความสามารถ
ผลของการศึ ก ษานี้ จึ งไม่ ได้ พุ่ ง เป้ า ไปที่ ตั ว บุ ค คล หรื อ ต าแหน่ งใดต าแหน่ งหนึ่ ง
เพียงแต่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการวางโมเดลสมรรถนะที่ยังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ในเรื่อง KBI ที่ทาให้บุคคลากรอาจไม่ทราบถึงความคาดหวังของบริษัทที่มีต่อตน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ซึ่งเพียงการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการคงไม่เพียงพอและไม่เป็นมาตรฐาน
การกาหนด KBI ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารนั้นคงเป็นตัวอย่าง
หนึ่ งที่ จ ะน ามาถ่ ายทอด และน าไปใช้ กั บ ทุ ก ต าแหน่ งหน้ าที่ ที่ ส าคั ญ ของบริษั ท เพื่ อ ไม่ ให้ Core
Competency ที่มีความเป็ นอุดมคติ และตีความได้กว้างขวางไร้ขอบเขต ในปัจจุบันสร้างความไม่
สอดคล้องให้ กับ พนักงานและองค์กร เช่น การจ้างงาน การพัฒ นา การประเมินผล การปรับเลื่อน
ตาแหน่ งและการพิจารณารางวัลต่าง ๆ ซึ่งผู้ ศึกษาจะนาผลที่ได้จากการวิจัย ไปวางแผนงานและ
จัดการโครงสร้างที่กล่าวไปข้างต้น ให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและได้มาซึ่งพนักงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่องค์การคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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กำรศึกษำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์*
สุกัญญา จันทร์แก้ว†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหา
หนี้สินของข้าราชการครู โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการศึกษาเชิงปริมาณ การแจกแบบสอบถาม จาก
กลุ่มตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 อายุราชการ
ต่ ากว่ า 5 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 43.5 วุฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.5 สถานภาพโสด
คิดเป็นร้อยละ 54.3 ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 หลังจากหักเงินเดือน
ณ ที่จ่าย เมื่อชาระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รายได้อื่น ๆ ต่อ
เดือน มีคิดเป็นร้อยละ 54.5 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 87.2
1) ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.19)
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (𝑥̅ = 3.74)
2) พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่
ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่
รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท
คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 54.3
3) สภาวะหนี้สิน พบว่า (1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระ
หนี้สินต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 500,001-1,000,000
บาท และระหว่ าง 50,001-100,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.8 เท่ ากั น (2) แหล่ งหนี้ สิ น พบว่ า
ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของ
*

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาปัญหาหนีส้ ินของข้าราชการครูจงั หวัด
ประจวบคีรีขันธ์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561
†
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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รัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า
ข้าราชการครูมี แหล่ งหนี้ สิ นมากกว่าสองแหล่ ง คิดเป็ นร้อยละ 14.9 (3) สาเหตุ ของการเกิ ดหนี้สิ น
พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5
ล าดั บ ที่ 2 การน าไปซื้ อ หรื อ ผ่ อ นรถยนต์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.5 ล าดั บ ที่ 3 การน าไปซื้ อ หรื อ ผ่ อ น
เครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 6.0 น้อยที่สุด คือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล (4) การผ่อนชาระหนี้
พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน มากกว่า 15,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5
และน้ อ ยที่ สุ ด ต้ อ งผ่ อ นช าระหนี้ ต่ อ เดื อ น ระหว่ า ง 10,001-15,000 บาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.8
(5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อยกว่า 5 ปี
ปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.3
(6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิด
เป็นร้อยละ 45.5
4) ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) ด้านสังคม
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.48) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ =
2.79)
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศั ย ยานพาหนะ การพั ฒ นาตนเอง โดยให้ ส วั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะเงิน กู้ ดอกเบี้ ยต่ าเช่ น เดี ยวกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ

1. ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้ อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
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ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบั น กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับ สังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ให้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้ งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี และต าแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น
797,507คน โดยแบ่ ง เป็ น ข้ า ราชการครูในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน
144,875 คน ข้าราชการครู ในสั งกัดส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน
ข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จานวน 478,028 คน
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน
ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 22,130 คน
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จานวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในกากับ
จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ กประเภทที่ ทาหน้าที่ส อนและสนับ สนุน การสอน) (สานั กงาน
ปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560: 19) นอกจากนี้ ยังมี ส ถานศึ กษาที่ สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
(Ministry of Education) ทั้ งสิ้ น 38,020 แห่ ง โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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(VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และ
สั งกัด โรงเรี ย นมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ ง (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 24)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สูงขึ้น เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิป ตัว แทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้ เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ
4) เพื่อซื้อหุ้ นหรือลงทุน ทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จาเป็นอืน่ ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการช่วยเพื่อนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็น โครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
กาไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพื่อนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”
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ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิพลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั ง คม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
จาเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทา
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์, 2554)
อี ก ทั้ ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น สรุ ป ต้ น ตอของภาวะหนี้ สิ น ออกไปอย่ า งหลากหลาย งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูล เหตุของปั ญ หาหนี้สิ น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ ผ่อน
ชาระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอานวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนทาอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้อโกง, จัดสรรเงินเพื่องานสังคมสังสรรค์ , สร้าง
ฐานะ รักษาหน้ าตาทางสั งคม และจัดหาเทคโนโลยีห รือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า , กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่น้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องทีอ่ ยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นใช้รถก็จะทา
ให้ ต กอยู่ ในบ่ ว งของหนี้ สิ น ได้ง่าย ส่ ว นอี กประเภทหนึ่ งคื อ ผู้ ที่ ไม่ ร ะมั ด ระวั งเรื่ อ งการใช้ จ่ายเกิ น
ความสามารถในการหารายได้ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่ อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ รายได้
ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่ น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
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รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่ องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ ก็มี ครูบ างคนที่ ใช้จ่ายเกิ นตั ว ทาให้ เกิด หนี้ ได้เช่น กัน 4)
ค่านิยมของครูเองที่ ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5. ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่ องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรั พย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6. ครูไม่เคยมความรู้ในด้านการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนทีจ่ ะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อ มูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้สินครูไทยเมื่อปี 2555
โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้ โครงการเงิน กู้ ช.พ.ค. 1-5 ครู ที่ มี ห นี้ สิ น เกิ น ศั ก ยภาพการช าระหนี้ ป ระมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
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อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิต ของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจัดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิ ดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครู ภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกีย่ วข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัย
ได้กาหนดขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ ำ นพื้ น ที่ การเลื อ กพื้ น ที่ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กพื้ น ที่ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์
ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยในปีการศึกษา 2560 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 4,850 คน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
, 2560) โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
ขอบเขตด้ ำ นเนื้ อ หำ ผู้ วิ จั ย มุ่ ง ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะ
นามาใช้ในการศึกษาวิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถานภาพส่วนบุคคล

มูลเหตุและภาวะหนี้สิน
- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ครั้งนี้ใช้
ระเบี ย บวิธีการวิจั ย เชิงปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ดังนี้ 1) เพื่ อศึก ษา
มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญ หาหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
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6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึ กษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย โดย
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้ง
ในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์ (Document Synthesis) เป็น
องค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งการศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู เพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการสร้ า ง
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทา
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์(Google Form) และทางไปรษณีย์
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ ค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
2. วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, 𝑥̅ ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
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3. วิเคราะห์ ผ ลการเปรียบเที ยบความคิ ดเห็ นของข้าราชการครูต่อมูล เหตุ และภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่ างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้เป็น ไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตัว อย่ าง โดยครอบคลุ ม ข้าราชการครูในสั งกัดกระทรวงศึก ษาธิการ ได้แ ก่ ข้ าราชการครู จั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้น ฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ
(Check List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ
(ที่ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวทางและมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึง คณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการ
ในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สิน ของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณี ย์ พร้อ มกั บ นั ด หมายวั น ที่ เก็ บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ ข้อมูล จากแบบสอบถาม โดยใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content
Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสม
อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ให้ค่าน้าหนัก 4.50 - 5.00 คะแนน
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ระดับมาก
ให้ค่าน้าหนัก
3.50 - 4.49 คะแนน
ระดับปานกลาง ให้ค่าน้าหนัก 2.50 - 3.49 คะแนน
ระดับน้อย
ให้ค่าน้าหนัก 1.50 - 2.49 คะแนน และ
ระดับน้อยที่สุด ให้ค่าน้าหนัก 0 - 1.49
คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 -2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2. 50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
อยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test)
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
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3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean,X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ” ผู้วิจัยได้
นาข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบของตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ

จำนวนคน

ร้อยละ

213
187

53.3
46.7

99
156
105
40

24.8
39.0
26.3
10.0

3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง

217
153
13
17

54.3
38.3
3.3
4.3

4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท

16
214
155

4.0
53.5
38.8

1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
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สถำนภำพ
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001-5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

จำนวนคน
15

ร้อยละ
3.8

21
105
54
59
161

5.3
26.3
13.5
14.8
40.3

174
70
64
27
65

43.5
17.5
16.0
6.8
16.3

31
108
216

7.8
27.0
65.3

182

45.5

88
33
54
39
41
75

22.0
8.3
13.5
9.8
10.3
18.8

51

12.8

8
41
4

2.0
10.3
1.5

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
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1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 46.3
2) อำยุ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นมากมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.0
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็น ร้อย
ละ 10.0
3) สถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมา
คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.3 และมีสถานภาพ
แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 3.3
4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
53.5 รองลงมา มีวุฒิ การศึกษาปริ ญ ญาโท คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา มีวุฒิ การศึกษาต่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4.0 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 3.8
5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนมากกว่า 30,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 40.3 อันดับที่ 2 มีระดับเงินเดือน 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.3 อันดับที่ 3
ระดับเงินเดือน 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.8 และจานวนน้อยที่สุด ระดับเงินเดือนต่า
กว่า 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.3
6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5
รองลงมามีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.5 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20 ปี
คิดเป็นร้อยละ 6.8
7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงิน เดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.0 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 7.8
8) รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 55.5 มีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 และน้อยที่สุดมีรายได้อื่น ๆ
ต่อเดือน 6,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.5
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 87.2
เงินออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 1.5
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
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ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ค่านิยมทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
4.11
4.20
4.11
4.41
4.13
4.19

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
0.857
มาก
0.766
มาก
0.827
มาก
0.720
มากที่สุด
0.878
มาก
0.878
มำก

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมาก
ขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ค่านิยมทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ
1
2
3
4
5

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับ
การได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
การได้ครอบครองและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในชีวิต
เชื่ อ ว่ า การมี ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองมากมายจะท าให้ ได้ รั บ การ
ยอมรับจากญาติพี่น้อง
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึง
ฐานะและชนชั้นทางสังคม
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ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.50
0.942
มาก
3.61

0.993

มาก

3.68

0.985

มาก

3.60

1.004

มาก

3.67

0.950

มาก

เฉลี่ยรวม

3.61

0.584

มำก

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจ ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ
3) ค่ำนิยมทำงสังคม
ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้าน
ค่านิยมทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงสังคม

1
2
3

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะทาให้ท่านเป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรวม

4
5

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
̅
𝒙
3.69
0.879
มาก
3.48
0.934 ปานกลาง
3.75
0.886
มาก
3.87
3.92
3.74

0.897
0.842
0.719

มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า นิ ย มทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ห นี้ สิ น ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- จักรยานยนต์
- คอมพิวเตอร์
- เครื่องปรับอากาศ
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จำนวนคน

ร้อยละ

67
333
119
18
13
6

16.8
83.2
29.8
4.5
3.3
1.5

พฤติกรรม
- โทรทัศน์
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
3) ผ่อนสบาย ไม่รสู้ ึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

จำนวนคน
13

ร้อยละ
3.3

91
209
100

22.8
52.2
25.0

188
5
98
4
105

47.0
1.3
24.5
1.0
26.2

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 83.2 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 16.8
โดยมีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมา
คือ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 และ มีรายจ่ายเงินผ่อน
เฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.8
สาหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 47
อันดับ ที่ 2 คือ ผ่ อนสบาย ไม่รู้สึ กว่าเสี ยเงินไม่มาก คิดเป็ นร้อยละ 24 รองลงมา คื อ เกรงว่าจะไม่
ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 1.3 และอันดับที่ 4 คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 1
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิ ที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000 บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
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จำนวนคน

ร้อยละ

75

18.8

64
61
73
38
89

16.0
15.2
18.3
9.5
22.3

84

21.0

พฤติกรรม
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001-10,000 บาท
- 10,001-15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย
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จำนวนคน

ร้อยละ

26
7
78
95
6

6.5
1.8
18.1
23.5
1.5

32

8.0

46
60
51
11
10
8
6

11.5
15.5
12.8
2.8
2.5
2.0
1.5

75

18.8

56
119
73
77

14.0
29.8
18.3
19.3

74

18.5

127
79
30
90

31.8
19.8
7.5
22.5

127
182
91

31.8
45.5
22.8

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 59 และ
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 41 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ มากกว่า 1,000,001
บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 อันดับที่ 2 คือ 100,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 อันดับที่ 3
คือ 50,001- 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.2 และมีหนี้สินเป็นจานวนเงินน้อยที่สุดคือ 500,0011,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.5
ส าหรั บ แหล่ งหนี้ สิ น มากที่ สุ ด คื อ ธนาคารพาณิ ช ย์ ต่ าง ๆ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 23.5
รองลงมาอันดับที่ 2 คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 18.1 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
คิดเป็นร้อยละ 6.5 อันดับที่ 4 คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.8 และแหล่งหนี้สินที่
น้อยที่สุดคือ บุคคลทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 1.5
สาหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อย
ละ 15.5 รองลงมาอันดับที่ 2 คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 12.8 อันดับที่ 3 คือ
การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 11.5 และสาเหตุการเกิดหนี้สินน้อย
ที่สุดคือ การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 1.5 อันดับที่ 2 คือ การนาไปใช้จ่าย
เพื่ อการศึกษาของบุ ต ร คิดเป็ น ร้ อยละ 2 และอันดับ ที่ 3 คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่ อการศึกษาและ
พัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 29.8 อัน ดับที่ 2 คือ มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.3 อัน ดับที่ 3 คือ 10,00115,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.3 และการผ่อนชาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ ต่ากว่า
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ
31.8 อันดับที่ 2 คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.5 อันดับที่ 3 คือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8
และ ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.5
สาหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
คิดเป็ น ร้ อยละ 45.5 อัน ดับ ที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 31.8 และอันดับที่ 3
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.8
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็น ของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึก เหนื่ อยล้า อ่ อนเพลี ย ไม่ กระฉับ กระเฉงในการปฏิ บั ติ งาน
เฉื่อยชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
3.02
2.93
2.96
2.78
2.63
2.86

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
1.111
ปานกลาง
1.135
ปานกลาง
1.134
ปานกลาง
1.244
ปานกลาง
1.229
ปานกลาง
1.170
ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.2 ด้ ำ นจิ ต ใจ ผลการวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผู้บังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.69
2.68
2.60
2.56
2.70
2.64

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.220 ปานกลาง
1.232 ปานกลาง
1.236 ปานกลาง
1.200 ปานกลาง
1.212 ปานกลาง
1.220 ปำนกลำง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
8.3.3 ด้ ำ นสั งคม ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครูจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.59
2.53
2.39
2.48
2.45
2.48

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.155 ปานกลาง
1.199 ปานกลาง
1.116
น้อย
1.216
น้อย
1.194
น้อย
1.176
น้อย

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบัติงาน และใช้
เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับ
น้อยทุกข้อ
7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู ด้านเศรษฐกิจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนเศรษฐกิจ
ภาวะหนี้สินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภค
อื่น ๆ
เฉลี่ยรวม

̅
𝒙
2.87
2.72
2.57
2.86
2.95
2.79

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.254 ปานกลาง
1.265 ปานกลาง
1.267 ปานกลาง
1.271 ปานกลาง
1.291
1.269

ปานกลาง
ปำนกลำง

จากตาราง 10 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้ าราชการครู ด้ า น
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ผลการศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ว่า ข้าราชการครู กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 400 คน จากจ านวน
ข้าราชการครูทั้งหมด 4,850 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นหนี้ และกลุ่มที่ไม่เป็นหนี้ จาก
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การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูล เหตุส าคัญ ที่ทาให้ ข้าราชการครูมีห นี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้า ราชการครูที่
เป็ น หนี้ มักก่อหนี้ สิน เพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์
เครื่องใช้สิ่งอานวยความสะดวก เป็นต้น จานวนเงินที่เป็นหนี้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และมีจานวน
ครูที่เป็นหนี้มากกว่า 1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.3 ทั้งนี้ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก
โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน แต่ในภาพรวมจานวน
ข้าราชการครูเป็ น ระยะเวลาผ่ อนช าระหนี้น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นหนี้ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม
ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับ ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้าน
จิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การน าเสนอผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง “การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์” ผู้วิจัยได้นาข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากร ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ข้ า ราชการครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 4,850 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร Yamane
กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้ นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.83
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
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Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน
คิดเป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับ ผลการศึกษาปัญหาหนี้สิ นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้
1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.0 อายุราชการต่ากว่า 5 ปี คิด
เป็นร้อยละ 43.5 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.5 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 54.3
ระดับเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.3 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เมื่อชาระ
หนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 65.3 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน มีคิดเป็นร้อย
ละ 54.5 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 87.2
ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่านิยมทางวิชาการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (𝑥̅ = 4.19) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.61)
ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.74)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็น
ร้อยละ88.8 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ จักรยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อย
ละ 54.3
ค. สภำวะหนี้สิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณ สรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะหนี้ สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครู มีภาระหนี้สิ นต่ากว่า 50,000
บาท คิดเป็ น ร้อยละ 24.3 และภาวะหนี้ สิ นน้ อย ระหว่าง 500,001-1,000,000 บาท และ ระหว่าง
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่ากัน
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2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 88.5 แหล่งหนี้สินที่ข้าราชการครู
ก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 27.7 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิด
เป็นร้อยละ 1.1 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง คิดเป็นร้อยละ 14.9
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 ลาดับ
ที่ 3 การน าไปซื้ อหรื อผ่ อนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า คิ ดเป็ น ร้อยละ 6.0 น้ อยที่ สุ ด คื อ การน าไปลงทุ น เพื่ อ
ประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 0.8 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่า
สองเหตุผล
4) การผ่ อนช าระหนี้ พบว่ า ข้ าราชการครู ส่ ว นมากต้ อ งผ่ อนช าระหนี้ ต่ อเดื อน มากกว่ า
15,001 บาทคิดเป็นร้อยละ 20.5 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000
บาทคิดเป็นร้อยละ 17.8
5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ น้อย
กว่า 5 ปีปี คิดเป็นร้อยละ 31.5 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.3
6) สภาพรายรั บกับ รายจ่ ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่ วนมาก มี รายรับเพีย งพอกั บ
รายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.5
ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.86) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (𝑥̅ = 2.64) ด้ านสั งคมโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย (𝑥̅ = 2.48) ด้ าน
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.79)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อมกัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
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หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่ งหนี้ สิ นที่ ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิ ชย์ และ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ทาให้ ข้าราชการครูก่อหนี้ สิ น ขณะที่ ตนเองยังไม่มี ความพร้อม เช่ น การซื้อบ้ าน รถยนต์ เครื่อง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน
สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ปรี ชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ ได้ ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนชาระบ้าน
ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อมู ลเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ นของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาโดยรวม อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็ นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุ ดในด้าน
รายได้รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการ
นาไปลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิ ยมทางเศรษฐกิ จ อี กปั จจั ยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อการกู้ ยืมเงิน คื อ กู้ เพื่ อน ามาศึ กษาต่ อเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางด้ านทางศั กยภาพ และเพื่ อตอบสนองค่านิ ยมทางสั งคม จากปั ญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้
เพิ่ มขึ้นทางเลื อกในชีวิ ตมากขึ้ นและการศึ กษาท าให้ ได้รับการยอมรับจากสั งคม ซึ่ งจากความคิดเห็ น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
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ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป
2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจั ยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ จั ย การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ า ราชการครู จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้
1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ
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กำรประเมินประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรส่งต่อผู้ป่วยกล้ำมเนื้อหัวใจตำย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่
มำถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มกำรถ่ำงขยำยหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษำ
โรงพยำบำลเอกชนที่ได้รับกำรรับรองจำกองค์กร
Joint Commission International (JCI)
สุชาดา ปรีดาวณิชกุล*

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรองจากองค์กร Joint
Commission International (JCI) 2) เพื่อศึกษาความรู้ของพยาบาลในการบริหารการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้ อหั วใจตายเฉีย บพลัน ชนิ ด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรอง
จากองค์กร Joint Commission International (JCI) 3) เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริการ
การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction (STEMI) ตั้งแต่มาถึงห้ องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลื อดหั ว ใจ: กรณี ศึกษา
โรงพยาบาลเอกชนที่ ได้รั บ การรั บ รองจากองค์ กร Joint Commission International (JCI) กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สถิติเวชระเบียนของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา และได้รับการประกาศ
ขบวนการกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายแบบที่ เ ฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction (Ativated STEMI Code) ที่ แ ผนกฉุ ก เฉิ น ตั้งแต่ เดือ นมกราคม ปี 2015 ถึ งธัน วาคมปี
2017 จานวน 148 คน และแบบสอบถามที่ใช้ประเมินความรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คือ พยาบาลที่แผนกห้องฉุกเฉิน 39 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 35 คน เจ้าหน้าที่แผนก
ห้องสวนหัวใจ 11 คน รวมทั้งหมด 85 คน ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นามาประมวลและวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยได้รับการ
ทาและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มตัวอย่างพยาบาล
วิชาชีพสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับความหมายในการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้อง ร้อยละ 87.1
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: wibbcream@gmail.com
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ความรู้เกี่ยวกับจานวนเวลาในการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้องร้อยละ 94.1 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ผลต่อการความสาเร็จของการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ทาให้ขบวนการในส่วนนี้มีประสิทธิภาพ, กลุ่มผู้ป่วย
ตัวอย่างได้รับการสอดใส่เข็มเพื่อทาการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI
within 60 minutes) ทาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด 60 นาที ได้ร้อยละ 79.5 ซึ่งโรงพยาบาลได้ตั้งค่า
Benchmark ไว้ ร้อยละ 95 ผลการตอบแบบสอบถามของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องของ
ความรู้ เกี่ ย วกั บ จั ด การส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ ามเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation
myocardial infarction ตั้ ง แต่ ม าถึ ง ห้ อ งฉุ ก เฉิ น จนถึ ง เริ่ ม การถ่ า งขยายหลอดเลื อ ดหั ว ใจทั้ ง
กระบวนการ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งพยาบาลวิช าชี พ สามารถตอบค าถามได้ ถู ก ต้ อ ง มากกว่ า ร้อ ยละ 85
พยาบาลวิชาชีพระดับ4 และระดับหัวหน้าหน่วยซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการในแต่ละเวร สามารถตอบ
ถูกมากกว่าร้อยละ 95 ดังนั้น การที่กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่าง ไม่สามารถได้รับการสอดใส่เข็มเพื่อทาการเปิด
เส้ นเลือดเป็น เวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) ได้ตามระยะเวลาที่
ทางโรงพยาบาลกาหนดนั้นไม่สัมพันธ์กันกับความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเมื่อศึกษาแล้ว
พบว่าสาเหตุร้อยละ 98 กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ทาหัตการ และร้อยละ2 เกิดจากสภาพจราจรทาให้เกิดความล่าช้าในการทาหัตการ ซึ่งปฏิบัติได้จริง
ร้อยละ 79.5 ถือว่ายังไม่ได้ประสิท ธิภาพตามที่โรงพยาบาลตั้งไว้ แต่ถ้าใช้เกณฑ์เวลาตามมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย คือ 90 นาที ถือว่ามีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะ ในส่วนของ
บุคลากรที่ไม่สามารถเข้ามาได้ตามเวลาเพื่อเปิดหลอดเลือดหั วใจภายใน 60 นาทีเนื่องจากสภาพ
การจราจรนั้น อาจจะต้องพิจารณาให้ ผู้ที่อยู่เวรลาดับต่อไปว่าสามารถเข้ามาทาหน้าที่แทน ในส่วน
ของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพนั้น ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้เพื่อช่วยให้การบริหารการส่งต่อผู้ป่วยนี้
ดาเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงควร
จัดให้มีการเพิ่มการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
ค ำส ำคั ญ : การวัด ประสิ ท ธิภ าพ การบริห าร ผู้ ป่ ว ยกล้ ามเนื้ อหั ว ใจตายเฉีย บพลั น ST segment
elevation myocardial infarction

1. บทนำ
องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า กลุ่มโรคหั วใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตาย
อันดับ 1 ของผู้คนทั่วโลก ในปี 2015 มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ประมาณ 17.7 ล้าน
คน คิดเป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ของอัตราการตายทั้งหมดทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ประมาณ 7.4 ล้าน ส่วนอัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 โดยจากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 พบว่า ประเทศไทยมีอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจต่อ
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ประชากร 100,000 คนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ด้านสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
นั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทางาน ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เกิดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติกระทรวงสาธารณสุข พบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของ
ผู้ป่วยโรคหัวใจ ประมาณ 7,000 ล้านบาทต่อปีโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบ ST Segment
Elevation Myocardial Infarction (STEMI) นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญของทั้งประเทศ
ไทยและทั่ ว โลก จากสถิ ติ ส าธารณสุ ขของประเทศไทยพบว่า มี ผู้ ป่ ว ยที่ เข้ารับ การรัก ษาด้ ว ยโรค
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันระหว่างปี 2553 – 2554 จานวน 55,470 และ 62,050 รายตามลาดับ
ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีและหากผู้ป่วยใช้เวลาในการเข้าถึงการรักษาได้ช้า อัตราการเสียชีวิตก็จะสูง
ตามมา โดยในปี พ.ศ.2558 พบอัตราการตายเท่ากับ 28.92 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบว่าถ้าไม่เ สียชีวิต
ก็จะส่งผลทาให้สมรรถภาพในการทางานหัวใจลดลง ร้อยละ 52 และ ร้อยละ 60 ผู้ป่วยมีกิจกรรม
ลดลง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจาวันหรือไม่สามารถที่ดารงบทบาทหน้าที่ตามปกติ ผู้ป่วยบางราย
ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบ่อยครั้งต้องออกจากงานก่อนเวลาอันควรหรือเปลี่ ยนงานทาให้
ครอบครัวสูญเสียรายได้และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลทาให้เกิดความเหนื่อยล้า
เบื่อหน่ายกับความเจ็บป่วยที่เผชิญอยู่และความเครียดที่เรื้อรังทาให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามมา
ในประเทศไทย จากข้อมูลการทาโครงการลงทะเบียนผู้ป่วยโรคหัวใจเฉียบพลัน (Thai Acute
Coronary Syndrome Registry, TACSR ครั้งที่ 1) มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545
ถึง 31 ตุลาคม 2548 เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จากโรงพยาบาลทั้งหมด 17แห่ง มีจานวนผู้ป่วยทั้งหมด
3,973 คน จ าแนกเป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST Segment Elevation
Myocardial Infarction (STEMI) ร้อยละ 40.9 โดยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้ ป่วย STEMI ใน
ประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 17 ปี พ.ศ. 2555 ผู้ป่วยได้ยาละลายลิ่มเลือด ร้อยละ 42.6 ได้รับการเปิด
ขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาที (Primary Percutaneous Coronary Intervention) ร้อยละ
24.7 หากสามารถเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจได้ทัน จะไม่ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือขาดเลือดเป็น
บริเวณกว้าง ลดอัตราการเสียชีวิต และผลแทรกซ้อนเช่น หั วใจล้ มเหลว หั วใจเต้นผิดจังหวะชนิด
รุนแรง เป็นต้น
ซึ่งปัจจุบันถึงมีเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยที่ช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันซึ่งได้แก่ การรักษาโดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนหรือ
ใส่ขดลวดโครงตาข่าย เป้ าหมายสาคัญของการดูแลคือ การรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว โดยมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้ กาหนดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous coronary intervention, PCI)
ต้องกระทาภายใน 90 นาที โดยทางโรงพยาบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญของความถูกต้องในการ
วินิจฉัยโรค และความรวดเร็วของการเปิดหลอดเลือดหัวใจ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เกิดแก่ผู้ป่วย
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ข้าพเจ้าจึงต้องมีความต้องการที่จะศึกษาว่าการส่งต่อผู้ป่วยนี้มีความประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
เพื่อนาไปปรับปรุงขบวนการส่งต่อผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ข องพยาบาลในการบริ ห ารการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลื อดหั วใจ: กรณี ศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการรับรองจากองค์กร Joint
Commission International (JCI)
2.3 เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิ ด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้ องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่าง
ขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

3. ขอบเขตกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบริ หารการส่งต่อการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการ
รับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ตั้งแต่ปี 2558 – 2560

4. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขบวนการการเปิดหลอดเลือด
หัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction
ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง การที่
มีระบบการบริหารการจัดการที่ดี จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างท่วงที สามารถใช้ชีวิตประจา
ได้กลับมาอย่างเป็นปกติมากที่สุด และในส่วนของโรงพยาบาลนั้นก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับโรงพยาบาลอื่นได้เป็นอย่างดี โดยมี work flow คิดดังนี้

746

1. การลงทะเบียนผู้ป่วย (ผู้ป่วยแจ้งว่ามี
อาการแน่นหน้าอก)
2. พยาบาลทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมทั้ง
วัดสัญญาณชีพ
3. แพทย์ ป ระจ าห้ อ งฉุ ก เฉิ น แปลผล
คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
4. ถ้ า คลื่ น ไฟ ฟ้ าหั วใจเป็ น แบ บ ST
segment elevation myocardial
infarction พยาบาลท าการ Activated
STEMI Code
5. แพทย์ซักประวัติเพิ่มเติม ,อธิบาย risk
and benefit ใน การรั ก ษ า และแจ้ ง
แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
6. พ ยาบ าลเก็ บ เลื อดส่ งตรวจท าง
ห้องปฎิบัติการ
7. พยาบาลแจ้ ง ขอ sign consent ใน
การทาหัตถการ
8.พยาบาลห้องฉุกเฉินเตรียมผู้ป่วยส่งไป
ห้องสวนหัวใจ หรือเตรียมให้ยาละลายลิ่ม
เลือด
9. ถ้าห้องสวนหัวใจยังไม่พร้อม ส่งผู้ป่วย
ไปสั ง เกตอาการที่ แ ผนกผู้ ป่ ว ยหนั ก
โรคหัวใจ
10. แพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจ
ทาการเริ่มถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ

ใช้เวลำไม่
เกิน 8 นำที

รวมเวลำทั้งหมดไม่
เกิน 60 นำที

ภำพที่ 1 กระบวนการในการทางาน
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ขบวนการการบริ ห ารการส่ งต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ ามเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
จากห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มถ่างขยายหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
1. การลงทะเบียนเมื่อผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน เมื่อผู้ป่วยแจ้งว่ามีอาการเจ็บแน่นหน้าอก จุก
แน่นบริเวณลิ้นปี่ หรือไม่สามารถแยกได้ระหว่างแน่นท้องหรือแน่นหน้าอก เจ้าหน้าห้องลงทะเบียน
ต้องแจ้งพยาบาลประจาห้องฉุกเฉินทันที
2. การทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads พร้อมวัดสัญญาณชีพ
3. แพทย์ประจาห้องฉุกเฉินแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 leads โดยระยะเวลาในการทาและ
แปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยแพทย์ประจาห้องฉุกเฉิน หรือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจต้องทาเสร็จ
ภายใน 8 นาที (Time Door to EKG interpretion within 8 minutes)
4. การ Activated STEMI code ท าได้ โ ดยถ้ า แพทย์ ป ระจ าห้ อ งฉุ ก เฉิ น หรื อ แพทย์
ผู้เชี่ย วชาญโรคหั วใจลงความเห็ น ว่าผลคลื่ นไฟฟ้าหั วใจเข้าได้กับภาวะ ST segment evaluation
myocardial infarction ให้ดาเนินการประกาศ การประกาศขบวนการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
แบบ ST segment elevation myocardial infarction (Activated STEMI Code) พร้อมรายงาน
แพทย์ เจ้ าของไข้ เพื่ อ ให้ ได้มี การด าเนิ น การตามขั้น ตอนของการส่ งต่ อผู้ ป่ ว ยกล้ ามเนื้ อหั ว ใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจจากห้องฉุกเฉินจนถึงเริ่มถ่างขยายหัวใจ เพื่อให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ทั้งโรงพยาบาล โดยการประสานงาน Activated STEMI code จะมี 2 ช่วงเวลา ดังนี้
4.1 การติดต่อช่วงเวลาทาการ (7 – 20 น.)
4.1.1 โทรศั พ ท์ แ จ้ง operator เพื่ อ แจ้ ง STEMI code และหลั งจากนั้ น
operator จะมี ก ารส่ ง sms ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งตามสายงาน ได้ แ ก่ Center Director of cardiology
service, Manager of CCU, Heart center,Laboratory and Imaging. Nurse duty manager.
Clinical nurse coordinator, Supervisor of laboratory and concierge
4.1.2 ถ้ามีการรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ตามทีมห้องสวน
หัวใจโทรศัพท์ไปประสานงานที่ Heart center
4.2 การติดต่อช่วงนอกเวลาทาการ (20.01 – 6.59 น.)
4.2.1 โทรศั พ ท์ แ จ้ง operator เพื่ อ แจ้ ง STEMI code และหลั งจากนั้ น
operator จะมี ก ารส่ ง sms ให้ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งตามสายงาน ได้ แ ก่ Center Director of cardiology
service, Manager of CCU, Heart center, Laboratory and Imaging. Nurse duty manager.
Clinical nurse coordinator, Supervisor of laboratory and concierge
4.2.2 ถ้ามีการรักษาโดยการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ให้ตามทีมห้องสวน
หัวใจ โดยโทรศัพท์ไปประสานงานกับ Supervisor เวรดึก
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5. แพทย์ซักประวัติเพิ่มเติม, อธิบายผลประโยชน์ของการรักษา ภาวะเสี่ยง และผลข้างเคียง
ในการรักษา (risk and benefit) และแจ้งแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ
6. พยาบาลส่งเลือดตรวจทางห้องปฎิบัติการ
7. การลงนามยินยอมเพื่อรับการรักษา
7.1 ท าหั ตถการฉีดสี เพื่อ ดูห ลอดเลื อดหั ว ใจ และหรือท าการเปิดเส้ นเลื อ ดหั ว ใจ
Consent special procedure for Coronary angiogram +/- Percutaneous coronary
intervention)
7.2 รับยาละลายลิ่มเลือด (Consent for infusion fibrinolytic agent)
8. พยาบาลห้องฉุกเฉินเตรียมผู้ป่วยส่งไปห้องสวนหัวใจ หรือเตรียมให้ยาละลายลิ่มเลือด
8.1 ระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Time Door to Fibrinolytic therapy)
ถ้าผู้ป่วยเลือกการรักษาแบบให้ยาละลายลิ่มเลือด ต้องมีการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีโดย
นับเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึงเวลาเริ่มต้นให้ยา โดยแพทย์ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณารายการข้อ
ห้ามให้ของการรับยาละลายลิ่มเลือดที่มีต่อผู้ป่วยก่อนบริหารยาด้วย (Contraindication checklist
for fibrinolytic agent)
8.2 ระยะเวลาในการทาการเปิดเส้นเลือด (Time Door to PCI) ถ้าผู้ป่วยเลือกการ
รักษาแบบถ่างขยายหลอดเลือดต้องกระทาภายใน 60 นาที โดยนับเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนผู้ป่วยจนถึง
เวลาเริ่มต้นแทงเข็มเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด (Puncture time) โดยพยาบาลห้องฉุกเฉินต้องเป็นผู้ไป
ส่งผู้ป่วยที่ห้องสวนหัวใจ (Cardiac catheterization lab)
9. ถ้าห้องสวนหัวใจยังไม่พร้อม ส่งผู้ป่วยไปสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
10. แพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจทาการเริ่มถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ

5. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพ: กรณี ศึ ก ษา การบริห ารจั ด การ
ขบวนการเปิดหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation
myocardial infarction ตั้ ง แต่ ม าถึ ง ห้ อ งฉุ ก เฉิ น จนถึ ง เริ่ ม การถ่ า งขยายหลอดเลื อ ดหั ว ใจของ
โรงพยาบาลเอกชนชั้นนาแห่งหนึ่ง เป็นการวิจัยแบบคุณภาพ เชิงพรรณนา (Descriptive research)
ใช้การศึกษาแบบ Retrospective Study โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
5.1.1 ประชำกร
5.1.1.1 ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนเข้ามารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์
วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ภ าวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
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infarction ที่ได้รับการ Activated STEMI Code และได้รับการดูแลรักษาที่แผนกฉุกเฉินจนถึงห้อง
สวนหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
5.1.1.2 พยาบาลแผนกฉุ ก เฉิ น พยาบาลแผนกผู้ ป่ ว ยหนั ก โรคหั ว ใจ
พยาบาลแผนกห้องสวนหัวใจ
5.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กาหนด แบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ
1. ผู้ ป่ วยที่ล งทะเบียนเข้ามารับการรักษาที่แผนกฉุกเฉิน และแพทย์วินิจฉัยว่ามี
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ที่ได้รับ
การ Activated STEMI Code และได้รับการดูแลรักษาที่แผนกฉุกเฉินจนถึงห้องสวนหัวใจทุกหน่วย
ประชากร ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จานวน 148 คน
2. พยาบาลที่ เกี่ย วข้องทั้ง 3 แผนกทุ กหน่ว ยประชากร คือ พยาบาลแผนกห้ อ ง
ฉุกเฉิน 39 คน พยาบาลแผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 35 เจ้าหน้าที่แผนกห้องสวนหัวใจ 11 คน รวม
ทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 100
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
5.2.1 เป็ น การน าข้อมูล เกี่ยวกับ สถิติเวลาในการส่ งต่อผู้ ป่วยกล้ ามเนื้ อหั ว ใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560
5.2.2 เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อประเมินความรู้ของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง โดยคาถามมี 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา อายุการทางาน แผนกที่
ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่ประเมินความรู้เกี่ยวกับการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน
จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยถามถึงขบวนการตั้งแต่ห้องฉุกเฉินจนถึงห้องสวนหัวใจ
ว่าแต่ละขั้นตอนคืออะไร และใช้เวลาเท่าไร มีทังหมด 12 ข้อ ในแต่ละข้อ มี 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมี
เพียงคาตอบที่ถูกต้อง นามาหาค่าเป็นจานวน และร้อยละ และคาแนะนา ปัญหาในการปฏิบัติงานมา
วิเคราะห์ต่อไป
5.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 รวบรวมข้อมูลจากสถิติเวชระเบียนเกี่ยวกับเวลาในการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน
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จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2560 จานวน
148 คน
5.3.2 ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล การ
ประเมินความรู้ คาแนะนา หรือปัญหาในการปฏิบัติงาน ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง 85 คน
โดยใช้ระยะเวลาการเก็บข้อมูลเดือน ตุลาคม 2561
5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)
5.4.1 นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากสถิติเวชระเบียนเกี่ยวกับเวลาในการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้ อหั วใจตายเฉีย บพลัน ชนิ ด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 –
2560 มาวิเคราะห์ว่าทาตามเวลาที่กาหนดหรือไม่ นามาหาเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ย
5.4.2 นาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถามในส่วนของความรู้ของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 1 นาข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นการศึกษา อายุการทางาน แผนก
ที่ปฏิบัติงานนามาหาค่าเป็นจานวน และร้อยละ
ส่วนที่ 2 นาคาถามที่ประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อ
หัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน
จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ มีทั้งหมด 12 ข้อ ในแต่ละข้อ มี 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีเพียง
คาตอบที่ถูกต้อง นามาหาค่าเป็นจานวนที่ตอบถูก และร้อยละที่ตอบถูก , หาตาแหน่งงานที่ตอบผิด
น้อยที่สุด เป็นจานวนและร้อยละ และนาคาแนะนาและปัญหาจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์

6. ผลกำรศึกษำ
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
6.1 ผลกำรศึกษำกำรประเมินประสิทธิภำพ
การประเมิน ถึงตั ว ชี้วัดประสิ ท ธิภ าพของการบริห ารการส่ งต่ อผู้ ป่ ว ยกล้ ามเนื้ อหั ว ใจตาย
เฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่ม
การถ่างขยายหลอดเลือดหั วใจ โดยการพิจารณาข้อมูลจากการการวัดผลการปฏิบัติงานการส่งต่อ
ผู้ ป่ ว ยส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เอกชนที่ได้รับการรับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI) ระหว่างปี พ.ศ. 2558
– 2560

751

ตำรำงที่ 1 ผลการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้ ง แต่ ม าถึ งห้ อ งฉุ ก เฉิ น จนถึ งเริ่ ม การถ่ างขยาย
หลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560
ผู้ป่วยที่มีภำวะหัวใจขำดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST segment
elevation myocardial infarction (STEMI )

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2560

Bench
mark
ของร.พ.

จานวนผู้ป่วย (คน)
45
ระยะเวลาในการทาและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที 100%
(Time door to EKG interpretion within 8 mins)
Average time door to EKG interpretion ( mins )
4.7
เวลาตั้ งแต่ ที่ ผู้ ป่ วยลงทะเบี ย นที่ ห้ อ งฉุ ก เฉิ น จนถึ งเวลาที่ แ พทย์ 66.5%
ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจสอดใส่เข็มเพื่อทาการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่
เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 mins)
Average time door to PCI ( mins )
60.8
ระยะเวลาในการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยผู้ป่วยต้องได้รับยาภายใน ไม่มี
30 นาทีหลังจากลงทะเบียนผู้ป่วย (Time Door to Fibrinolytic ผู้ป่วยที่
therapy)
เลือกใช้
วีธีนี้

55
100%

48
100%

100%

5.2
81%

5.3
91%

95%

58.4
ไม่มี
ผู้ป่วยที่
เลือกใช้
วีธีนี้

55.9
ไม่มี
ผู้ป่วยที่
เลือกใช้
วีธีนี้

100%

จากการโดยศึ ก ษาจากข้ อ มู ล สถิ ติ เวชระเบี ย น พบว่ า มี ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลั น ชนิด ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)ที่มาลงทะเบียนที่ห้ อง
ฉุกเฉิน พบว่ามีจานวนผู้ป่วยในปี 2558 จานวน 45 คน, ปี พ.ศ. 2559 จานวน 55 คน, ปี พ.ศ. 2560
จานวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน
มี ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ได้รับการทาและแปลผล
คลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจภายในเวลา 8 นาที (Time door to EKG interpretion within 8 minutes) คิ ด
เป็ น ร้ อ ยละ 100 โดยค่ า Benchmark เท่ ากั บ 100% และค่าเฉลี่ ยท าได้ ตามระยะเวลาที่ ก าหนด
ภายใน 8 นาทีของปี พ.ศ. 2558 เท่ากับ 4.7 นาที, ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 5.2 นาที , ปี พ.ศ. 2560
เท่ากับ 5.3 นาที
มี ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ได้รับการสอดใส่เข็มเพื่อทา
การเปิดเส้น เลือดเป็ น เวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) โดยปี พ.ศ.
2258 ทาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด60นาที คิดเป็นร้อยละ 66.5, ปี พ.ศ. 2559 ทาได้ตามระยะเวลา
ที่ก าหนดคิ ดเป็ น ร้ อยละ 81, ปี พ.ศ. 2560 ทาได้ต ามระยะเวลาที่ กาหนดคิด เป็ น ร้อยละ 91, ค่ า
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Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ 95, และค่าเฉลี่ยทาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด60นาที
ของปี พ.ศ 2558 เท่ากับ 60.8 นาที, ค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ 2559 เท่ากับ 58.4 นาที, ค่าเฉลี่ยของปี พ.ศ
2560 เท่ากับ 55.9 นาที
มี ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction (STEMI) ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ที่มาลงทะเบียนที่ห้องฉุกเฉิน ไม่มีผู้ป่วยเลือกใช้วิธีการ
รักษาการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา (Fibrinolytic therapy)
6.2 ผลกำรศึกษำในเรื่องของควำมรู้ของพยำบำลวิชำชีพกลุ่มตัวอย่ำงในกำรบริหำรกำร
ส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ ำ มเนื้ อ หั ว ใจตำยเฉี ย บพ ลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
infarction ตั้ งแต่ มำถึงห้ องฉุ กเฉิน จนถึงเริ่ มกำรถ่ำ งขยำยหลอดเลือ ดหั วใจของโรงพยำบำล
เอกชนแห่งหนึ่ง
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
การประเมินลักษณะ, ตาแหน่งงาน, ประสบการณ์ในการทางาน และความรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพแผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจ
6.2.1 เพศ
พยาบาลวิชาชีพเป็นเพศชาย 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9, เพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ
86.5
ตำรำงที่ 2 แสดงเพศของพยาบาลวิชาชีพที่กลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
11
74
85

ร้อยละ
13.5
86.5
100

6.2.2 อำยุ
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุอยู่ในช่วง 22 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6, อายุอยู่ในช่วง 26 – 30
ปี คิดเป็นร้อยละ 29.4, อายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.4, อายุอยู่ในช่วง 35 – 40 ปี
คิดเป็นร้อยละ 20, อายุอยู่ในช่วง 41 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.2, อายุอยู่ในช่วง 46 ปี คิดเป็นร้อยละ
2.4, โดยที่อายุเฉลี่ยของพยาบาล คือ 30.39 ปี
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ตำรำงที่ 3 แสดงอายุของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
อำยุ
22 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
15
25
19
17
7
2
85

ร้อยละ
17.6
29.4
22.4
20
8.2
2.4
100

6.2.3 ระดับกำรศึกษำ
พยาบาลวิชาชีพจบการศึกษาสูงสุด 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80, และระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20
ตำรำงที่ 4 แสดงระดับการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ระดับกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม

จำนวน (คน)
68
17
85

ร้อยละ
80
20
100

6.2.4 ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การทางาน 0–3 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6, ประสบการณ์การ
ท างาน 4–7 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.1, ประสบการณ์ ก ารท างาน 8–12 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.9,
ประสบการณ์การทางาน 13–15 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8, ประสบการณ์การทางาน 15 ปีขึ้นไปคิดเป็น
ร้อยละ 17.6 โดยประสบการณ์การทางานเฉลี่ยเท่ากับ 7.41 ปี
ตำรำงที่ 5 แสดงประสบการณ์การทางานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
0 – 3 ปี
4 – 7 ปี
8 – 12 ปี
13 – 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
15
23
22
10
15
89

6.2.5 แผนกที่ปฏิบัติงำน
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ร้อยละ
17.6
27.1
25.9
11.8
17.6
100

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ห้องฉุกเฉินมีทั้งหมด 39 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9, พยาบาล
วิช าชีพที่ป ฏิบั ติงานที่แผนกผู้ป่ วยหนักโรคหั วใจมีทั้งหมด 35 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2, พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องสวนหัวใจมีทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.9
ตำรำงที่ 6 แสดงแผนกที่ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพที่กลุ่มตัวอย่าง
แผนกที่ปฏิบัติงำน
แผนกห้องฉุกเฉิน
แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
แผนกห้องสวนหัวใจ
รวม

จำนวน (คน)
39
35
11
85

ร้อยละ
45.9
41.2
12.9
100

6.2.6 ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 20.2, พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 22.5
, พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 18, พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 29.2, พยาบาล
วิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.7, พยาบาลวิชาชีพระดับผู้จัดการแผนก คิดเป็นร้อยละ
3.4
ตำรำงที่ 7 แสดงตาแหน่งงานของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

จำนวน (คน)
18
19
16
24
5
3
85

ร้อยละ
21.2
22.4
18.8
28.2
5.9
3.5
100

ส่วนที่ 2 เป็ น คาถามที่ ป ระเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่ งต่ อผู้ ป่ว ย STEMI code
ตั้งแต่ห้ องฉุกเฉินจนถึงห้ องสวนหั วใจของพยาบาลวิช าชีพ ที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้ องฉุกเฉิน แผนก
ผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจ
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ตำรำงที่ 8 ผลการประเมินประเมินความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง
ควำมรู้ของพยำบำลวิชำชีพกลุม่ ตัวอย่ำง
ลักษณะอาการแน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน
ความหมายของ Time door to EKG
เวลาของ Time door to EKG
วิธีการติดต่อ Activate STEMI cose
วิธีการเตรียมทีมห้องสวนหัวในเวลา
วิธีการเตรียมทีมห้องสวนหัวในเวลา
ความหมายของ Time door to fibrinolytic agent
เวลาของ Time door to fibrinolytic agent
ความหมายของ Time door to PCI
เวลาของ Time door to PCI
ความรู้ของเจ้าที่ห้องสวนหัวใจในการเตรียมห้องสวน
หัวให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ความรู้ในการจัดการผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ

ตอบถูกต้อง
(ร้อยละ)
100

ตอบผิด
(ร้อยละ)
0

ตำแหน่งงำนที่
ตอบผิดน้อยที่สุด
ไม่มผี ู้ตอบผิด

88.3
94.1
100
90.6
95.2
88.3
94.1
85.9
89.4
100

11.7
5.9
0
9.4
4.8
11.7
5.9
14.1
10.6
0

4
supervisor
ไม่มผี ู้ตอบผิด
4
2
3,4
3
3,4
3,4
4

100

0

ไม่มผี ู้ตอบผิด

โดยสามารถแยกเป็นแต่ละหัวข้อได้ดังนี้
6.2.7 ลักษณะอาการแน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมีอาการอย่างไร มี
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบ
ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 9 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับลักษณะอาการแน่นหน้าอกของ
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0

6.2.8 Time door to EKG หมายถึงอะไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน
แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้อง ร้อยละ 88.3, ตอบผิด ร้อยละ 11.7 โดย
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มีพยาบาลวิช าชีพระดับ 1 ตอบผิ ดร้อยละ 5.88 พยาบาลวิช าชีพ ระดับ 2 ตอบผิ ดร้อยละ 3.52,
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับที่ 4 ตอบผิดร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 10 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ Time door
to EKG
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
5
2
2
1
0
0
10

ร้อยละ
5.88
2.35
2.35
1.17
0
0
11.7

6.2.9 Time door to EKG ใช้เวลานานเท่าไร มีพยาบาลวิช าชีพที่ปฏิบัติงานทั้ง 3 แผนก
ตอบถูกต้องร้อยละ 94.1 ตอบผิดร้อยละ 5.9 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิด ร้อยละ 2.35
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิ ด ร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ไม่มีผู้ ตอบผิด พยาบาล
วิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย ตอบผิด ร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 11 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเวลาของ Time door to EKG
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
2
0
2
1
0
5

ร้อยละ
0
2.35
0
2.35
1.17
0
5.9

6.2.10 ถ้ามีการ Activated STEMI Code ต้องโทรศัพท์ไปที่หมายเลขใด มีพยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 12 ความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการติดต่อ Activate STEMI Code
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
0
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ร้อยละ
0
0

ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0

6.2.11 ถ้าต้องการตามทีมห้องสวนหัวใจในช่วงเวลาทาการ 7 - 20 น. ท่านจะต้องแจ้งทีม
สวนหัวใจที่ใด เท่าไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ
แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 90.6 ตอบผิดร้อยละ 9.4 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ
2 ตอบผิดร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบ
ผิดร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 13 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเตรียม
ทีมห้องสวนหัวใจในช่วงเวลาทาการ
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
2
2
3
1
0
0
8

ร้อยละ
2.35
2.35
3.52
1.17
0
0
9.4

6.2.12 ถ้ าต้ องการตามที ม ห้ อ งสวนหั ว ใจในช่ว งนอกเวลาท าการ 20.01 – 6.59 น. ท่ าน
จะต้องแจ้งทีมสวนหั วใจที่ใด มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้ องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนัก
โรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 95.2 ตอบผิดร้อยละ 4.8 โดยมีพยาบาลวิชาชีพ
ระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 2.35 พยาบาลวิชาชีระดับ 2 ไม่มีผู้ตอบผิด พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 และ 4
ตอบผิดร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 14 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานเตรียม
ทีมห้องสวนหัวใจในช่วงนอกเวลาทาการ
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3

ตอบผิดจำนวน (คน)
2
0
1
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ร้อยละ
2.35
0
1.17

พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

1
0
0
4

1.17
0
0
4.7

6.2.13 Time door to fibrinolytic agent หมายถึงอะไร มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่
แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ 88.3, ตอบผิด
ร้อยละ 11.7 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับที่ 1 ตอบผิดร้อยละ 7.05 พยาบาลวิชาชีพระดับที่ 2 ตอบ
ผิดร้อยละ 2.35, พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 1.17, พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิด
ร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 15 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ Time door
to fibrinolytic agent
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
6
2
1
1
0
0
10

ร้อยละ
7.05
2.35
1.17
1.17
0
0
11.7

6.2.14 Time door to fibrinolytic agent ใช้ เ วลานานเท่ า ไหร่ มี พ ยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหั วใจ แผนกห้ องสวนหัวใจตอบถูกต้องร้อยละ
94.1 ตอบผิดร้อยละ 5.9 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ2
ตอบผิดร้อยละ 1.17 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ไม่มีผู้ตอบผิด พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ
1.17
ตำรำงที่ 16 แสดงถึงความรู้ ของพยาบาลวิช าชีพกลุ่ มตัว อย่างเกี่ยวกับเวลาของ Time door to
fibrinolytic agent
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)

ตอบผิดจำนวน (คน)
3
1
0
1
0
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ร้อยละ
3.52
1.17
0
1.17
0

ตำแหน่งงำน
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
5

ร้อยละ
0
5.9

6.2.15 Time door to PCI หมายถึงอะไร เท่าไหร่ มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนก
ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูกต้อง ร้อยละ 85.9 ตอบผิดร้อยละ
14.1 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิดร้อยละ
3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ 3.52
พยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย (Supervior) ไม่มีผู้ตอบผิด
ตำรำงที่ 17 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายของ Time door
to PCI
ตำแหน่งงำน
พยำบำลวิชำชีพระดับ 1
พยำบำลวิชำชีพระดับ 2
พยำบำลวิชำชีพระดับ 3
พยำบำลวิชำชีพระดับ 4
หัวหน้ำหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดกำรแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
3
3
3
3
0
0

ร้อยละ
3.52
3.52
3.52
3.52
0
0

12

14.1

6.2.16 Time door to PCI ใช้เวลานานเท่าไหร่ มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้อง
ฉุกเฉิน แผนกผู้ป่ วยหนั กโรคหัวใจ แผนกห้ องสวนหัวใจ ตอบถูกต้องร้อยละ 89.4 ตอบผิดร้อยละ
10.6 โดยมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 2 ตอบผิดร้อยละ
2.35 พยาบาลวิชาชีพระดับ 3 ตอบผิดร้อยละ 3.52 พยาบาลวิชาชีพระดับ 4 ตอบผิดร้อยละ 1.17
ตำรำงที่ 18 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับเวลาของ Time door to PCI
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
3
2
3
1
0
0
9
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ร้อยละ
3.52
2.35
3.52
1.17
0
0
10.6

6.2.16 ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจ ท่านต้องมาถึงห้องสวนหัวใจในเวลานานเท่าไร มี
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องสวนหัวใจตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 19 แสดงถึงความรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้ องสวนหัวใจ
เกี่ยวกับความรู้ของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมห้องสวนหัวใจให้ทันตามเวลาที่กาหนด
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0

6.2.13 ถ้าไม่สามารถส่งผู้ป่วยไปห้องสวนหัวใจได้ทันที ต้องส่งผู้ป่วยไปสังเกตอาการต่อที่
แผนกใด มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่แผนกห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ แผนกห้องสวน
หัวใจตอบถูก คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 20 แสดงถึ งความรู้ ข องพยาบาลวิช าชี พ กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ป ฏิ บั ติ งานที่ แ ผนกผู้ ป่ ว ยหนั ก
โรคหัวใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วย
ตำแหน่งงำน
พยาบาลวิชาชีพระดับ 1
พยาบาลวิชาชีพระดับ 2
พยาบาลวิชาชีพระดับ 3
พยาบาลวิชาชีพระดับ 4
หัวหน้าหน่วย (Supervisor)
ผู้จัดการแผนก (Manager)
รวม

ตอบผิดจำนวน (คน)
0
0
0
0
0
0
0

ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
0

7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “เรื่องการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึง
เริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนได้รับการ
รับรองจากองค์กร Joint Commission International (JCI)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหาร
การส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจตายเฉี ย บพลั น ชนิ ด ST segment elevation myocardial
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infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจของโรงพยาบาลเอกชน
แห่งหนึ่ง เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้ องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยาย
หลอดเลื อ ดหั ว ใจของโรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ แบบพรรณนา
(Descriptive research) โดยใช้ ก ารศึ ก ษาแบบ Retrospective Study โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ คื อ
ฐานข้อ มูล เกี่ย วกับ สถิติเวลาในการส่ งต่อผู้ ป่ วยกล้ ามเนื้อ หั ว ใจตายเฉี ยบพลั น ชนิ ด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
และเป็นการใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ของพยาบาลที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม
คือ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและได้รับการ Activated STEMI Code ที่แผนกฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน
มกราคมปี 2015 ถึงธันวาคมปี 2017 จานวน 148 คน โดยนาข้อมูลมาจากจากสถิติเวชระเบียน และ
พยาบาลที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด คื อ พยาบาลแผนกห้ อ งฉุ ก เฉิ น 39 คน พยาบาลแผนกผู้ ป่ ว ยหนั ก
โรคหัวใจ 35 เจ้าหน้าที่แผนกห้องสวนหัวใจ 11 คน รวมทั้งหมด 85 คน ซึ่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
น ามาประมวลและวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (descriptive statistic) ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ
(percentage) ผู้วิจัยนาเสนอสรุป การอภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการโดยศึกษาจากข้อมูลสถิติเวชระเบียนของผู้ป่วยผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิ ด ST segment elevation myocardial infarction และแบบสอบถามกลุ่ ม ตัว อย่ างพยาบาล
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับส่งต่อผู้ป่วย ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วยจากสถิติเวชระเบียน ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีจานวน 148 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 86.5
มีอายุอยู่ในช่วง 31 – 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.4 โดยมีอายุเฉลี่ย 30.39 มีการศึ กษาส่วนใหญ่จบ
ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 มีประสบการณ์การทางานส่วนใหญ่อยู่ที่ 4 – 7 ปี คิดเป็นร้อยละ
27.1 พยาบาลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน ร้อยละ 45.9 มีตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพยาบาล
วิชาชีพระดับ 4 คิดเป็นร้อยละ 29.2
กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องทุกตาแหน่ง สามารถตอบคาถามลักษณะอาการ
แน่นหน้าอกของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันถูกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 อาจเป็นปัจจัย
หนึ่งที่สามารถทาให้เริ่มกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพสามารถ
จาแนกลักษณะของโรคได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มตัวอย่างได้รับการทาและแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจภายในเวลา 8 นาที (Time door to
EKG interpretion within 8 minutes) คิดเป็นร้อยละ 100 และค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ปี เท่ากับ 5.06 นาที
โดยค่า Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ100 ซึ่งผลการตอบแบบสอบถามของพยาบาล
762

วิชาชีพกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความหมายในการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้อง ร้อยละ 87.1 ความรู้
เกี่ยวกับจานวนเวลาในการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจนั้นถูกต้องร้อยละ 94.1 ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับ
4 และพยาบาลวิชาชีพระดับหัวหน้าหน่วย ที่จะต้องทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเวร คอยดูแลบริหารจั ดการ
ตอบผิดน้อยที่สุดร้อยละ 1.17 ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการความสาเร็จของการทาคลื่นไฟฟ้า
หัวใจ เนื่องจาก เมื่อผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาล พยาบาลจะเป็นผู้เริ่มต้นในการทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้า
พยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างดี โอกาสทาคลื่นไฟฟ้าหัวใจสาเร็จใน
เวลาที่กาหนดก็มีโอกาสสูงมากเช่นกัน
กลุ่มผู้ป่ วยตัวอย่างได้รับการสอดใส่เข็มเพื่อทาการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที
(Time door to PCI within 60 minutes) ทาได้ตามระยะเวลาที่กาหนด 60 นาที ได้ร้อยละ 79.5
ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ปีเท่ากับ 58.36 นาที ค่า Benchmark ของโรงพยาบาลเท่ากับ ร้อยละ 95 ซึ่งผลการ
ตอบแบบสอบถามของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับจัดการส่งต่อผู้ป่วย
กล้ามเนื้ อหั วใจตายเฉีย บพลัน ชนิ ด ST segment elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึง
ห้องฉุกเฉิน จนถึ งเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหั วใจ ได้แก่ เรื่องวิธีการติดต่อ Activated STEMI
Code, วิธีการตามทีมห้องสวนหัวใจช่วงในเวลา และนอกเวลาทาการ, ความหมายและเวลาการสอด
ใส่เข็มเพื่อทาการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes),
ความหมายและเวลาของวิธีการรักษาการให้ ยาละลายลิ่ มเลื อดทางหลอดเลื อ ดดา (Fibrinolytic
therapy), ความรู้ของเจ้าหน้าที่ห้องสวนหัวใจในการเตรียมห้องสวนหัวใจให้ทันตามเวลาที่กาหนด,
ความรู้ในการจัดการผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ ซึ่งผลสัมภาษณ์พบว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
ตัว อย่ าง สามารถตอบคาถามได้ถูก ต้องมากกว่า ร้อยละ 85 พยาบาลวิช าชี พ ระดั บ 4 และระดั บ
หัวหน้าหน่วยซึ่งจะเป็น ผู้บ ริหารจัดการในแต่ละเวร สามารถตอบถูกมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 95
ดังนั้น การที่กลุ่มผู้ป่วยตัวอย่างไม่สามารถได้รับการสอดใส่เข็มเพื่อทาการเปิดเส้นเลือดเป็นเวลาไม่
เกิน 60 นาที (Time door to PCI within 60 minutes) ได้ตามระยะเวลาที่ทางโรงพยาบาลกาหนด
นั้น โดยทาสาเร็จได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.5 นั้นไม่สัมพันธ์กันกับความสามารถในการบริหารการการส่ง
ต่อผู้ป่วยของพยาบาล และเมื่อได้ลงไปศึกษาในแต่ละเคสที่ทาไม่สาเร็จ ส่วนใหญ่เกิดจากร้อยละ 98
ผู้ป่วยมีปัญหาค่าใช้จ่าย ทาให้ผู้เกิดมีการตัดสินใจในการรักษาที่ล่าช้า ทาให้กระบวนการจัดการส่งต่อ
ผู้ป่วยเกิดความล่าช้า ส่วนร้อยละ 2 เกิดจากการจราจรที่ติดขัด ทาให้แพทย์ผู้ทาการเปิดเส้นเลือดไม่
สามารถเข้ามาทัน เวลา และในส่ วนคาถามด้านความรู้เกี่ยวกับ การจัดการส่ งต่อผู้ ป่วยนั้ น ข้อที่ มี
พยาบาลวิ ช าชี พ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบผิ ด มากที่ สุ ด คื อ Time door to PCI หมายถึ ง อะไร และใช้
เวลานานเท่าใด จากผลสัมภาษณ์ เกิดจากพยาบาลยังมีความสับสนกับเวลา 90 นาที ซึ่งโดยมาตรฐาน
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ได้กาหนดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
ชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ (Percutaneous coronary intervention) ต้อง
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กระทาภายใน 90 นาที ทาให้เกิดความสับสนโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพระดับ1 และพยาบาลวิชาชีพ
ที่ทางานแผนกห้องสวนหัวใจ
ในส่ วนของกลุ่ มตัวอย่ างพยาบาลวิช าชี พนั้ น ถึงแม้จะสามารถตอบคาถามที่เกี่ยวกับ การ
บริหารการส่งต่อผู้ป่วย ได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 นั้น อาจยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการการ
ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 4 และระดับหัวหน้าหน่วยตอบ
คาถามผิด ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย ตาม แต่ด้วยตาแหน่งงานก็มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
ส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างมาก และในส่วนของพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ 2 จะเป็นพยาบาลส่วนใหญ่ที่
ตอบคาถามผิด ถึงแม้ตาแหน่งงานอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจมากนัก แต่ถ้าพยาบาลวิชาชีพ
ระดับ 1 และ 2 มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการส่งต่อได้ดี ก็จะช่วยให้กระบวนการนี้ดาเนิน
ไปได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากที่สุด จึงควร
จัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น
7.2 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงกำรบริหำร
1. ในส่วนของบุคลากรไม่สามารถเข้ามาได้ตามเวลาเพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจภายใน 60 นาที
เนื่องจากสภาพการจราจรนั้น อาจจะต้องพิจารณาให้ผู้ที่อยู่เวรลาดับต่อไปว่าสามารถเข้ามาได้เร็วกว่า
หรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้
2. ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพนั้น ถึงแม้จะสามารถตอบคาถามที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการส่งต่อผู้ป่วย ได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 นั้น อาจยังไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ
การส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะยังมีพยาบาลวิชาชีพระดับ 4 และระดับหัวหน้าหน่วย
ตอบคาถามผิด ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย ตาม แต่ด้วยตาแหน่งงานก็มีผลต่อการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการส่งต่อผู้ป่วยเป็ นอย่างมาก และในส่วนของพยาบาลวิชาชีพระดับ 1 และ 2 จะเป็นพยาบาล
ส่วนใหญ่ที่ตอบคาถามผิด ถึงแม้ตาแหน่งงานอาจจะไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจมากนัก แต่ถ้าพยาบาล
วิ ช าชี พ ระดั บ 1 และ 2 มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ กระบวนการบริ ห ารจั ด การส่ ง ต่ อ ได้ ดี ก็ จ ะช่ ว ยให้
กระบวนการนี้ดาเนินไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เช่น อบรมภาคทฤษฎี ปีละ 1 ครั้ง และ
จัดให้มีการ Pre and Post test เพื่อนามาประเมินความรู้ความสามารถของบุคลกรได้ตามความเป็น
จริงโดยให้ได้รับการนิเทศน์ครบ 100% และมีการตั้งเกณฑ์คะแนนความรู้ของพยาบาลที่ต้องการให้
ชัดเจน (>95%)
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2. จัดให้มีการฝึกปฏิบัติกับสถานการณ์จาลองปีละ 2 ครั้ง และให้มีการสับเปลี่ยนทาในทุก
แผนกที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
เพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยไปในแผนกที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกโรคหัวใจ
ผู้ป่วยนอก แผนกอายุรกรรมผู้ป่วยนอก แผนกระบบทางเดินอาหารผู้ป่วยนอก เนื่องจากแผนกต่าง ๆ
เหล่านี้มีโอกาสพบผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment elevation myocardial
infarction ได้บ่ อย ดังนั้ น การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภ าพการส่ งต่อผู้ป่วย จะช่วยให้ ทราบถึง
ความพร้อมของทีมในการที่จะทาให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถนาข้อมูลที่
ศึกษามาพัฒ นาระบบการบริหารการส่งต่อผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST segment
elevation myocardial infarction ตั้งแต่มาถึงห้องฉุกเฉิน จนถึงเริ่มการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลเอกชน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการรักษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเครียดของนักโทษเด็ดขำดชำย
ศึกษำเรือนจำพิเศษมีนบุรี
สุริยะ จันทสิทธิ์*

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย 2) ศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย 3) หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญ หาความเครีย ดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจาพิเศษมีนบุรี ซึ่งได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างไว้
จานวน 366 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อ
การวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักโทษเด็ดขาดชาย มีความเครียดระดับต่า จานวน 292 คน
คิ ด เป็ น 79.8 % มี ค วามเครี ย ดระดั บ ปานกลาง จ านวน 67 คน คิ ด เป็ น 18.3 % มี ค วามเครีย ด
ระดับสูง จานวน 7 คน คิดเป็น 1.9 % โดยภาพรวมนักโทษเด็ดขาดชายมีความเครียดอยู่ในระดับต่า
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อ
ความเครี ย ดที่ แ ตกต่ างกั น และระยะเวลาจ าคุ ก ที่ แ ตกต่ างกั น ของนั ก โทษเด็ ด ขาดชายมี ผ ลต่ อ
ความเครียดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยความสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
คำสำคัญ: ความเครียด นักโทษเด็ดขาด เรือนจาพิเศษมีนบุรี

1. บทนำ
ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้กระทาผิดให้เป็นไปตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง
ตามกฎหมาย โดยดาเนิ นการตามกฎหมายพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กาหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง โดยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายของ
กระทรวงยุติธรรม หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกาหนดมาตรฐานขั้นต่าส าหรับ
ปฏิบั ติต่อผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ ดาเนินการเกี่ยวกับ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขังและปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกรมราชทัณฑ์ หรือตามที่กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย นั้นด้วย
เรือนจาพิเศษมีนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความรับผิดชอบ
เป็นจานวนมากกว่า 5,000 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีและนักโทษเด็ดขาด ด้วย
สภาพแวดล้ อ มความเป็ น อยู่ ข องผู้ ต้ อ งขั งภายในเรือ นจ าพิ เศษมี น บุ รีมี ค วามแตกต่ างจากสั งคม
ภายนอกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบของการดารงชีวิตที่ถูกจากัดอิสรภาพให้อยู่แต่ภายในเรือนจา
พิเศษมีน บุ รี ที่มี พื้ น ที่อ ย่ างจ ากั ดและต้องอยู่ร่ว มกับ ผู้ ต้ องขั งเป็ น จานวนมาก การต้องปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบียบของทางเรือนจาพิเศษมีนบุรี การใช้ชีวิตประจาวัน การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สังคม และที่
อยู่อาศัย การที่ต้องถูกแยกห่างออกจากสมาชิกในครอบครัว การสูญเสียอาชีพ การสูญเสียโอกาสต่าง ๆ
ทางสังคม ความกลัวจากการถูกลงโทษทางวินัย ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวมานั้น จึงอาจจะทาให้
ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังภายในเรือนจาพิเศษมีนบุรีเกิดภาวะความเครียด ความกดดัน ความทุกข์ใจ โดย
ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภารกิจ ในการควบคุม และกระบวนการแก้ไขฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขังให้ กลับตนเป็ นคนดี ตลอดจนระบบการบริหารจัดการของเรือนจาพิเศษมีนบุรีเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก เมื่อกล่าวถึงเรื่องความเครียดผู้ศึกษาคิดว่าทุกคนก็เคยมีประสบการณ์กับการเผชิญ
ความเครียด ซึ่งคงไม่มีคนใดที่ไม่ เคยมีความเครียด แต่ทั้งนี้คงเคยได้ยินหลาย ๆ คน บอกว่าตนเองไม่
เครียด นั่นแสดงว่าบุคคลผู้นั้นอาจจะหาวิธีในการจัดการกับความเครียด และใช้วิธีคลายความเครียด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทาให้เขารู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข หรือในอีกกรณีหนึ่งบุคคลนั้นสามารถ
ใช้กลไกทางจิตเพื่อการปรับตัว หรือทางจิตวิทยาเรียกว่าการปฏิเสธความจริง หรือใช้การแยกอารมณ์
ความคิดและความรู้สึกออกจากกัน หรือเป็นการแก้ตัวโดยการยกเหตุผลต่าง ๆ ขึ้นมาอ้างโดยบอกว่า
ตนเองไม่ เครี ย ด ดั งนั้ น ผู้ ศึ กษาจึ งมีค วามสนใจท าการศึ ก ษาค้ น คว้าอิ ส ระ เรื่อง ปั จ จัยที่ มี ผ ลต่ อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจาพิเศษมีนบุรี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ต่อไป
ตำรำงที่ 1 สถิติผู้ต้องขังทั่วประเทศ
1.
2.

3.
4.
5.

ประเภท
นักโทษเด็ดขาด
ผู้ต้องขังระหว่าง
2.1 อุทธรณ์ – ฎีกา
2.2 ไต่สวน – พิจารณา
2.3 สอบสวน
เยาวชนที่ฝากขัง
ผู้ถูกกักกัน
ผู้ต้องกักขัง
รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น

ชำย
258,572
57,158
28,239
9,236
19,683
54
16
2,219
318,019

หญิง
39,767
8,259
3,989
1,679
2,591
2
0
269
48,297
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รวม
298,339
65,417
32,228
10,915
22,274
56
16
2,488
366,316

ร้อยละ (%)
81.443
17.858
8.798
2.980
6.081
0.015
0.004
0.679
100.00

แหล่งที่มำ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์
หมำยเหตุ : สารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ตามตารางที่ 1 สถิติผู้ต้อ งขัง ทั่ว ประเทศแยกตามประเภท กรมราชทัณ ฑ์ในปัจ จุบัน มี
ผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม จานวนทั้งสิ้น 366,316 คน โดยในจานวนนี้แยกเป็น นักโทษเด็ดขาด
จานวน 298,339 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.443 และผู้ต้องขังระหว่าง จานวน 65,417 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 17.858 ส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง
ตำรำงที่ 2 สถิติผู้ต้องขังเรือนจาพิเศษมีนบุรี
ประเภท

ชำย

หญิง

รวม

ร้อยละ (%)

1. นักโทษเด็ดขาด

4,331

713

5,044

84.404

2. ผู้ต้องขังระหว่าง

791

140

931

15.579

2.1 อุทธรณ์ – ฎีกา

291

47

338

5.656

2.2 ไต่สวน – พิจารณา

170

41

211

3.531

2.3 สอบสวน

330

52

382

6.392

3. เยาวชนที่ฝากขัง

-

-

-

-

4. ผู้ถูกกักกัน

-

-

-

-

5. ผู้ต้องกักขัง

1

-

1

0.017

5,123

853

5,976

100.00

รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น

แหล่งที่มำ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์
หมำยเหตุ : สารวจ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
ตามตารางที่ 1.2 สถิติผู้ ต้องขังเรือนจาพิ เศษมีนบุรีแยกตามประเภท เรือนจาพิเศษมีนบุ รีใน
ปัจจุบันมีผู้ต้องขังอยู่ในความควบคุม จานวนทั้งสิ้น 5,123 คน โดยในจานวนนี้แยกเป็นนักโทษเด็ดขาด
จานวน 5,044 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.404 และผู้ต้องขังระหว่าง จานวน 931 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
15.579 ส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนฝากขัง ผู้ถูกกักกัน และผู้ต้องกักขัง

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย
2.2 เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย
2.3 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ
3.1 ขอบเขตด้ ำ นเนื้ อ หำ เนื้ อหาในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อความเครีย ดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจาพิเศษมีนบุรี โดยมีขอบเขตของการศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาจาคุก และระดับการศึกษา
3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่ มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจาพิเศษมีน บุรี จานวน 4,331 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561) และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
3.3 ข้อจำกัดในกำรศึกษำ ผู้ศึกษาเป็นเจ้าพนักงานเรือนจาปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในเรือนจา
พิเศษมีนบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมผู้ต้องขังชายให้อยู่ในระเบียบวินัยและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขัง
ชายหลบหนี จึงทาให้ ผู้ศึกษามองเห็ นสภาพปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย เนื่องจาก
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทาให้ผู้ศึกษาไม่สามารถเห็นสภาพปัญหาความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดหญิ งได้ จึงเป็ น เหตุให้ ผู้ ศึกษามีความสนใจศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจาพิเศษมีนบุรี

4. สมมติฐำนของกำรศึกษำ
4.1 สถานภาพการสมรสที่แ ตกต่างกัน ของนัก โทษเด็ด ขาดชาย มีผ ลต่อ ความเครีย ดใน
ระดับที่แตกต่างกัน
4.2 ระยะเวลาจาคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชาย มีผลต่อความเครียดในระดับที่
แตกต่างกัน

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำและวิธีกำรศึกษำ
5.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถนามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาได้ ดังภาพต่อไปนี้
ตัวแปรตำม
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคลของนักโทษ
เด็ดขำดชำย
1. อายุ
2. สถานภาพการสมรส
3. ระยะเวลาจาคุก
4. ระดับการศึกษา

ระดับควำมเครียดของ
นักโทษเด็ดขำดชำย
1. ความเครียดในระดับต่า
2. ความเครียดในระดับปานกลาง
3. ความเครียดในระดับสูง
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5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
5.1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ คือ นักโทษเด็ดขาดชาย
เรือนจาพิเศษมีนบุรี จานวน 4,331 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561)
5.1.2 ขนาดกลุ ่ม ตัว อย่า งที ่ใ ช้ในการศึก ษาค้น คว้า อิส ระในครั้ง นี ้ คือ นัก โทษ
เด็ดขาดชาย เรือ นจาพิเศษมีน บุรี จานวน 366 คน ซึ่งคานวณได้จากสูต รการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจานวนประชากร ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5%
หรือ 0.05 คือ
N
n=
1 + N(e)2
เมื่อ
n
=
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
=
ขนาดของประชากรที่ใช้ในการวิจัย
e
=
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
แทนค่า
n

=

n

=

n

=

n

=

4,331
1+4,331(0.05)2
4,331
1+4,331(0.0025)
4,331
1+10.8275
4,331
11.8275

n
=
366.1806 หรือ 366 คน
5.1.3 ใช้วิธีสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic random sampling) คือ
เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนักโทษเด็ดขาดชาย เรือนจาพิเศษมีนบุรี ตามรายชื่อนักโทษเด็ดขาดชายที่
เรียงตามตัวอักษร โดยกาหนดช่วงของการเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ประมาณช่วงละ 11 คน โดยเริ่ม
นับจากรายชื่อนักโทษเด็ดขาดชายที่ขึ้นต้นด้วย “ตัวอักษร ก” เป็นต้นไป และสุ่มกลุ่มตัวอย่างเว้นช่วง
ละ 11 คน จนครบจานวน 366 คน
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากแนวคิดและ
ผลวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถาม โดยได้แบ่งส่วนประกอบของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน
คือ
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย ประกอบด้วย
อายุ สถานะภาพการสมรส ระยะเวลาจาคุก และระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินความเครียดนักโทษเด็ดขาดชาย โดยมีคาถามจานวน 10 ข้อ ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ไม่เลย
= 0 คะแนน
บางครั้ง
= 1 คะแนน
ค่อนข้างบ่อย = 2 คะแนน
บ่อยมาก
= 3 คะแนน
การแปลความหมายของคะแนน
0 - 0.99
= มีความเครียดระดับต่า
1 - 1.99
= มีความเครียดระดับปานกลาง
2 - 3.00
= มีความเครียดระดับสูง
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย
5.3 กำรทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
5.3.1 การทดสอบหาค่า ความตรงเชิง เนื ้อ หา (Content Validity) ได้ส ร้า ง
แบบสอบถามขึ้น จากการตรวจสอบเอกสาร แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้
นาแบบสอบถามไปปรึกษาท่านอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิส ระ เพื่อตรวจสอบข้อคาถาม
ให้เครื่องมือมีความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้
5.3.2 การทดสอบความเชื ่อ มั ่น (Reliability) ผู ้ศ ึก ษาได้ด าเนิน การปรับ ปรุง
แบบสอบถามตามค าแนะน าของท่า นอาจารย์ที ่ป รึก ษาการศึก ษาค้น คว้า อิส ระ และน า
แบบสอบถามไปทาการทดสอบในเบื้องต้น (Pre - Test) โดยทาการทดสอบกลุ่มตัว อย่างอื่นที่มี
ลัก ษณะเหมือ นกับ กลุ่ม ตัว อย่า งที่จ ะศึก ษา จานวน 40 คน จากนั้น ได้นามาวิเคราะห์ห าความ
เชื่อ มั่น โดยการทดสอบค่า สัม ประสิท ธิ์ค วามเชื่อ มั ่น ของครอนบัค (Cronbach’s reliability
coefficient alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.903
5.4 วิธีกำรศึกษำ
5.4.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จากตารา เอกสาร ข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ก าหนดขอบเขตของการศึ ก ษาค้ น คว้ าอิ ส ระ และเพื่ อ เป็ น แนวทางในการสร้ างเครื่อ งมื อ ใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
5.4.2 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาค้นคว้าอิสระ
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
5.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ศึกษาเรือนจาพิเศษมีนบุรี โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากนักโทษเด็ดขาดชายที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 366 ชุด และสรุปผลข้อมูล
5.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้นาข้อมูลที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้ ว นของแบบสอบถาม ลงรหั ส ข้ อ มู ล แล้ ว น าข้ อ มู ล มาประมวลผลและวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
5.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัย ในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) นาเสนอ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ โดยแสดงในรูปแบบของตาราง และ
ใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inference Statistics) นาผลข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ไปใช้
อ้างอิงและอธิบ ายถึงกลุ่ม ประชากร (Population) ทั้งหมด การบรรยายหรือสรุป ผลจะใช้ห ลัก
ความน่าจะเป็น (Probability) มาทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติดังนี้
5.7.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คือ การคานวณหาสัดส่วนของข้อมูลในแต่ละตัว
เทียบกับข้อมูลรวมทั้งหมด โดยให้ข้อมูลรวมทั้งหมดมีค่าเป็นร้อย
5.7.2 ค่า เฉลี ่ย (Mean) คือ การคานวณหาค่า เฉลี ่ย จากข้อ มูล จัด กลุ ่ม ที ่อ ยู ่ใ น
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่
5.7.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : s.d) คือ รากที่สองของ
ผลรวมของความแตกต่า งระหว่า งข้อ มูล ดิบ กับ ค่ า เฉลี ่ย ยกกาลัง สอง (sum of squares ของ
ผลต่าง) หารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด
5.7.4 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance :
Anova) คือ มีวัตถุป ระสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) ของตัวแปรต้นที่มีตั้งแต่ส องค่าหรือ
มากกว่าสองค่ากับตัวแปรตามหนึ่งตัวเพื่อให้เห็นว่ามีกลุ่มค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ 0.05

6. สรุปผลกำรวิจัย และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ศึกษา
เรือ นจาพิ เ ศษมีน บุรี นั้น มีวัต ถุป ระสงค์ใ นการศึก ษา ประการแรก เพื่อ ศึก ษาปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ
ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ประการสอง เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย
ประการสาม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายให้อยู่ในระดั บ ที่
เหมาะสม ซึ่งผู้ศึก ษาได้ค้น คว้าทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อ งกับ ความเครียด ได้แก่ ความหมาย
ของความเครีย ด ทฤษฎีเกี่ย วกับ ความเครียด ประเภทของความเครียด สาเหตุของความเครีย ด
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ระดับ ของความเครีย ด การวัดความเครียด แนวความคิด เกี่ยวกับ ความเครียดของผู้ต้องขัง และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเครี ย ดของนั ก โทษเด็ ด ขาดชาย ศึ ก ษาเรื อ นจ าพิ เศษมี น บุ รี ผู้ ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถามให้กับนักโทษเด็ดขาดชายกลุ่มตัวอย่าง จานวน 366 ชุด สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
นาข้อมูลไปใส่ลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย
ได้แก่ สถานภาพการสมรส และ ระยะเวลาจาคุก ตัวแปรตาม คือ ระดับความเครียดของนักโทษ
เด็ดขาดชาย ได้แก่
1. ความเครียดในระดับต่า
2. ความเครียดในระดับปานกลาง
3. ความเครียดในระดับสูง
สาหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน
(Analysis of Variance : Anova) เป็นวิธีการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้นที่
ใช้ศึกษา เพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าอิส ระ โดยสรุปผลการศึกษาได้เป็น 5 ส่ ว น
ดังต่อไปนี้
6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขาดชาย
6.2 ระดับความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย
6.3 การทดสอบความความแตกต่า งระหว่า งปัจ จัย ที่มีผ ลต่อ ความเครีย ดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย
6.4 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
6.5 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักโทษเด็ดขำดชำย
จากผลการศึ กษา เมื่อ พิ จ ารณาถึงสถานภาพการสมรสของนั ก โทษเด็ด ขาดชาย ผลของ
การศึก ษาพบว่า นัก โทษเด็ด ขาดชายมีส ถานภาพโสด เป็น จานวน 252 คน (ร้อ ยละ 68.9) มี
สถานภาพสมรส เป็นจานวน 73 คน (ร้อยละ 19.9) และ มีสถานภาพหย่าร้าง เป็นจานวน 41 คน
(ร้อยละ 11.2) เมื่อพิจ ารณาถึงระยะเวลาจาคุกของนักโทษเด็ดขาดชาย ผลของการศึกษาพบว่า
นักโทษเด็ดขาดชายมีระยะเวลาจาคุกน้อยกว่า 1 ปี เป็นจานวน 49 คน (ร้อยละ 13.4) มีระยะเวลา
จ าคุ ก 1 ถึง 3 ปี เป็ น จ านวน 186 คน (ร้อ ยละ 50.8) และ มี ระยะเวลาจาคุ ก มากกว่า 3 ปี เป็ น
จานวน 131 คน (ร้อยละ 35.8)
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6.2 ระดับควำมเครียดของนักโทษเด็ดขำดชำย
จากผลการศึ ก ษา เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวมพบว่า นั ก โทษเด็ ด ขาดชายส่ ว นใหญ่ มี ระดั บ
ความเครี ย ด อยู่ ในระดับ ต่ า มี ค่าเฉลี่ ย ทางสถิ ติเท่ ากับ 0.60 และส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ
0.480 โดยนั กโทษเด็ดขาดชายที่มี ความรู้สึ กเศร้า เสี ยใจ จนท าให้ ไม่ มีค วามสุ ขกับ การใช้ชี วิต ใน
เรือนจา มีระดับความเครียดมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยทางสถิติเท่ากับ 1.00 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.710 ส่วนนักโทษเด็ดขาดชายที่มีอาการทาให้ตนเองได้รับความเจ็บปวด
เช่น ชกกาแพง กรีดแขน โขกศีรษะ มีระดับความเครียดน้อยที่สุด อยู่ในระดับต่า มีค่าเฉลี่ยทางสถิติ
เท่ากับ 0.16 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.504 และได้แบ่งนักโทษเด็ดขาดชายออกเป็น 3
กลุ่ม โดยแบ่งออกตามค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ประเมินได้ ซึ่งนักโทษเด็ดขาดชายในกลุ่มที่มีความเครียด
ระดับต่า จานวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 นักโทษเด็ดขาดชายในกลุ่มที่มีความเครียดระดับปาน
กลาง จ านวน 67 คน คิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 18.3 นั ก โทษเด็ด ขาดชายในกลุ่ ม ที่ มี ค วามเครีย ดระดับ ต่ า
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9
6.3 กำรทดสอบควำมควำมแตกต่ำงระหว่ำ งปัจจัยที่มีผลต่อควำมเครียดของนักโทษ
เด็ดขำดชำย
จากผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผ ลต่อ
ความเครีย ดของนักโทษเด็ดขาดชาย จาแนกตามสถานภาพการสมรส โดยใช้การวิเคราะห์ส ถิติ
One-way Anova พบว่า ความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชายในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000*
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ นัย สาคัญ 0.05 จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็น รายคู่ด้ว ยวิธี LSD (Least
Significant Difference) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างความเครียดของนักโทษเด็ดขาดชาย ตาม
สถานภาพการสมรส เป็น รายคู่ คือ นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพโสดมีความเครียดน้อยกว่า
นักโทษเด็ดขาดชายที่มีส ถานภาพหย่าร้าง โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.39186 มีผ ลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.3919 และนักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพสมรสมีความเครียดน้อยกว่านักโทษเด็ดขาด
ชายที่มีสถานภาพหย่าร้าง โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.33324 มีผลต่างของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 0.3333 สรุป
นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างมีความเครียดมากกว่านักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพ
สมรสและโสด และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครีย ดของ
นักโทษเด็ดขาดชาย จาแนกตามระยะเวลาจาคุก โดยใช้การวิเคราะห์สถิติ One-way Anova พบว่า
ความเครีย ดของนักโทษเด็ดขาดชายในภาพรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.334 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผลการศึกษาสามารถนามาสรุปตามสมมติฐาน
ของการค้นคว้าอิสระได้ ดังนี้
สมมติ ฐ านที่ 1 สถานภาพการสมรสที่ แ ตกต่ า งกั น ของนั ก โทษเด็ ด ขาดชายมี ผ ลต่ อ
ความเครียดที่แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพการสมรสที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาด
ชายมีผลต่อความเครียดที่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ระยะเวลาจาคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีผลต่อความเครียดที่
แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาจาคุกที่แตกต่างกันของนักโทษเด็ดขาดชายมีความเครียด
ไม่แตกต่างกัน
6.4 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษา พบว่านักโทษเด็ด ขาดชายที่มีส ถานภาพหย่าร้า งมีร ะดับความเครีย ด
มากกว่า นัก โทษเด็ด ขาดชายที่มีส ถานภาพสมรสและโสด ดัง นั้น เรือ นจาพิเ ศษมีน บุรี จะต้อ ง
ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างมีระดับความเครียดลดลง
เช่น การจัดงานเยี่ยมญาติใกล้ชิดให้กับนักโทษเด็ดขาดชายที่มีสถานภาพหย่าร้างเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ทั้งนี้ จากผลการศึกษา นักโทษเด็ดขาดชายโดยส่วนใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับต่า เรือนจา
พิเ ศษมีน บุรี อาจจะดาเนิน การจัด กิจ กรรมนัน ทนาการต่า ง ๆ เพื่อ ให้นัก โทษเด็ด ขาดชายไม่มี
ความเครีย ดและมีค วามสุขในการใช้ชีวิตประจาวันอยู่ภ ายในเรือนจาจนกว่าจะพ้น โทษออกไปสู่
สังคมภายนอก
6.5 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
ในการศึก ษาค้น คว้าอิส ระครั้งต่อไป ผู้ศึก ษาแนะนาให้มีก ารศึก ษาต่อเนื่อ ง โดยจาแนก
ศึกษาปัจจัยเฉพาะด้าน อาทิเช่น ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในเรือนจา ปัจจัยด้านการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขัง เป็นต้น เพื่อหาความแตกต่างจากการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้
เอกสำรอ้ำงอิง
นายปกรณ์ บุ ญ เรื อ งลื อ . (2552). ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ควำมเครี ย ดของผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจ ำพิ เ ศษ
กรุงเทพมหำนคร ศึกษำเฉพำะกรณี ผู้ต้องขังระหว่ำงพิจำรณำคดี . (สารนิ พนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
มัลลิกา เหมือนวงศ์. (2534). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับควำมเครียดของเจ้ำพนักงำนเรือนจำสำยควบคุม
และรักษำกำรณ์ : ศึกษำเปรียบเทียบเรือนจำที่มีระดับควำมมั่นคงสูงสุดมั่นคง ปำนกลำง
และมั่ ง คงต่ ำสุ ด . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต , คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ .
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
รณกรณ์ เอกฉันท์. (2549). ระดับควำมเครียดของผู้ต้องขังคดียำเสพติดในแดนควำมมั่น คงสูง
กรณี ศึกษำทั ณ ฑสถำนบ ำบั ด พิ เศษกลำง. (สารนิ พ นธ์ป ริญ ญามหาบั ณ ฑิต , คณะสั งคม
สงเคราะห์ศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
เจษฎา คูงามมาก. (2555). ควำมเครียดในกำรทำงำนของอำจำรย์มหำวิทยำลัยรัฐ . (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, คณะสถิติประยุกต์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์).

776

อุทุมพร เมืองนามา. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเกิดควำมเครียดของพนักงำนธนำคำร สินเอเชีย
จำกัด (มหำชน), (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ).

777

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจประกอบอำชีพตัวแทนขำยอิสระสินเชือ่ บ้ำน
กรณีศึกษำธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร
อดิศัย แจ่มดวง*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ สินเชื่อ
บ้าน กรณีศึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิง
พรรณา (Descriptive Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้านของธนาคารกรุงศรีโดยสอบถามจากตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร จ านวน 152 คน ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่อ งมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล และนาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสั ม พั น ธ์แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’ Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ ค วาม
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง
มีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับปริญ ญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000
บาทขึ้นไป อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน คือ พนักงานบริษัท และมี
ประสบการณ์ในการทางาน 6 ปีขึ้นไป
ความคิดเห็นของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ที่มีต่อปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความ
คิ ด เห็ น ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นลั ก ษณะงาน รองลงมาคื อ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ด้านผลตอบแทน และด้านความมั่นคง ตามลาดับ
ความพึงพอใจของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ที่มีต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านโอการสในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการทางาน ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ตามลาดับ
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพ ตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีโดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการทางาน สรุป
ผลได้ว่า เพศ อายุ ระดับ การศึกษาสูงสุด สถานภาพการสมรส อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้ านโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้น รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่ต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ และด้านขั้นตอนการทางาน
ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับความพึงพอใจในอาชีพ พบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ
75 %
ค ำส ำคัญ : ปั จ จั ย การจู งใจ ความพึ งพอใจในอาชี พ การตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ ตั ว แทนอิ ส ระ
สินเชื่อบ้าน

1. บทนำ
อาชีพและการประกอบอาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน อาจกล่าวได้ว่า มนุษย์ทุกคนเกิด
มาต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ตนเองอยู่รอด การแสวงหางานทาเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว
จึงเป็นหนทางของความอยู่รอดได้ การประกอบอาชีพ คือ การทางานของมนุษย์เพื่อให้ได้ค่าตอบแทน
เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดรายได้ และเกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่ างผู้ซื้อกับผู้ขายเพื่อนาไปใช้
จ่ายในปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
จากนโยบายของภาครัฐเรื่อง การให้สินเชื่อกู้ซื้อบ้านหลังแรก 2 ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคาร
ต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์การให้สินเชื่อบ้าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ออกผลิ ตภัณฑ์สินเชื่อ
บ้านกรุงศรี โดยให้คาแนะนา ปรึกษาด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีความต้องการซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม
ทั้งเก่าและใหม่ รวมถึงการรีไฟแนนซ์บ้านปลอดภาระโดยมีเจ้าหน้าที่ของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
ธนาคารกรุงศรี เป็นผู้รับเอกสารจากลูกค้าเข้ามาทารายการนาเสนออนุมัติวงเงิน นัดลูกค้าทาสัญญา
เงินกู้ นัดวันจดจานองกับลูกค้า กับโครงการ กับธนาคาร
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ประกอบกับความสาคัญของอาชีพตัวแทนขายอิสระซึ่งเป็นทางเลือก
หนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพแต่
ไม่สามารถหางานทาได้ หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะทางานในสถานประกอบการ แต่มีความต้องการที่จะมี
อาชีพตัวแทนขายอิสระ รวมถึงผู้มีงานประจาอยู่แล้วยังมีรายได้ไม่เพียงพอ หรือ ต้องการมีอาชีพเสริม
จากงานประจาได้ มีแหล่งข้อมูลข่าวสารในการดาเนินการเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ จากสถานการณ์
ดังกล่าว ผู้ศึกษาในฐานะผู้ป ฏิบัติหน้าที่ดูแลตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี จึงมี
ความสนใจและเห็น ความสาคัญของการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
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ตั ว แทนขายอิ ส ระสิ น เชื่ อ บ้ า น กรณี ศึ ก ษา ธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ ากั ด (มหาชน) ใน เขต
กรุงเทพมหานคร” ปัจจัยใดที่มีส่วนสาคัญที่ทาให้ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้านของธนาคารกรุงศรี ซึ่งผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มจานวนตัวแทนขายอิสระ
สิ น เชื่อบ้ าน และเกิดความภั กดี กับ องค์ กร ไม่ย้ ายหรือเปลี่ ย นงาน ช่ วยพั ฒ นาและส่ งเสริมอาชี พ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน หรือภาพลักษณ์โดยรวม

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจูงใจ
เฟรดเดอริ ค เฮอร์ ช เบอร์ ก (Frederick Herzberg, 1959) นั ก จิ ต วิ ท ยาได้ คิ ด ค้ น ทฤษฎี
แรงจูงใจในการทางาน ซึ่งเป็น ที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริห าร มีชื่อเรียกแตกต่างกัน
อ อ ก ไป คื อ Motivation-maintenance ห รื อ Dual Factor Theory ห รื อ The Motivation
Hygiene Theory
เฮอร์ซเบอร์ก มีแนวความคิดว่า คนหรือผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานได้ผลดีมีประสิทธิภาพได้
นั้นย่อมขึ้นกับความพอใจของผู้ปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในงานจะช่วยเพิ่มความสนใจในงาน
และเพิ่มความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น ย่อมทาให้ผลผลิตสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามหากเกิด
ความไม่พอใจในงานแล้ ว ย่อมก่อให้ เกิดผลเสี ยทาให้ คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น ผลผลิตก็ตกต่า
หน้ าที่ของผู้ บ ริห ารก็คือ จะต้องรู้วิธีที่จะทาให้ ผู้ ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ เพื่อจะให้งานบรรลุ
เป้าหมายและผลผลิตของงานสูงขึ้น เฮอร์ซเบอร์ก กล่าวว่า มีปัจจัยอยู่ 2 ประการ ที่เป็นแรงจูงใจทา
ให้ คนอยากทางาน คือ ปั จจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors) และปัจจัยค้าจุน หรือ
ปัจจัยสุข-อนามัย (Hygiene Factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors)
เป็นปัจจัยที่จะนาไปสู่ความพึงพอใจในการทางาน มีอยู่ 5 ประการ คือ
1) ความสาเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้นและประสบ
ความสาเร็จได้เป็นอย่างดี
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2) การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือทั้งจาก
กลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นทั่ว ๆ ไป
3) ลักษณะของงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะของ
งาน
4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานใหม่ ๆ และมีอานาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่
5) ความก้าวหน้าในตาแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ทาให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน ก็เนื่ องจากว่า ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน
ทาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั้ ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฏิบัติงาน
จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และจูงใจให้คนตั้งใจทางานจนสุดความสามารถ
2. ปัจจัยค้ำจุน หรือ ปัจจัยสุขอนำมัย (Hygiene factors)
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิด
ความไม่พึงพอใจในการทางาน ได้แก่
1) นโยบายและการบริหารงาน คือการจัดการและการบริหารองค์การ
2) เงิน เดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน
เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน
3) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อพบปะพู ดคุยแต่มิได้หมายถึง
การยอมรับนับถือ
4) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
5) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คือ การติดต่อพบปะพูดคุยระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ในองค์การ
6) สถานภาพในการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความสุขในการ
ทางาน
7) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้บังคับบัญชาใน
การดาเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน
8) ความมั่นคงในการทางาน คือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงของงานความ
มั่นคงขององค์การ
9) สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เป็นองค์ประกอบทา
ให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจาตาแหน่ง เป็นต้น
จากที่กล่าวมาทั้ง 9 ประการข้างต้น ไม่ใช่สิ่งจูงใจให้คนทางาน หรือไม่มีคุณค่าในด้านการจูง
ใจคนแต่มันเป็นปัจจัยที่มีส่วนสร้างความพอใจแก่บุคคลที่ทางาน หรือการป้องกันมิให้เกิดความไม่พึง
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พอใจในงานมีส่วนทาให้การทางานสุขสบายมากขึ้น ถือได้ว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการสนองความ
ต้องการของคน ไม่ใช่สิ่งที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้บุคคลทางาน ถ้าหากว่าภาวะแวดล้อมที่ได้จัดไว้ดี
เพียงพอแล้ว ก็เป็นการสนองความต้องการของคนในการทางานเท่านั้น
จากทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ปั จ จั ย จู งใจ หรื อ ปั จ จั ย กระตุ้ น อั น ได้ แ ก่ ตั ว งานเอง หรือ ลั ก ษณะของงานมี
ความสาคัญยิ่งกว่าปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เพราะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางานอย่างแท้จริง
2) ปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดมีแต่จะ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะทางานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและ
ถาวรได้
3) คนทางานทุกระดับจะมีความพอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็ นว่างานนั้นมี
ความหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับเขา
4) ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ต้องมีการจัด และ
กาหนดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งสองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
สาหรับผู้บริหารหากจะนาแนวคิดทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน โดย
การสร้างบรรยากาศในการทางานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดยคานึงถึงปัจจัยค้าจุน ได้แก่
มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บุคคลในที่ทางาน เงิน เดือนที่เหมาะสม ประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอรวมทั้งความมั่นคงของงาน
เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยค้าจุนเหล่านี้ จึงมีความสาคัญและมีความจาเป็น และเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้อยู่แล้วก็
จะเป็นการง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
3.2 ทฤษฎีลำดับขั้นของควำมต้องกำรของ Maslow
ทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Need Theory) ของ Maslow (อ้างถึง
ใน วันชัย มีชาติ, 2544: 51) หลักของทฤษฎีนี้มีว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาและความ
ต้องการของคนไม่มีสิ้นสุด ในขณะที่ความต้องการที่รุนแรงกว่า ได้รับการตอบสนองหรือมีความพึง
พอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ความต้องการสิ่งอื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาแทนที่ความต้องการของคนเรานั้นมัก
เป็นไปตามลาดับขั้นจากต่าไปหาสูงเป็นขั้น ๆ ไปเรียกว่า ลาดับความต้องการ (Hierarchy of Needs)
ซึ่งความต้องการตามลาดับขั้นของ Maslow มีดังนี้
1) ความต้ อ งการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ น ความต้ อ งการทาง
พื้นฐานทางร่างกายเพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ ถือความต้องการขั้นแรกของมนุษย์ที่กระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม ความต้องการขั้นนี้ ได้แก่ ความต้องการอาหาร อากาศหายใจ การพักผ่อน
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ความต้องการปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ในองค์การความต้องการขั้นต้นนี้ เช่น สภาพการทางาน (ความ
ร้อน, อากาศ) เงินเดือนพื้นฐาน ร้านอาหารในที่ทางาน เป็นต้น
2) ความต้ องการความมั่ น คงและปลอดภั ย (Safety and Security Needs) ความ
ต้องการขั้น นี ้จ ะเกิด ขึ้น เมื่อ ความต้อ งการทางกายภาพได้รับ การตอบสนองแล้ว ระดับ หนึ่ง (ใน
จานวน หรือปริมาณ) ความต้องการในขั้นนี้บุคคลจะมีความต้องการที่จะมีเสถียรภาพ มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิต ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความต้องการขั้นนี้
ในองค์การเราอาจพิจารณาจากสภาพความปลอดภัยในการทางาน (Job Security) ซึ่งเป็นความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคนงานเพิ่มขึ้น
3) ความต้ อ งการทางด้ า นสั ง คม (Social Need/Belongingness and Love
Needs) เมื่อคนมีความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยแล้ว จะมีความต้องการที่จะผูกพันและได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการให้สังคมยอมรับว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มองค์การหรือสังคมเป็น
ความต้องการที่จะได้รับการยอมรับ ต้องการมีเพื่อน ต้องการความรัก และความพอใจในการสัมพันธ์กับ
คนอื่น และเน้นในเรื่องมิตรภาพซึ่งในองค์การความต้องการด้านสังคม ได้แก่ คุณภาพของการจัดการ
ความสั ม พั น ธ์กั บ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา ความสั มพั น ธ์กับ เพื่ อ นร่ว มงาน และความสั ม พั น ธ์ในกลุ่ ม อาชี พ
เป็นต้น
4) ความต้ องการได้ รั บ การยกย่ องและนั บ ถื อตนเอง (Self-esteem Needs, Ego,
Status) ความต้องการขั้นที่ 4 นี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการขั้นที่ 1, 2 และ 3 ได้รับตอบสนองแล้ว
ในขั้นนี้คนจะมีความต้องการที่จะมีฐานะเด่นและประสบความสาเร็จ ต้องการได้รับการยกย่องใน
สังคม ต้องการที่จะนับถือตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และต้องการที่จะมีสถานภาพ ความต้องการ
ในขั้ น นี้ ใ นองค์ ก ารเราสามารถพิ จ ารณาได้ จ าก ชื่ อ ต าแหน่ ง การเพิ่ ม เงิ น เดื อ น ลั ก ษณะงาน
ความรับผิดชอบ และการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
5) ความต้ อ งการประจั ก ษ์ ต น การบรรลุ ศั ก ยภาพของตน (Self-actualization
Needs) เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย ซึ่งเกิดเมื่อความต้องการอื่น ๆ ได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคล
จะต้องการที่จะบรรลุศักยภาพของตน และใช้ศักยภาพที่ตนมีอย่างเต็มความสามารถ ความต้องการใน
ขั้นนี้จะเป็นความต้องการที่จะรู้ว่าตนมีความสามารถใดและทาสิ่งใดได้ ดีที่สุดและได้ทาในสิ่งดังกล่าว
ความต้องการในขั้นนี้ ได้แก่ ความเจริญเติบโต ความต้องการก้าวหน้า และความต้องการทางานให้
บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งในองค์การความต้องการด้านนี้อาจจัดได้โดย การจัดงานที่ท้าทาย การเปิดโอกาส
ให้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความก้าวหน้า และความความสาเร็จในการทางาน
ความต้องการทั้ง 5 ขั้นของ Maslow จะเป็ นความต้องการที่เป็นล าดับขั้นจากขั้น ที่ 1 ไปสู่
ขั้ นที่ 5 ความต้ องการจะไม่ มี การข้ ามขั้ น ความต้ องการที่ จะเป็ นแรงจู งใจให้ คนท างานหรื อ แสดง
พฤติกรรมจะต้องเป็ น ความต้องการที่ ยังไม่ได้รับ การตอบสนองเท่านั้น ความต้องการที่ ได้ รับการ
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ตอบสนองแล้วจะไม่สามารถเป็นแรงจูงใจได้อีกต่อไป การจะกระตุ้นให้คนทางานจึงมีความจาเป็นต้องรู้
แรงจูงใจของบุคคลนั้นก่อนว่ามีแรงจูงใจเรื่องใด
ควำมหมำยควำมพึงพอใจ
กู๊ด (Good, 1973: 320) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพระดับความพึง
พอใจที่เป็น ผลมาจากความสนใจและทัศ นคติข องบุค คล สิ่งที่ทาให้เกิด ความรู้สึกความพึง พอใจ
ของมนุษย์มักจะได้แก่ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเร้า (Stimulant) การวิเคราะห์ระบบความพึง
พอใจคือการศึกษาว่าทรัพยากรหรือสิ่ งเร้าแบบใดเป็นสิ่ งที่ต้องการที่จะทาให้ เกิด ความพอใจและ
ความสุข แก่ม นุษ ย์ ซึ่งความพอใจจะเกิด ขึ้น ได้ม ากที่สุด เมื่อ มีท รัพ ยากรทุกอย่างที่ เป็นที่ต้องการ
ครบถ้วน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมพึงพอใจในกำรทำงำน
1. ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่
1.1 ประสบการณ์ในการทางาน เมื่อบุคคลทางานมานานจนมีความรู้ความชานาญ
ในงานนั้นมากขึ้น จะเกิดความพึงพอใจกับงานที่ทา หรือพอใจงานใหม่ที่ใกล้เคียงประสบการณ์เดิม
1.2 เพศ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ทา รวมทั้งระดับความทะเยอทะยานและความ
ต้องการทางด้านการเงิน เพศหญิงมีความอดทน ที่จะทางานที่ต้องใช้ฝีมือ และงานที่ต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าชาย
1.3 กลุ่มสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุ่มที่ทางานด้วยกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทางานงานซึ่งต้องการความสามารถหลายอย่างประกอบกัน ต้องมีสมาชิกที่มีทักษะในงานหลาย
ด้าน และความสามัคคีปรองดองกันของสมาชิกจะนาไปสู่ความสาเร็จในการทางาน
1.4 อายุ อาจจะมีผลต่อการทางานไม่เด่นชัด แต่ อายุก็เกี่ยวข้องกับระยะเวลาและ
ประสบการณ์ในการทางาน ผู้ที่มีอายุมากจะมีประสบการณ์ในการทางานนั้นมาก จะพอใจงานเดิม
และไม่ชอบเปลี่ยนงาน
1.5 เวลาในการทางาน งานที่ทาในเวลาปกติ จะสร้างความพึงพอใจในการทางาน
มากกว่างานที่ต้องทาในเวลาที่บุคคลอื่นไม่ต้องทางาน เพราะขัด กับความต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อ
พักผ่อนและสังสรรค์
1.6 เชาวน์ ปัญ ญา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และลั กษณะงานที่ทา เช่น พนักงานใน
โรงงานที่มีเชาวน์ ปัญ ญาในระดับ สูงแต่ทางานที่เป็นงานประจา มักจะเบื่อหน่ายงานได้ง่าย และมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการทางานในโรงงาน เกิดความไม่พอใจเพราะงานไม่ท้าทาย และไม่เหมาะสมกับ
ความสามารถ
1.7 การศึกษา มีผลต่อการวิจัยไม่เด่นชัดนัก แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานที่ทาว่าเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของเขาหรือไม่
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1.8 บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัยหรือภาพลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีผลต่อการวิจัยไม่
เด่นชัดนัก แต่มักจะขึ้นอยู่กับงานที่ทาว่าเหมาะสมหรือไม่
1.9 ระดับเงินเดือน เงินเดือนที่มากพอแก่การดารงชีพตามสภาพ ทาให้บุคคลไม่ต้อง
ดิ้นรนมากนักที่จะไปทางานเพิ่มนอกเวลาทางาน ดังนั้นผู้ที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการ
ทางานมากกว่าผู้ที่มีเงินเดือนต่า
1.10 แรงจูงใจในการทางาน โดยเฉพาะแรงจูงใจจากความคิดส่วนตัวของผู้ทางาน
เอง มีความมุ่งมั่นความสาเร็จก็จะสร้างความพึงพอใจในการทางาน
1.11 ความสนใจในงานเฉพาะด้าน บุคคลที่สนใจในงาน และได้ทางานที่ตนเองถนัด
และพอใจ จะมีความสุขและพึงพอใจในการทางานมากกว่าบุคคลที่มีศูนย์ความสนใจในชีวิ ตไม่ได้อยู่ที่
งาน
2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่
2.1 ลักษณะงาน ได้แก่ ความน่าสนใจ ความท้าทาย ความแปลก โอกาสที่จะได้
เรียนรู้และศึกษางาน โอกาสที่จะทาให้งานนั้นสาเร็จ การรับรู้หน้าที่รับผิดชอบ การควบคุมการทางาน
และวิธีการทางาน การที่ผู้ทางานมีความรู้สึกต่องานที่ทาอยู่ว่า เป็นงานที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์
ท้าทาย สิ่งเหล่านี้ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทางาน มีความต้องการที่จะปฏิบัติงาน
นั้น ๆ และเกิดความผูกพันต่องาน
2.2 ฐานะทางวิช าชี พ จากการศึ ก ษาวิจั ย พบว่ า ประมาณครึ่ งหนึ่ งของเสมี ย น
พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน แต่มีถึงร้อยละ 17 ที่พบว่า ถ้ามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน ใน
สภาวะที่เศรษฐกิจดี มีงานให้เลือกทา จะมีการเปลี่ยนงานบ่อย เพื่อจะเลื่อนเงินเดือน เลื่อนฐานะของ
ตนเอง
2.3 ขนาดของหน่วยงาน ความพึงพอใจในการทางานกับขนาดของหน่วยงานแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน ตามทัศนคติ หรือและคิดเห็นส่วนตัว ถ้าต้องการความมีศักดิ์ศรีและชื่อเสียง บุคคล
นั้ น จะพอใจเลื อ กท างานกั บ หน่ ว ยงานใหญ่ แต่ ถ้ ามุ่ งความสั ม พั น ธ์ บุ ค คลนั้ น จะพอใจท างานใน
หน่วยงานขนาดเล็ก เนื่องจากหน่วยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรู้จักกัน ทางานคุ้นเคยกันได้ง่าย
กว่าหน่วยงานใหญ่ มีความรู้สึกเป็นกันเองและร่วมมือช่วยเหลือกัน ขวัญในการทางานดี ทาให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน
2.4 ความห่ างไกลของบ้านและที่ทางาน การที่บ้านอยู่ห่ างไกลจากที่ท างานการ
เดินทางไม่สะดวก ต้องตื่นแต่เช้ามืด รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึงพอใจใน
การทางาน
2.5 สภาพทางสังคม ในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่มีส่วนสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การทางาน คนทางานในเมืองใหญ่ มีความพึงพอใจในการงาน น้อยกว่าคนที่ทางานในเมืองเล็ก ทั้งนี้
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เนื่องจากความคุ้นเคย ความใกล้ชิดระหว่างคนงานในเมืองเล็กมีมากกว่าในเมืองใหญ่ ทาให้เกิดความ
อบอุ่นและมีความสัมพันธ์กัน
2.6 โครงสร้ างของงาน หมายถึ งความชั ด เจนของงาน ที่ ส ามารถอธิ บ ายชี้ แ จง
เป้าหมายของงาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความชัดเจนบอกให้รู้ว่า
จะทาอะไร และดาเนินการอย่างไร ทาให้สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถป้องกันมิให้เกิดความบิดพริ้ ว
ในการทางาน และง่ายต่อการควบคุม
3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่
3.1 ความมั่นคงในงาน พนักงานมีความต้องการงานที่มีความแน่นอนมั่นคง บริษัทที่
ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน เช่น บริษัทในประเทศญี่ปุ่นตระหนักถึงความมั่นคงของงาน คือ
มีการจ้างงานตลอดชีวิต ความมั่นคงในงานถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง
3.2 รายรับ ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทเชื่อมั่นว่า รายรับที่ดีของพนักงาน
จะเยียวยาโรคไม่พอใจในงานผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของรัฐลาออกไปสู่ภาคเอกชนก็เพราะรายรับที่
ดีกว่า
3.3 ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในสภาวะเศรษฐกิจปั จจุบั น ที่ ค่าครองชีพ สู ง
ค่าตอบแทนหรือรายรับเป็นความสาคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปลี่ยนงาน เนื่องจากเงินเดือนของ
หน่วยงานอีกแห่งหนึ่งดีกว่า นอกจากนี้การได้รับผลประโยชน์เป็นสิ่งชดเชยจะสร้างความพึงพอใจใน
งานอย่างมาก เช่น การได้รับโบนัส เงินสมนาคุณ และเงินรางวัล เป็นต้น
3.4 โอกาสก้าวหน้า โอกาสที่จะมีความก้าวหน้า ในการทางานมีความสาคัญ สาหรับ
ทุกคน ถ้าบุคคลเห็นว่างานนี้ไม่เปิดโอกาสให้ตนก้าวหน้าจะเกิดความไม่พอใจและเปลี่ยนงาน และจาก
การศึก ษาพบว่า คนสู งวัย ให้ ความสนใจกับโอกาสก้าวหน้าในงานน้ อยกว่าคนที่อ่อนวัย อาจเป็ น
เพราะว่าคนสูงวัยได้ผ่านโอกาสก้าวหน้ามาแล้ว
3.5 อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ หมายถึง อานาจที่หน่วยงานมอบให้ตามตาแหน่ง
เพื่อควบคุมสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานให้ปฏิบัติงานที่มอบหมายให้สาเร็จ งานบางอย่างมี
อานาจตามตาแหน่งที่เด่นชัด งานบางอย่างมีอานาจที่ไม่เด่นชัด ทาให้ผู้ ทางานปฏิบัติงานยากและ
อึดอัด
3.6 สภาพการทางาน ได้แก่ การจัดสภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น ความสะอาด
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ มีห้องพักผ่อนและการจัดเสียงตามสาย เป็นต้น ถ้าการจัดนั้นเหมาะสม
ผู้ทางานเกิดความสุขสบาย จะทาให้เกิดความพอใจในงาน
3.7 เพื่อนร่วมงาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทาให้คนเรามีความสุข
และพอใจในการทางาน
3.8 ความรับผิดชอบงาน เป็นทัศนคติส่วนตัวของบุคคล ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงจะ
มีความพอใจในการทางานซึ่งแม้จะเป็นงานที่ยากลาบาก มากกว่าบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่องานต่า
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3.9 การนิ เทศงาน คือการชี้แนะในการทางานจากหน่ว ยงานหรือผู้ เชี่ยวชาญใน
หน่ ว ยงาน ถ้าผู้ นิ เทศมีศิล ปะ (ใช้ทฤษฎี Interaction management) ในการชี้แนะจะสร้างความ
พอใจให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมที่มีต่อองค์การด้วย แต้ถ้าผู้นิเทศชี้แนะด้วยอคติและอารมณ์ขุ่น
เคืองจะเกิดผลในทางตรงกันข้าม
3.10 การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ถ้าผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาส
สื่ อ สารกั บ ตนบ้ าง พยายามเข้ าใจว่าผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาคิ ด อะไร จะสร้างความเข้าใจอั น ดี ระหว่ าง
ผู้บริหารกับพนักงาน (หลั กของ Thomas Haris : I’m OK , you ’re OK และทฤษฎี Interaction
management) การที่พนักงานมีส่วนรับรู้ในเป้าหมายขององค์การ ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนแนวทาง
แก้ ปั ญ หาตามสมควร แสดงถึ งการที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายอมรั บ ในคุ ณ ค่ าและความสามารถของเขา
(Maslow : Esteem needs) พนักงานจะรู้สึกพอใจและให้ความร่วมมือเต็มที่
3.11 ความศรัทธาในตัว ผู้บ ริห าร ความประพฤติ ความสามารถ และความตั้งใจ
ที่ผู้บริหารมีต่อหน่วยงาน ทาให้พนักงานเกิดความศรัทธา (ผู้นา : ทาตนเป็นตัวอย่าง) ช่วยสร้างความ
พึงพอใจในการทางานและพนักงานจะทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตของกำรวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหาศึกษาสาระส าคัญประกอบด้วย ปัจจัยการจูงใจ ความพึงพอใจในการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน โดยใช้หลักแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจ ความพึง
พอใจ โดยรวบรวมข้อมูลหนังสือ ตารา สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลจากเว็บ
ไซด์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน และอ้างอิงในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยการจูงใจใน
การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี
ระยะเวลำในกำรศึกษำวิจัย
ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561
สมมุติฐำนในกำรวิจัย
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 1) กลุ่มที่ประกอบอาชีพตัวแทนเป็นอาชีพ
หลัก 2) กลุ่มที่ประกอบอาชีพตัวแทนเป็นอาชีพเสริม 3) กลุ่มที่เพิ่งสาเร็จการศึกษา
กลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ ม ประชากรที่ ใช้ ศึ ก ษา คื อ ตั ว แทนขายอิ ส ระสิ น เชื่ อ บ้ านของธนาคารกรุ งศรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 250 คน และใช้การกาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบตารางสาเร็จของ
Krejcie and Morgan ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 (ระดับความแม่นยา 95% และที่ระดับความ
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5%) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จานวน 152 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ทาวิจัยโดยการสารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ผ่านทางระบบ Internetโดยผ่านทาง e-mail และเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้การสร้าง
แบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google Spreadsheet ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ของแบบสอบถาม Online ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ใช้งานอยู่ และการเก็บ
ข้ อ มู ล จากตั ว แทนประชากรโดยใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไม่ เป็ น ไปตามโอกาส (Non – Probability
Sampling) ด้ ว ยวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ค วามสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่ ง กระจาย
แบบสอบถามไปยังตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง เป็นคาถามเกี่ยวกับ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สิน เชื่อบ้ าน และประสบการณ์ การทางาน ลักษณะคาถามเป็นการเลื อกตอบโดยทั่วไปตามประเภท
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิ ส ระสิ น เชื่ อ บ้ า นของธนาคารกรุ ง ศรี ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า น
ผลตอบแทน ด้านความมั่นคง และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน

788

ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
ของธนาคารกรุงศรีป ระกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ
ด้านขั้นตอนการทางาน และด้านการประกอบอาชีพโดยรวม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจในการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาจากเอกสาร ด้านวิชาการ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ
พึงพอใจ และปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการตั้งกรอบแนวคิดเพื่อศึกษา และเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. กาหนดนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีและกรอบการวิจัย
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง พอใจ และปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจประกอบ
อาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย
4. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพื่อขอความ
เห็ น ชอบ และเพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม
ประชากรที่ ศึ ก ษา จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยวิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ทั้งนี้ทาการวิเคราะห์แบบสอบถามด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
สาเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.939
5. แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 152 คน
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อคาถามที่ต้องการทราบในการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคานวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ดังนี้
1. หาค่าความถี่ และค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพก่อนมา
ประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการทางาน
2. หาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) (Standard Deviation) ของ
ปั จ จั ย การจู งใจในการตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ ตั ว แทนขายอิ ส ระสิ น เชื่อ บ้ านของธนาคารกรุงศรี
ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า นผลตอบแทน ด้ า นความมั่ น คง และด้ า น
สภาพแวดล้ อ มในการท างาน และของความพึ งพอใจในอาชีพ ตั ว แทนขายอิ ส ระสิ น เชื่ อบ้ านของ
ธนาคารกรุ ง ศรี ป ระกอบด้ ว ย 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านความก้ า วหน้ าในอาชี พ ด้ านโอกาสทางอาชี พ
ด้านขั้นตอนการทางาน และด้านการประกอบอาชีพโดยรวม
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เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคลากรกับการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ใช้
t-test กรณี เปรีย บเทีย บ 2 กลุ่ มการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณี
เปรียบเทียบความแตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไป
หาค่าความสั มพันธ์ ระหว่างปัจจัยการจูงใจ และความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน ใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Correlation Coefficient)

5. ผลกำรวิเครำะห์
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 30-40 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านคือพนักงานบริษัท และมีประสบการณ์ในการทางาน 6 ปีขึ้นไป
ข้อมูลปัจจัยกำรจูงใจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความคิดเห็นของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ ที่มีต่อปัจจัยการจูงใจในการตัดสินใจ
ประกอบอาชีพ ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความ
คิ ด เห็ น ระดั บ มากที่ สุ ด คื อ ด้ า นลั ก ษณะงาน รองลงมาคื อ ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
ด้านผลตอบแทน และด้านความมั่นคง ตามลาดับ
ด้านลักษณะงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5
อาชี พ นี้ ท าให้ ท่ า นได้ รั บ โอกาส และสามารถน าความรู้ ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของตนเองในอนาคตได้
รองลงมาคื อ ข้อ 2 ท่ านเป็ น คนที่ มี ค วามถนั ดและมีค วามสามารถในการท างานด้ านสิ น เชื่ อของ
ธนาคารมาก่อน และข้อ 3 อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถ และเชาว์ปัญญาของท่าน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 ท่านประกอบอาชีพนี้เพราะมองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองสู่การประกอบ
ธุรกิจด้านอื่น ๆ เช่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน เป็นต้น
ด้านผลตอบแทน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มรี ะดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5
การจ่ายเงินค่าตอบแทนจากการทางานของธนาคารตรงตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด รองลงมาคือ
ข้อ 1 รายได้จากการทาอาชีพนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และข้อ 3 ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้
ท่านประกอบอาชีพนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 ผลสาเร็จจากการทางานทาให้ท่านได้รับโอกาสรับ
งานโครงการเพิ่มสูงมากขึ้น
ด้านความมั่นคง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 5
อาชีพนี้ทาให้ท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการทางานเกี่ยวกับธนาคาร การเงิน และ
งานด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านมีเงินออมมากขึ้นจากการประกอบอาชีพนี้
และข้อ 2 เมื่อทางานสาเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่านได้รับโอกาสรับงานโครงการต่อเนื่องเพิ่มสูงมาก
ขึ้น ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 รายได้จากการประกอบอาชีพนี้ ทาให้คุณภาพชีวิตของท่านดียิ่งขึ้น
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด คือ ข้อ 2 สถานที่ทางานของท่านมีระบบรักษาปลอดภัยเป็นอย่างดี รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่าน
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี เมื่อร้องขอความช่วยเหลือ และข้ อ 4 สถานที่
ทางานอยู่ใกล้แหล่งชุมชน และสะดวกต่อการเดินทาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 3 เครื่องมือ และ
อุปกรณ์สานักงานที่ใช้ในการทางานมีเพียงพอ เหมาะสม
ข้อมูลควำมพึงพอใจในอำชีพ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความพึงพอใจของตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่ ที่มีต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน ภาพรวมรายด้าน อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านโอการสในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการทางาน ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม
และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ตามลาดับ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด
คือ ข้อ 2 รายได้จากการประกอบอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี รองลงมาคือ ข้อ 3 อาชีพนี้ท้า
ทายความสามารถ และเปิดโอกาสนาท่านก้าวไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ และข้อ 4 อาชีพนี้ทาให้ท่าน
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและเกิดความภูมิใจในตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 5 อาชีพนี้ทา
ให้เกิดช่องทางการทางานในธุรกิจอื่น
ด้านโอกาสทางอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด
คือ ข้อ 5 ธนาคารกรุงศรี เป็นองค์กรที่ก่อให้เกิดความภู มิใจในการทางานของท่าน รองลงมาคือ ข้อ 3
อาชีพนี้สามารถนาท่านไปสู่ความสาเร็จในด้านรายได้เป็นอย่างดี และข้อ 1 ประสบการณ์จากอาชีพนี้
ทาให้ท่านได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 2 อาชีพนี้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับท่านในอนาคตได้
ด้านขั้นตอนการทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ
ข้อ 1 กระบวนการ และขั้นตอนการขอสินเชื่อของ ธนาคารมีกฎ ระเบียบที่ชัดเจน ก่อให้เกิดความ
รวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และข้อ 3 ธนาคารมีระบบปฏิบัติการสนับสนุนงานด้านการขอสินเชื่อ
ก่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาคือ ข้อ 4 จานวนบุคคลากรด้า น
สินเชื่อของธนาคารมีเพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และข้อ 5 เป้าหมายงานด้านสินเชื่อ
ของธนาคารที่ได้รับ มีความเหมาะสมไม่ทาให้ เกิดความเครียดจากการทางานของพนักงาน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 2 ขั้นตอนการขอสินเชื่อไม่ซับซ้อน มีความรวดเร็วในการให้บริการ ลูกค้าพอใจ
ในบริการ
ด้านการประกอบอาชีพโดยรวม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีระดับความคิดเห็น ระดับ
มากที่สุด คือ ข้อ 2 ท่านรู้สึกพอใจในรายได้จากการประกอบอาชีพนี้ รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านมอง
อาชีพปัจจุบันที่ทาอยู่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่ใฝ่ฝัน และข้อ 5 ท่านพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อ
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ความก้าวหน้าในอาชีพยิ่งขึ้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ข้อ 4 ธนาคารจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามรถของบุคลากรด้านการขาย และสินเชื่อ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพ ตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน และประสบการณ์ในการ
ทางาน สรุปผลได้ว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพที่ทาก่อนมาประกอบอาชีพตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ยกเว้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจประกอบ
อาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้านโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านโอกาสทางอาชีพ และด้านขั้นตอนการทางาน
ความสั ม พัน ธ์ระหว่างปั จ จัยการจูงใจและความพึ งพอใจในอาชีพ ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 %
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ยอมรับสมมติฐานหลัก ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจประกอบอาชี พ ตั ว แทนขายอิ ส ระสิ น เชื่ อ บ้ า นของธนาคารกรุ ง ศรี ในเขต
กรุงเทพมหานคร คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ยอมรับสมมติฐานหลักปัจจัยการจูงใจมีผลต่อความพึงพอใจใน
การตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคารกรุงศรีในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 %
อภิปรำยผลกำรศึกษำ
ผลจากการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิ สระสินเชื่อ
บ้าน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นที่ควร
นามาอภิปรายผลดังนี้
ปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านของธนาคาร
กรุ งศรี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ กษาพบว่า ภาพรวมรายด้ านอยู่ ในระดั บ มาก คือ ด้ าน
ลักษณะงาน รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านผลตอบแทน และด้านความมั่นคง
ตามลาดับ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ลักษณะของงาน ในที่นี้หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่อลักษณะ
ของงาน สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก เห็นว่า 1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้น อัน
ได้แก่ ตัวงานเอง หรือลักษณะของงานมีความสาคัญยิ่งกว่าปัจจัยค้าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เพราะ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น ให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจในการท างานอย่ างแท้ จ ริ ง 2) ปั จ จั ย ค้ าจุ น หรื อ ปั จ จั ย
สุขอนามัย เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุดมีแต่จะเพิ่ มขึ้นเรื่อย ๆ จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะ
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ทางานได้แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้ 3) คนทางานทุกระดับจะมีความ
พอใจในงานอย่างแท้จริงเมื่อเขาเห็ นว่างานนั้นมีความหมายและเป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับเขา 4) ใน
กระบวนการจูงใจที่ต้องการจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่ดีนั้น ต้องมีการจัด และกาหนดปัจจัยต่างๆ ทั้ง
สองกลุ่ม คือปัจจัยแรงจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย ทั้งสองอย่าง
พร้อมกัน สาหรับผู้บริหารการสร้างบรรยากาศในการทางานให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจโดย
คานึงถึงปัจจัยค้าจุน ได้แก่ มีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี นโยบายและการบริหารจัดการที่ชัดเจน
ความสั ม พั น ธ์ที่ ดีร ะหว่างบุ ค คลในที่ ท างาน เงิน เดื อนที่ เหมาะสม ประโยชน์ ต อบแทนที่ เพี ย งพอ
รวมทั้งความมั่นคงของงาน ปัจจัยค้าจุนเหล่านี้มีความสาคัญและมีความจาเป็น ซึ่งเมื่อมีปัจจัยเหล่านี้
อยู่แล้วก็จะเป็น การง่ายที่จะจูงใจผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยจูงใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการจูงใจที่ส่งผลถึงการตัดสินใจประกอบอาชีพ ตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ ตัวแทน
ขายอิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ รายได้ที่ได้รับการจ่ายเงินค่าตอบแทนจาก
การทางานของธนาคารตรงตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด รายได้จากการทาอาชีพนี้ให้ผลตอบแทน
คุ้มค่า ค่าคอมมิชชั่นเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้ประกอบอาชี พนี้ และผลสาเร็จจากการทางานทาให้ท่าน
ได้รับโอกาสรับงานโครงการเพิ่มสูงมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก ปัจจัยค้าจุน หรือ
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการทางานและเป็นปัจจัย
ที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน ได้แก่ 1) นโยบายและการบริหารงาน คือ
การจัดการและการบริหารองค์การ 2) เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมายถึงความพึงพอใจหรือความ
ไม่ พึ ง พอใจในเงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า งแรงงาน หรื อ อั ต ราการเพิ่ ม เงิ น เดื อ น 3) ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บั งคับ บั ญ ชา หมายถึง การติดต่อพบปะพูดคุยแต่มิได้ห มายถึงการยอมรับ 4) ความสั มพั นธ์กับ
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา หมายถึ ง การติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น 5)
ความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน คื อ การติ ด ต่ อ พบปะพู ด คุ ย ระหว่ า งเพื่ อ นร่ ว มงานในองค์ ก าร
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิติธร นูพิมพ์ (2553) ศึกษาเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจสาหรับผู้ประกอบ
อาชีพหลักเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท เอไอเอ จากัด ” ผลการศึกษาพบว่า ทัศนะของตัวแทน
ประกันชีวิตเกี่ยวกับแรงจู งใจในการเลือกประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง
เหตุ ผ ลส าคั ญ คื อ คิ ด ว่ า เป็ น อาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ ผลตอบแทนสู ง และคุ้ ม ค่ า สามารถพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้ ดียิ่งขึ้นตัวแทนประกันชีวิตยังคิดด้วยว่า เวลาการทางานสามารถยืดหยุ่นได้ และ
อาชีพนี้เป็นอาชีพท้าทายความสามารถ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งปั จ จั ย การจู งใจและความพึ งพอใจในอาชี พ ส่ งผลต่ อการตั ด สิ น ใจ
ประกอบอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 75 % ทั้งนี้เป็นเพราะปัจจัยการจูงใจและ
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ความพึงพอใจในอาชีพตัวแทนอิสระสินเชื่อบ้าน ตอบสนองต่อความต้องการทางานในการประกอบ
อาชีพของบุคคลนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของดรุณี นาคฤทธิ์ (2547: 34) ได้ให้ความหมายของการ
ตัดสินใจเลือกอาชีพไว้ว่า เป็นกระบวนการเลือกทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมมากที่สุดในการนาไป
ปฏิบัติใช้ได้จริง โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบส่วนบุคคลในด้านความถนัด ความ
สนใจ และความต้องการกับขีดจากัดของความจริง สอดคล้องกับแนวคิดของจินตนา สาธุพันธ์ (2547:
16) ได้ ส รุ ป ว่ า การที่ บุ ค คลจะตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการของตนเองเป็ น หลั ก
โดยพิจารณาเลือกทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมที่สุด และองค์ประกอบสาคัญในการเลือกอาชีพ ได้แก่
ด้านความรู้ความสนใจ หรือความถนัดของแต่ละบุคคล อิทธิพลที่มีผลต่อการเลือกอาชีพขึ้นอยู่กับการ
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ในชี วิ ต ทั้ ง จากครอบครั ว บุ ค คลรอบข้ าง สั ง คม และสภาวะแวดล้ อ ม
การตัดสินใจเลือกอาชีพของบุคคลนั้นเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งชีวิต ควรได้รับการฝึกฝนให้
ตัดสิน ใจที่ดี มีความสามรถในการนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื อกอาชีพมาพิจาณาอย่างละเอียด
ถี่ถ้วน
ข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
บ้าน กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งได้สรุปมาบ้าง
แล้วนั้น ดังนั้น ข้อเสนอแนะจึงเป็นการนาเสนอในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจานวน
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่ อบ้านมีไม่เพียงพอ การย้ายธนาคาร และการเปิดรับสมัครตัวแทนขายอิสระ
สินเชื่อบ้าน ดังนี้
ควรสร้างความมั่นคงทางรายได้ และสวัสดิการด้านสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
ทางานสาหรับตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
ด้านการแสดงตัวตนที่ชัดเจน ควรมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น หนั งสือแสดงตนของตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้าภายนอกเกิดความเชื่อมั่นในตัวพนักงานประกอบอาชีพ
ตัวแทนขายอิสระสินเชื่อ
ควรเพิ่มเงินเดือนประจาให้กับตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้านแก้ไขปัญหาจานวนตัวแทนขาย
อิสระสินเชื่อบ้านมีไม่เพียงพอ และป้องกันการย้ายธนาคาร
ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
เนื่องด้วยข้อจากัดทางด้านเวลาทาให้ไม่สามารถศึกษาความแตกต่างในปัจจัยส่วนบุคคลที่
ทาการศึกษาได้ หากมีเวลามากขึ้นจึงควรศึกษารายละเอียดลงในระดับปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ควรเพิ่มปัจจัยที่จะศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพตัวแทนขายอิสระสินเชื่อบ้าน
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ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดทีม่ ีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขต
เทศบำล จังหวัดบุรีรมั ย์
อรทัย เต้นภูษา*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
ผลการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ (5) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มี
อายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 27,150 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 12,884 คน เพศหญิง 14,266 คน จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่สนใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานไค-สแควร์ (Chi – Square test)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชาย จานวน 157 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.3 อายุส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุระหว่าง 26-33 ปี จานวน 142 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 211 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.8 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 236
คน คิดเป็ น ร้อยละ 59.0 อาชีพของกลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่ ประกอบอาชีพข้ าราชการ/รัฐวิส าหกิจ
จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วน
ใหญ่ที่ 20,001–30,000บาท จานวน 121 คิดเป็นร้อยละ 30.3
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านการส่ งเสริม การตลาด ระดั บ ความคิ ด เห็ น เฉลี่ ย อยู่ ระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว นด้ านช่ อ งทางการจั ด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Email: apirukchino@gmail.com
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จาหน่ายอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 4P ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง มีด้าน
เดียวที่ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองคือด้านการส่งเสริมการตลาด
คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซื้อ

1. บทนำ
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันรถยนต์นับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดารงชีวิตของมนุษย์
เป็นปัจจัยสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยอานวยความสะดวกใน
การ เดินทางให้กับมนุษย์ทั้งเรื่องส่วนตัวและการทาธุรกิจการงาน ท่องเที่ยว และรวมไปถึงการขนส่ง
ฯลฯ รถยนต์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญอย่างมากในการดาเนินชีวิตของสังคมในปัจจุบัน เนื่องจากต้อง
ใช้รถยนต์ ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองใหญ่ ที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดการกระตุ้นให้ประชาชนต้องการมีรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มมากขึ้น
รถยนต์มือสองหรือรถยนต์ใช้แล้วเข้า มามีบทบาททดแทนรถยนต์ใหม่ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง ให้แก่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ที่จะหาซื้อรถยนต์ไว้ในครอบครองได้ในราคาที่เพียงพอกับรายได้ตลาด
รถยนต์ มื อสองหรื อ รถยนต์ ใช้แ ล้ ว จึงได้รับ ความสนใจและมี อั ต ราการเติ บ โตอย่ างรวดเร็ว โดยมี
แนวโน้ มที่จะเติบโต เพิ่มขึ้นต่อไปได้ อีกแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศจะตกต่า หรือผันผวนไป
เพี ยงใดก็ตาม แต่ความต้องการในการเดินทางเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับคนไทย โดยเฉพาะในภาวะที่
เศรษฐกิจ ดีขึ้น ก็มี การแข่งขัน ทางธุรกิจด้านนี้ มากขึ้น ดังนั้นความจาเป็นในการใช้รถยนต์ จึงทวี
ความสาคัญเพิ่มขึ้นตามลาดับ ผนวกกับความต้องการและค่านิยมด้านความมีหน้าตาในสังคม ส่งผลให้
ประชาชนทั่วไปหันมาซื้อรถยนต์กันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเห็นได้จากโฆษณารถยนต์ที่แข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ (อุกฤษ อุทัยวัฒนา, 2557)
ตลาดรถยนต์มือสองเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2558 เป็นต้นมาหลัง
ได้รับผลกระทบจากโครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรกทาให้ราคารถยนต์มือสองปรับตัวลดลง โดยมี
ยอดขายรถยนต์มือสองทั้งปี 2559 ประมาณ 1.31-1.37 ล้ านคัน เพิ่ มขึ้นจาก 1.25 ล้านคันจากปี
2558 โดยมีสัญ ญาณบวกที่สาคัญ คือ 1) ระดับราคารถยนต์มือสอง มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการใช้งานรถยนต์มือสองมีมากขึ้น 2) สถาบันการเงิน (ไฟแนนซ์) เพิ่มยอดจัดสินเชื่อสูงขึ้น
และ 3) อัตราหนี้เสียของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ปรับตัวลดลง อันเป็นผลมาจากการที่สถาบันการเงินได้
ขยายระยะเวลาผ่ อ นช าระค่ างวดรถให้ น านขึ้ น ซึ่ งช่ ว ยลดภาระการช าระหนี้ แ ต่ ล ะงวด เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกันระหว่างผู้จัดจาหน่ายรถยนต์มือสอง และสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อใน
การออกแคมเปญหรือโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขายต่าง ๆ อาทิดอกเบี้ยพิเศษ 2.99%, ผ่อนนาน
สูงสุด 84 เดือน, รับประกัน สูงสุด 2 ปี อย่างไรก็ตามตลาดรถยนต์มือสองในไตรมาส 2 ปี 2559 มี
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โอกาสอยู่ในภาวะซัพพลายช็อตหรือภาวะขาดแคลน เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์มีการปรับลดการผลิตของ
ตนเพื่อให้สอดคล้องกับ ภาวะตลาดทาให้ลูกค้า ชะลอการตัดสินใจ ขายรถตัวเองเพื่อซื้อรถรุ่นใหม่
เนื่องจากยังไม่สามารถรับรถทันทีซึ่งมีทิศทางสวนกับ ความต้องการรถยนต์มือสองที่มากขึ้น (รายงาน
สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2559)
ปัจจัยการตลาดจึงเป็นแนวคิดที่สาคัญในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดตามแนวคิดของ
Kotler (1997: 105) กล่ า วว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ประกอบด้ ว ย ส่ ว นประสมทาง
การตลาด 7P’s ประกอบด้ ว ย ด้านผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้านช่อ งทางการจัด จาหน่ าย ด้ านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านพนั กงานผู้ ให้ บริการ ด้านสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
ให้ บ ริการ ซึ่งเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผู้ บ ริโภค ซึ่งในปั จจุบั น การบริห าร
การตลาดยุคใหม่จะเน้นที่กลุ่ม ลูกค้าเป็นสาคั ญซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการดาเนินธุรกิจ ดังนั้นธุรกิจ
รถยนต์ มื อ สองต้ อ งท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจในความต้ อ งการซื้ อ รถยนต์ มื อ สอง โดยเป็ น
จุดเริ่มต้นไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การตลาดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี (อิงอร
ชัยยันต์, 2550: 1) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการ ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้า เพื่อใช้เ ป็นแนวทางสาหรับธุรกิจของ
ผู้ประกอบการธุรกิจมือ สอง และสามารถเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจจาหน่ายรถยนต์มือสองต่อไป

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัด
บุรีรัมย์
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลการตัดสินใจซื้อ รถยนต์มือสองในเขต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
2.5 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขต
เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หัวข้องานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือสองในเขตเทศบาล
จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษาซึ่ ง ตั ว แปรต้ น หรือ ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent
Variables) ได้แก่ ปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง และตัวแปร
ตาม (Dependent Variable) คือ การตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์มือสอง สามารถกาหนด
เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ (Independent)
ตัวแปรตำม (Dependent)
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพสมรส
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

กำรตัดสินใจของผู้บริโภคใน
กำรเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

ปัจจัยด้ำนกำรตลำด
-ด้านผลิตภัณฑ์
-ด้านราคา
-ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-ด้านส่งเสริมทางการตลาด
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีชื่อ
ในทะเบียนบ้าน ที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
จานวน 27,150 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 12,884 คน เพศหญิง 14,266 คน(กรมการปกครอง,ระบบ
สถิติทางการทะเบียน 2560) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สองซึ่งได้กาหนด ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ตารางสาเร็จรูปของ Taro Yamane จากขนาดจานวน
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ประชากรตั้งแต่ 100,000 คน ถึง ∞ ที่ ระดับ ความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่ อน 5% ได้
ขนาดของตัวอย่างจานวน 400 คน (Yamane, 1973) การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยประกอบด้วย
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
1. ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่บอกถึงสัดส่วนจานวนต่อร้อยละ (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2540: 83) สาหรับข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลปัจจัยด้านพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุอาชีพ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย
เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานการทดสอบแบบไค-สแควร์ (Chi – Square test)
2. ทดสอบปั จ จั ย ด้ า นพื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เพศ อายุ อ าชี พ ระดั บ การศึ ก ษา และ
สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือนข้อมูลปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 243 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชาย จานวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 อายุส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 26-33 ปี จานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมี
สถานภาพโสดมากที่สุด จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รายได้ของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนใหญ่ที่ 20,001–30,000บาท จานวน 121 คิดเป็นร้อยละ
30.3
ตำรำงที่ 1 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดโดยรวม
ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด
เฉลี่ย

n
400
400
400
400

800

̅
𝒙
4.52
4.45
4.19
4.32
4.37

SD
0.565
0.596
0.599
0.585
0.507

ระดับควำมคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มำกที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)
รองลงมาคือ ด้านราคา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.45) ด้านการส่งเสริม
ทางด้านการตลาด ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) และด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.32) ตามลาดับ
4.2 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
จากผลการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อหาความสั ม พั นธ์ ระหว่ างตั วแปรอิ ส ระกั บ ตั วแปรตาม
สามารถ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ได้ดังตารางที่ 2
ตำรำงที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
1.1 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
1.4 อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
1.6 สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือ
สอง
2.2 ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง
2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์มือสอง
2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง

Accept
/
/
/
/
/
/
/

Reject

/
/
/

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิเคราะห์ การตั ดสิ น ใจซื้อ รถยนต์ มือ สองของกลุ่ ม ตั ว อย่ างสมารถแบ่ งได้ เป็ น
ประเภทของรถยนต์มือสองที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการมากที่สุดคือรถยนต์นั่ง โดยอายุรถยนต์มือสอง
ที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดคืออายุรถยนต์ 3 ปี มีวิธีการชาระเงินที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุดคือการผ่อน
ช าระเงิ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ที่ ผู้ บ ริ โ ภคตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ มื อ สองมากที่ สุ ด คื อ เพื่ อ ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากรถยนต์นั่งเหมาะสาหรับการใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
การทางาน พักผ่อน ท่องเที่ยว หรือการบรรทุกของเล็กน้อยซึ่งไม่ได้เน้นหนักไปในด้านการใช้งานหนัก
ๆ โดยอายุการใช้งานของรถในช่วง 3 ปี ถือเป็นอายุการใช้งานที่ผ่านน้อย การซื้อรถมือสองที่มีอายุ
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การใช้งานมาแล้วเพียง 3 ปี จึงเป็นที่น่าสนใจ อีกทั้งการผ่อนชาระเป็นวิธีการที่ผู้บริโภคสามารถหมุน
เงินที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ ทาให้มีสภาพคล่องทางการเงินที่เหมาะสมไม่เดือดร้อน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ งานวิจัยของวุฒิ ชัย จานงค์ (2523) กล่ าวว่า การตัดสิ นใจเป็นเรื่องของการจัดการที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้และในการจัดการนั้นการตัดสินใจเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณี
บุษกร คาคง (2542) กล่าวว่าการตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กาลังพิจารณาโดยใช้ความรู้
พื้น ฐาน และข้อสรุปที่เป็น ที่ยอมรับนามาผสมผสานกับการสรุปอ้างอิงเพื่อนาไปสู่เป้าหมายแสดง
ทิศทางนาไปสู่การตัดสินใจเพื่อดาเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการพินิจพิจารณา
มีเหตุ ผ ลส่ ว นตั ว อารมณ์ ค วามรัก ใคร่ช อบพอเข้ามามี ส่ ว นเกี่ย วข้ องในการตัด สิ น ใจ วจนะ ภู ผ านี
(2555) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือการเลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ จากทางเลือก
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมี อยู่ 3 ระดับคือ การตัดสินใจ ตามความเคย
ชิน การตัดสินใจที่จากัดและการตัดสินใจอย่างกว้างขวางบาร์นาร์ด (Barnard) ได้ให้ความหมายของ
การตัดสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที่ลดทางเลือกลงมาให้เหลือเพียงทางเดียววุฒิชัย จานง (2523) กล่าวว่า
การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และในการจัดการนั้นมีการตัดสินใจเป็นหัวใจใน
การปฏิบัติงานทุก ๆ เรื่องทุก ๆ กรณี เพื่อดาเนินการไปสู่วัตถุประสงค์อาจมีเครื่องมือมาช่วยในการ
พินิจพิจารณา มีเหตุผลส่วนตัว อารมณ์ ความรักใคร่ชอบพอ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
และมีลักษณะเป็นกระบวนการอัน ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ต่อเนื่องกันไป บุษกร คาคง (2542)
กล่าวว่า การตัดสินใจต้องใช้ข้อมูลพื้นฐานจากเรื่องที่กาลังพิจารณาโดยใช้ความรู้พื้นฐานและข้อสรุปที่
เป็นที่ยอมรับนามาประสมประสานกับการสรุปอ้างอิงเพื่อนาไปสู่เป้าหมายแสดงทิศทางนาไปสู่การ
ตัดสินใจ ทิพย์วัลย์ สีจันทร์และคณะ (2546: 110) กล่าวว่าการตัดสินใจเป็นการเลือกทางเลือกมาเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาซึ่งต้องมีทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือกเกิดขึ้นก่อน แล้วนามาเปรียบเทียบกัน
จนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า เพศ อายุ
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อรถยนต์
มือสอง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากสิ่งที่สามารถช่วยให้บุคคลมีความคิด ความสามารถในการ
วิเคราะห์เรื่องต่าง ๆ ได้แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริโภคที่มีการศึกษาแต่ละระดับจะมีความต้องการที่แตกต่าง
กัน ผู้บริโภคที่มีการศึกษาสูงย่อมต้องการชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต้องการสินค้าที่จะมาตอบสนองให้
ชีวิตดีขึ้น ผู้ที่มีการศึกษาสูง จะสนใจถึงตัวเองมากขึ้นและจะสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเอง โดย
แสวงหาสินค้าที่จะมาตอบสนองความต้องการของตนได้ จึงมีผลทาให้มีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
และเป็น ที่แน่ นอนว่าระดับ การศึกษาย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการกาหนดอาชีพของผู้บริโภคในขณะที่
อาชีพ ก็คือสิ่งที่สามารถนามาซึ่งรายได้ของบุคคล ซึ่งอาชีพของผู้บริโภคแต่ละคนจะนาไปสู่ ความ
จาเป็นในความต้องการของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แตกต่างกัน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการ
บริโภค เพราะถ้าผู้บริโภคมีตาแหน่งการทางานที่มั่นคงมีหน้ามีตาในสังคมนั่นความพิถีพิถันในการ
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เลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นก็จะใช้การพิจารณาจากข้อมูลมากพอสมควรด้วย ซึ่งตามหลักทฤษฎี
เกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ตามการแบ่งส่วนตลาดการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการล้วนมาจากรูปแบบ
ของการดารงชีวิต อาชีพ การศึกษา รสนิยมส่วนตัว ลักษณะส่วนบุคคล จึงได้มีการพิจารณาถึง การ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า ปัจจัย
ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์มือสอง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากผู้การตัดสินใจซื้อเป็นขั้นที่ผู้บริโภคได้ลงความเห็นว่า
จะจ่ายเงินเพื่อให้ ได้ผ ลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุ ดโดยผ่ านการทบทวนหรือศึกษามาแล้วจากปัจจัยด้าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นราคา และด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ าย ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ จี รพั ฒ น์
เฉลยวิจิตร (2554: 101) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือ
สองของประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดลพบุรีผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัย
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ น ใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้ บริโภคซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจั ยของ
เกรียงศักดิ์ สุไพบูลย์พิพัฒน์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าบริษัท สินการยนต์จากัดผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถมือ
สองมากที่สุดในการตัดสินใจซื้อรถมือสอง รัชนีกร ณ พัทลุง (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์จากเต็นท์รถยนต์มือสองในเขตบางนาผลการวิจัย พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
คือผู้ บ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ให้ ความส าคัญ ด้านผลิ ตภัณ ฑ์กับการตัดสิ น ใจซื้อรถยนต์มือสอง เกรียงศักดิ์
สุไพบูลย์พิพัฒน์ (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของลูกค้าบริษัท
สิน การยนต์จากัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ
ลูกค้าผลการศึกษาพบว่าส่วนปัจจัยทางตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจาหน่ายและการ
ส่ งเสริ ม การขายโดยภาพรวมมี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจซื้ อรถยนต์ มื อสองในระดับ ปานกลาง ซึ่ งด้ าน
ผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการขายและด้าน
ช่องทางจัดจาหน่ายตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ อานาจ พนาคุณากร (2554) ที่ทาการศึกษาปัจจัย
แวดล้อมในการดารงชีวิตที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ EcoCar ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โดยผู้บริโภค
จะเน้นหนักในเรื่องของคุณสมบัติและประสิทธิภาพของการใช้ให้เหมาะสมกับรายได้ที่สามารถซื้อได้
และการประหยัดการทางานของรถยนต์ เป็นต้นนอกจากนั้น สุรชัย ไตรโลกา (2547) ได้ทาการศึกษา
ความคิดเห็น ที่มีต่อปั จจัย ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้าของลู กค้าบริษัทวรจักรยนต์
จากัดพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสาคัญต่อการตัดสินใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในด้าน ขนาด
คุณภาพ รูปลักษณ์ อุปกรณ์อานวยความสะดวก ความปลอดภัย และตราสินค้า เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ รั ช ดาพร ศรีห าแก้ว (2553: 86) ได้ ศึกษา เรื่อง การตัด สิ น ใจซื้อ รถยนต์มือ สองของ
ผู้ บ ริ โ ภคในจั งหวั ด สระบุ รี พ บว่ าลู ก ค้ า ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ราคาที่ มี ค วามเหมาะสมและ ทฤฒมน
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เพชรนุ้ย (2555: 72) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผล
ต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองในอาเภอเมือง จังหวัดปัตตานีพบว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับระบบเงิน
ผ่อนมากที่สุด ณัฏฐธิดา ทองทัพ (2553: 1-2) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยทางการตลาดและ
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้านปัจจัยทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความ คิดเห็นต่อปัจจัย
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในภาพรวมอยู่ที่ระดับที่เห็นด้วยมาก โดยพิจารณา
ปัจจัยด้านราคามากที่สุด พันธศักดิ์ จินดามัย (2549: 103-105) ได้ทาการศึกษาเรื่องความต้องการ
และปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภค ในทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจ
รถยนต์มือสอง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองที่จดทะเบียนกั บกรม
พัฒนาธุรกิจซึ่งการศึกษาพบว่าปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองของผู้บริโภค ใน
ทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจรถยนต์มือสองซึ่งผู้บริโภคให้ความสาคัญกับปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองด้านราคาในระดับมาก ญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ได้ทาการศึกษาวิจัย
หัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ในแต่ละด้านผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านราคามากที่สุดคือการสามารถต่อรองราคา
ได้ รองลงราคารถยนต์ต่ากว่ารถยนต์ใหม่และอัตราดอกเบี้ยในการผ่อ นช าระต่า ธนชล พิรุณ สาร
(2552) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็นเตอร์ เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ รถยนต์มือสองในตลาดรถยนต์พีเซ็น
เตอร์เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยรวม 4 ด้าน เป็นปัจจัยด้านราคาได้แก่ กาหนดราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ ราคาคุ้มค่ากับคุณสมบัติของรถยนต์ ราคาสอดคล้องกับราคาในตลาดทั่วไป ชาตรี อินชัย
(2551) ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภค ในอาเภอเมือง
เชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิ ทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใช้แล้วของผู้บริโภคใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัย ด้านราคาได้แก่รถยนต์ใช้แล้วเมื่อขายต่อได้ราคาดี
อัน ดั บ สองไม่ เกิดอุ บั ติเหตุม าก่ อนและอัน ดับ สามประหยั ดน้ ามั น และแครีย า ภู่ พั ฒ น์ (2551) ได้
ทาการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ รถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครกล่าวว่าช่องทางการจัดจาหน่ายถือเป็นปัจจัย ที่สาคัญที่สุดในการเลือกซื้อรถยนต์
ด้วยเหตุผลของความหลากหลายของศูนย์บริการที่ ตั้งอยู่ในหลากหลายทาเลและเดินทางสะดวกเป็น
ต้น ซึ่งสอดคล้องกั บ สิ ริกร แสนชัยนาท (2556) ที่ ทาการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิท ธิพ ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากร (Eco Car) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคได้ให้ความสาคัญกับช่องทางการจัดจาหน่ายในเรื่องของมีศูนย์บริการหลังการขายที่
ดี ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีมากเพียงพอกับความต้องการเป็นต้น จีรพัฒน์ เฉลยวิจิตร (2554:
101) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มือสองของประชาชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และสุรินทร์ธร ศิธรกุล (2551: 67) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจั ยส่วนประสม
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ทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์มือสองผู้บริโภคในอาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพบว่า
ลูกค้าให้ ความสาคัญในเรื่องความสะดวกในการมาติดต่อเลือกซื้อ รักษ์วรรณ ทรัพย์พึ่ง (2558) ได้
ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู้บ ริโภคที่มีความต้องการซื้อรถยนต์มือสองในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) ในภาพรวมอยู่
ระดับความสาคัญมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความสาคัญ กับปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายมากที่สุดมาก ญาณี อุรพีพล (2553: 1-2) ได้ทาการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ใน
แต่ละด้านผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมากที่สุดคือเต็นท์จาหน่ายให้ข้อมูล
เกี่ยวกับรถยนต์มือสองได้ถูกต้องไม่ปิดบัง
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง พบว่า ปัจจัย
ด้านการตลาด ด้านการส่งเสริมด้านการตลาด ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่า เนื่องจากผู้บริโภคที่มีความสนใจจะซื้อรถยนต์มือสอง มักจะให้ความสาคัญกับคุณภาพลักษ
ระของรถ และราคามากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของร้าน จึงไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องของการ
ส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อานาจ พนาคุณากร (2554) ที่ทาการศึกษา
ปั จ จั ย แวดล้ อ มในการด ารงชี วิ ต ที่ ส่ ง ผล ต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ รถยนต์ Eco-Car ในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่าผู้บ ริโภคได้ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการตลาดมาก เนื่องจากผู้บริโภค
ต้องการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปการส่งเสริมการตลาดทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีและ
ผูกพั น กับ สิ น ค้าซึ่งสอดคล้องกับ แครียา ภู่ พัฒ น์ (2551) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีอิท ธิพ ลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ โตโยต้า นิว วีออส ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการส่งเสริม
การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ในส่วนของการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดงานแสดง
สิน ค้าตามสถานที่ต่าง ๆ และบริการบ ารุงรักษารถยนต์ฟรี ในระยะทางหรื อระยะเวลาที่ กาหนด
เป็นต้น วิลาสินี จันทร์แจ่มใย (2554) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ผ่านเต็นท์
รถมือสองพบว่ากลยุทธ์และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการ เลือกรถยนต์มือสองผ่าน
เต็นท์รถมือสอง ของลูกค้าเขตบางบัวทอง ที่มีผลต่อการตั ดสินใจมาก ได้แก่ มีการเสนอเงื่อนไขและ
โปรโมชั่นให้เลือกหลากหลาย บุคลิกภาพพนักงานขาย การชี้แนะการบริการหลังการขาย ญาณี อุรพี
พล (2553: 1-2) ได้ทาการศึกษาวิจัยหัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลมือสองในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิ จัยพบว่า ในแต่ละด้านผู้บริโภคให้ความสาคัญด้านการ
ส่งเสริมการขายมากที่สุดคือการแลกซื้อรถเก่าโดยให้ราคาสูงรองลงมาคือการลดราคารถยนต์ต่ากว่า
เต็ น ท์ ร ถยนต์ มื อ สองอื่ น และมี ก ารท าประกั น ให้ ฟ รี ภิ ญ ญารัต น์ มั งคละ (2549) ได้ ท าการศึ ก ษา
ลั กษณะของรถยนต์ ที่ มีผ ลต่ อการตั ดสิ น ใจเลื อ กซื้ อของผู้ ป ระกอบการและข้ อมู ล เบื้อ งต้ น ในการ
ประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองในเขตอาเภอเมืองจังหวัดแพร่พบว่าผู้บริโภคจะซื้อเป็นสินค้ารถยนต์
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มือสองคือการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของเจ้าของกิจการจะใช้วิธีการแจกของแถมมากที่สุด และการ
บริการหลังการขายจะเน้นการซ่อมฟรีและรับประกัน 3 เดือนและการขายส่วนใหญ่เป็นแบบเงินสด
5.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย
จากการศึกษาวิจัยนี้ ทาให้ทราบถึง ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะสาหรับการนา
ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1) จากการวิจัย พบว่า ผู้บริโภค ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่างกันในด้านเพศ ด้านอายุ
ด้านสถานภาพการสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน
ทาให้ กระบวนการตัดสิน ใจซื้ อรถยนต์มือสองแตกต่างกัน จึงควรให้ ความสาคัญ รวมทั้งสนใจการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจซื้ อ รถยนต์ มื อ สอง จ าแนกตามลั ก ษณ ะปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ โดยกาหนดรูปแบบการขายรถที่มีหลากหลารุ่น หลายประเภทกรใช้งาน และขนาด
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
2) จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ดังนี้
(1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีกาหนดมาตรฐานรถมือสองที่นามาจัดจาหน่ายให้มีกลไก
ขับเคลื่อน ตัวถังรถมีความสมบูรณ์ ประกอบกับการให้มีข้อมูลต่าง ๆ ของรถยนต์ครบถ้วน ชัดเจน
มีระยะเวลาวิ่งที่ผ่านไม่มากโดยดูจากเลขไมล์ และสภาพสีรถมีความสมบูรณ์เช่นเดียวกับรถใหม่
(2) ด้ า นราคา ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การตั้ ง ราคาใกล้ เคี ย งกั บ ผู้ ข ายรายอื่ น ใน
ประเภทเดียวกัน เป็นราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนต์
(3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ควรเน้นการจัดตั้งร้านให้เป็นสถานที่ที่เข้าถึงง่าย
และรวดเร็ว มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่สะดวก มีป้ายบอกสถานที่ชัดเจน และจัดสถานที่
ให้บริการมีขนาดใหญ่และกว้างขวางมีการตกแต่งสวยงาม
5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเพิ่มปัจจัยในการศึกษาวิจัยด้านอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจมากขึ้น
2) ควรศึกษาวิธีการจัดทาวิจัยในเชิงคุณภาพผสมผสาน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ทาให้ทราบถึง
ข้อมูลในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการจัดทาวิจัยครั้งต่อไป
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรให้บริกำรร้ำน Blueberry Bakery and Coffee
อมร เพิ่มสกุล*

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้าน
Blueberry Bakery and Coffee 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการร้าน
Blueberry Bakery and Coffee 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการร้าน
Blueberry Bakery and Coffee
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and
Coffee จานวน 92 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และเก็บข้อมูลจากผู้มาใช้บริการจริงภายในร้าน
โดยสร้าง QR Code เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติถดถอยพหุคุณ (Multiple
Regression)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปผลการวิจัยพบว่า เพศ
ชายน้อยเพศหญิง คือ เพศชายร้อยละ 32 และเพศหญิงร้อยละ 60 กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 37-54 ปี
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 63 และมีรายได้ประมาณ 15,001-30,000 บาท ความถี่ที่ใช้
บริ ก ารส่ ว นใหญ่ ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารเป็ น แล้ ว แต่ โอกาส การแปรผลระดั บ ของปั จจั ย ด้ านคุ ณ ภาพการ
ให้บริการ โดยภาพรวม ได้ผลระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วยด้าน
สมรรถนะของพนักงาน ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ และความสะดวกสบายภายในร้าน
ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee และปั จ จั ย ด้ า น
สมรรถนะของพนักงาน ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ และความสะดวกสบายภายในร้าน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee
คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพในการให้บริการ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: amorn.per@stu.nida.ac.th, amorn.perm@gmail.com
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1. บทนำ
ปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวสูง บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จากัด
ได้ วิเคราะห์ ว่ า ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าแฟมี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง สั งเกตได้ จ ากมี ร้านกาแฟ
หลายแบรนด์เกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้ประกอบการขนาดย่อมมีการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง รวมทั้ง
มีผู้ ป ระกอบการรายใหม่เข้ามาอีกเป็นจานวนมาก และร้านกาแฟจากต่างชาติยังทยอยกันเข้ามา
ลงทุนเปิดกิจการในประเทศไทย ถึงแม้กาแฟจะเป็นเครื่องดื่มที่มีจาหน่ายและเป็นที่รู้จักในประเทศ
ไทยมาเป็ น เวลานานแต่ลั กษณะความนิยมและพฤติ กรรมการดื่ม กาแฟของคนไทย จะมีลั กษณ ะ
เฉพาะที่ แ ตกต่ า งไปจากชาวต่ า งชาติ ส่ งผลให้ ผู้ ป ระกอบการไทยต้ อ งปรับ ตั ว ในด้ านรสชาติ เน้ น
ความเป็นไทยโดยใช้กาแฟที่ปลูกในประเทศนามาผ่านกรรมวิธีคั่วจนได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมและ รสชาติ
ดีเทียบเท่ากาแฟจากต่างประเทศ และด้านบริการเน้นการบริการที่เกินความคาดหมาย เพื่อเผชิญการ
บุกตลาดของเครือข่ายร้านกาแฟชื่อดังจากต่างประเทศ Blueberry Bakery and Coffee ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจร้านกาแฟ โดยมีแนวคิดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ รู้สึกผ่อนคลาย
มีความสุขจากการใช้บ ริการ จึงได้ทาร้านกาแฟขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามานั่งเล่น พักผ่อน จิบกาแฟ
รสชาติดี มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จนมีกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น และ Blue Berry
Coffee ก็เข้ามาสู่ตลาดการแข่งขันในธุรกิจร้านกาแฟ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟของคน
ไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภค สมัยใหม่ ดังนั้น Blueberry Bakery And Coffee จึงมี
แนวคิดหนึ่งคือการเข้าไปทาตลาดในกลุ่มลูกค้าที่รักบรรยากาศในการดื่มกาแฟ และเป้าหมายไม่ได้
ต้องการที่จะประสบความสาเร็จด้านยอดขายเพียงอย่างเดียว สิ่งที่สาคัญของงานบริการ คือคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารและความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เพื่ อให้ ลู ก ค้ า กลั บ มาใช้ บ ริ ก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การประเมินผลคุณภาพบริการ โดยเน้นมุมมองจากลูกค้าทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ใช้บริการที่
เป็นคนทางานซึ่งปัจจุบันเป็นกลุ่มที่ให้ความนิยมต่อ การดื่มเครื่องดื่มกาแฟ และมีทางเลือกที่จะเข้าใช้
บริการร้านกาแฟที่เปิดจาหน่ายในปัจจุบันเป็น จานวนมากได้อย่างอิสระ ในฐานะที่ผู้วิจัยมีกิจการ
เปิดร้านกาแฟ มีความเชื่อว่ากลุ่มผู้บริโภคจานวนมาก ต้องการดื่นกาแฟในวันที่ไม่เร่งรีบ โดยมอง
หาทางเลือกใหม่จากการบริโภคกาแฟในวันทางาน ที่ต้องอยู่ในอาคารสานักงาน หรือห้างสรรพสินค้า
ต่างๆ โดยคู่แข่งสาหรับร้านค้าที่รองรับการให้บริการในกลุ่มนี้จึงต้องมีปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจต่าง
กับลูกค้าในกลุ่มบริโภคในวันทางาน ดังนั้นจึงสนทาการศึกษาเรื่องการประเมินคุณภาพ การบริการ
ของร้าน Blueberry Bakery and Coffee ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลทางตรงจากกลุ่มเป้าหมายที่สามารถ
ให้ ข้อมูล ทั้งในด้านประสิทธิภ าพและความพึงพอใจจากการใช้บริการที่ (Blueberry Bakery and
Coffee) อย่างชัดเจน โดยที่ผู้วิจั ยสามารถนาผลการศึกษาที่ได้ไป ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
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คุณภาพการบริการร้านให้ดียิ่งขึ้นได้ เหมาะสมและสอดคล้องกับความคาดหวั งของลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and Coffee
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and
Coffee
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการของร้าน Blueberry Bakery and
Coffee

3. วิธีกำรวิจัยและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณส าหรั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ โดยเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารส ารวจด้ ว ย
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นและได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้
1. ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ผู้ที่ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee เป็นประจา
2. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือกาหนดกลุ่ มตัวอย่ างเฉพาะลู กค้าที่ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee
เนื่องจากลูกค้าที่มาใช้บริการภายในร้านมีประมาณ 120 คน ต่อวันจึงพิจารณาวิธีการของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยสุ่มตัวอย่างจานวน 92 คน
3. ได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานผ่าน Google Drive และสร้าง QR Code
เพื่อความสะดวกในการทาแบบสอบถามของผู้ ใช้บ นริการและท าการประมวลผลในระบบ SPSS
สมรรถนะของพนักงาน
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

คุณภำพในกำรให้บริกำรร้ำน
(Blueberry Bakery and Coffee)
- สมรรถนะของพนักงาน
- ความสวยงานและเหมาะสมของ
สถานที่
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกภายในร้ า น
ให้บริการ

คุณภำพในกำรให้บริกำรร้ำน
(Blueberry Bakery and Coffee)
- ความพึงพอใจในการให้บริการ
- ประสิทธิภาพในการให้บริการ

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์
พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน (Blueberry Bakery and Coffee) ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
จานวน 92 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์โดยพบว่า
ผู้ใช้บริการเพศชายมีปริมาณน้อยกว่าเพศหญิง คือ เพศชายจานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8 และ
เพศหญิงจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 65.2 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 37-54 ปี จานวน
46 คน คิดเป็นร้อยละ 50 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรีจานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ
68.5 มีรายได้เฉลี่ ยส่วนใหญ่ อยู่ที่ 15,001-30,000 บาท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 และ
ความถี่ที่ใช้บริการส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการเป็นนาน ๆ ครั้งจานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 62
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์
เพศ
จำนวน
ชาย
32
หญิง
60
รวม
92
อำยุ
จำนวน
ต่ากว่า 19 ปี
3
19 – 36 ปี
41
37 – 54 ปี
46
55 ปี ขึ้นไป
2
รวม
92
ระดับกำรศึกษำ
จำนวน
ประถมศึกษา
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
3
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
3
ปวส./อนุปริญญา
1
ปริญญาตรี
63
สูงกว่าปริญญาตรี
21
รวม
92
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน
จำนวน
ต่ากว่า 15,000 บาท
15
15,001 – 30,000 บาท
36
30,001 – 50,000 บาท
16
มากกว่า 50,000 บาท
25

812

ร้อยละ
34.8
65.2
100
ร้อยละ
3.3
44.6
50.0
2.2
100
ร้อยละ
1.1
3.3
3.3
1.1
68.5
22.8
100
ร้อยละ
16.3
39.1
17.4
27.2

ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์
รวม
ควำมถี่ที่ใช้บริกำร

92
จำนวน
57
17
11
6
1
92

นาน ๆ ครั้ง
1 – 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์
3 – 4 ครั้ง ต่อสัปดาห์
5 – 6 ครั้ง ต่อสัปดาห์
ใช้บริการทุกวัน
รวม

100
ร้อยละ
62.0
18.5
12.0
6.5
1.1
100

4.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนของปัจจัยด้ำนคุณ ภำพ
กำรให้บริกำร
พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพการให้บริการ โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่า S.D. เท่ากับ
0.597 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความสวยงามเหมาะสมของ
สถานที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00
ตำรำงที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ
ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
1. ด้านสมรรถนะของพนักงาน
2. ด้านความสวยงามเหมาะสมของสถานที่
3. ด้านความสะดวกสบายภายในร้าน
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

𝒙
4.00
4.24
4.03
4.09

S.D.
0.788
0.662
0.649
0.597

ระดับควำมสำคัญ
มาก
มากที่สุด
มาก
มำก

4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนสมรรถนะของพนักงำน
พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพการให้บริการ ในด้านสมรรถนะของพนักงาน โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 และค่า S.D. เท่ากับ 0.788 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อ
พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11
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ตำรำงที่ 3 ด้านสมรรถนะของพนักงาน
ปัจจัยด้ำนสมรรถนะของพนักงำน
1. พนักงานในร้านมีความพร้อมในการให้บริการสม่าเสมอ
2. พนักงานมีความละเอียดใส่ใจต่อลูกค้าสม่าเสมอ
3. พนักงานมีรอยยิ้มและอัธยาศัยที่ดี
4. พนักงานในร้านมีความรู้ในเรื่องเมนูภายในร้านเป็นอย่างดี

̅
𝒙
3.97
3.98
4.11
3.95

S.D.
0.907
0.825
0.831
0.843

ระดับควำมสำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก

ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

4.00

0.788

มาก

4.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมสวยงำมและเหมำะสมของสถำนที่
ตำรำงที่ 4 ด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่
ปัจจัยด้ำนควำมสวยงำมและเหมำะสมของสถำนที่
1. ความสวยงามของการตกแต่งร้านมีความสวยงามเพียงพอ
2. พื้นที่ร้านในส่วน Open Air มีความสะดวกสบายเพียงพอ
3. ความสะอาดของร้านมีความเหมาะสมที่เพียงพอ
4. มีพื้นที่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้า
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

̅
𝒙
4.36
4.21
4.24
4.16
4.24

S.D.
0.720
0.704
0.790
0.788
0.662

ระดับควำมสำคัญ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มำกที่สุด

พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพการให้บริการ ในด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ โดยรวมระดับความสาคัญมาก
ที่ สุ ด มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.24 และค่ า S.D. เท่ ากั บ 0.662 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ านพบว่ า หั ว ข้ อ ที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อความสวยงามของการตกแต่งร้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3
4.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมสะดวกสบำยภำยในร้ำน
พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณภาพการให้บริการ ในด้านความสะดวกภายในร้านโดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 และค่า S.D. เท่ากับ 0.649 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การมี
โต๊ะ+เก้าอี้นั่งที่ให้ความสบายในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
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ตำรำงที่ 5 ด้านความสะดวกสบายภายในร้าน
ปัจจัยด้ำนควำมสะดวกสบำยภำยในร้ำน
1. มีโต๊ะ + เก้าอี้นั่งที่ให้ความสบายในการใช้งาน
2. มีบริการ Wifi ที่ครอบคลุมพื้นที่ของร้านอย่างทั่งถึง
3. สถานที่จอดรถยนต์มีความสะดวกและปลอดภัย
4. มีห้องสัมมนาสาหรับรับรองการจัดเลี้ยงแบบหมูค่ ณะอย่าง
เหมาะสม
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

̅
𝒙
4.17
4.10
3.92
3.95

S.D.
0.765
0.785
0.788
0.856

4.03

0.649

ระดับควำมสำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

4.6 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความ
พึงพอใจและประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความสาคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 และค่า S.D. เท่ากับ 0.654 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านความ
พึงพอใจในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
ตำรำงที่ 6 ด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจและประสิทธิภำพในกำร
ให้บริกำร
1. ด้านความพึงพอใจในการให้บริการ
2. ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับควำมสำคัญ

4.19
4.10
4.14

0.657
0.697
0.654

มาก
มาก
มาก

4.7 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า น Blueberry Bakery and Coffee ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
ประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.095 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.697 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวบรรยากาศภายในร้านมี
การดูแลเป็นอย่างดี สะอาดและพร้อมให้บริการเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
ตำรำงที่ 7 ด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ
ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อสมรรถนะของพนักงานภายในร้าน
2. ท่านมีความพึงพอใจต่อความสวยงามและความเหมาะสม
ของสถานที่
3. ท่านมีความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้าน
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̅
𝒙
4.04
4.24

S.D.
0.811
0.669

ระดับควำมสำคัญ
มาก
มากที่สุด

4.24

0.717

มากที่สุด

4. ท่านมีความพึงพอใจต่อความคุ้มค่าจากบริการที่ได้รับ
ควำมคิดเห็นโดยภำพรวม

4.25
4.19

0.750
0.658

มากที่สุด
มาก

4.8 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
พบว่า ผู้ใช้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการให้บริการ โดยรวมระดับความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่า S.D. เท่ากับ
0.685เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หัวข้อ ท่านมีความพึงพอใจต่อความ
สวยงามของสถานที่และความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้า น โดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันคือ
4.24

5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการร้าน Blueberry Bakery and Coffee
โดยมี 3 ด้านพบว่า ด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 รองลงมาคือด้านสิ่งอานวยความสะดวกภายในร้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และลาดับสุดท้ายคือด้านสมรรถนะของพนักงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 จากการศึกษา คุณภาพการให้บริการ ในด้านความพึงพอใจ และด้านประสิทธิภาพ
ในการให้บริการพบว่า ด้านความพึงพอใจในการให้บริการมีความคิดเห็นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.19 และรองลงมา ด้านประสิทธิภ าพในการให้ บริการ มีความคิดเห็ นในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.09
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทาให้ทราบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร ในปั จ จั ยทั้ ง 3 ด้ านได้ แ ก่ สมรรถนะของพนั ก งาน ความสวยงามและ
เหมาะสมของสถานที่ ความสะดวกสบายภายในร้าน และด้านคุณภาพการให้บริการ 2 ด้าน ได้แก่
ด้านความพึงพอใจในการให้ บริการ และด้านประสิทธิภาพการให้บริการ เมื่อทาการพิจารณาและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้ว ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม พัฒนาทุกด้านเพื่อนาผลไปใช้ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสมรรถนะของพนักงาน
ผู้ใช้บริการ ให้ความสาคัญกับสมรรถนะของพนักงานเป็นอย่างมาก เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ
ร้าน พนักงาน ควรมีบุคลิกภาพที่สุภาพเรียบร้อย การแต่งกายที่พร้อมและดูสุภาพ ความพร้อมเพียง
ของพนักงานในการให้บริการอย่างสม่าเสมอ เพียงพอในการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ให้บริการ ซึ่งจากผลการพิสูจน์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพบว่ารอยยิ้มและอัธยาศัยที่ดีของ
พนักงานเป็นความพึงพอใจสูงสุดและเป็นเหตุผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการที่ร้านอีกครั้ง
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2. ปัจจัยด้านความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่
ความสวยงามและเหมาะสมของสถานที่ เป็นอีกปัจจัยด้านหนึ่งที่ทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
ประทับใจทั้งยังส่งผลถึงความพึงพอใจ และคุณภาพต่อการให้ บริการด้วย ร้าน Blueberry Bakery
and Coffee ต้องทาการดูแล และใส่ ใจต่อภาพลักษณะของสถานที่ภ ายในร้านให้ มีความสวยงาม
น่ามอง ตรงกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามช่วงเวลาของยุค
สมัย และควรมีการจัดร้านให้มีความสอดคล้องกับเทศกาลประจาปี เช่น เทศกาลวาเลนไทน์ เทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลฮาโลวีน และเทศกาลคริสต์มาส ในช่วงปลายปี เป็นต้น
3. ปัจจัยด้านความสะดวกสบายภายในร้าน
ความพร้อมด้านความสะดวกสบายภายในร้านเป็นปัจจัยหลักของการให้บริการฉะนั้นร้าน
(Blueberry Bakery and Coffee) จึงต้องให้ ความใส่ใจในการดูแลอุปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในร้าน เช่น
โต๊ะเก้าอี้สิ่งของต่าง ๆ ให้มีสภาพดีพร้อมใช้งานมีความสะอาดดึงดูดให้อยากใช้บริการ ตลอดจนการ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นในด้านเทคโนโลยี เช่น ความสะดวกสบายจากการใช้ระบบ Wifi ใน
การกระจายสั ญ ญาณ Internet และ ระบบการช าระเงิน แบบแอปพริเคชั่น รวมถึ งอาจพั ฒ นาให้
สามารถสั่งซื้อสิ้นค้าผ่าน Line man
4. ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการ เป็นปัจจัยสาคัญส่งผลต่อการใช้ซ้าของร้าน Blueberry
Bakery and Coffee ฉะนั้นแล้วต้องปรับปรุงการให้บริการในทุก ๆ ด้านให้ผู้ใช้ บริการเกิดความพึง
พอใจ ในกระบวนการให้บริการ ทั้งทางด้านสมรรถนะของพนักงานต้องมีมาตรฐานในการให้บริการ
มี ค วามใส่ ใจต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และมี ร อยยิ้ ม อั ช ญาศั ยที่ ดี ทางด้ านความสวยงามและ
เหมาะสมของสถานที่ ต้องดูแลภาพลักษณะโดยรวมของร้านให้มีความสวยงามตามยุคสมั ย และต้อง
บารุงรักษาร้านให้มีภาพรวมที่ดี ใหม่สะอาด และพร้อมต่อการให้บริการเสมอ ด้านความสะดวกสบาย
ภายในร้าน ก็ต้องมีการใส่ใจในรายละเอียดและคานึงถึงความต้องการที่ผู้ใช้บริการมีความต้องการ
เช่น ที่นั่งต้องสบายไม่แพ้ การรับบริการจากที่อื่น และมีสิ่งอานวยความสะดวกที่ทัดเทียมผู้ให้บริการ
รายอื่น ๆ
5. ปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ ต้องพัฒ นาขีดความสามารถของพนักงานให้มีความพร้อม
และคุณภาพของรสชาติอาหารและเครื่องดื่มให้มีรสชาติที่ดี บริการทาอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้อง
ตามการสั่งของลูกค้าอย่างถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดและมีความรวดเร็วในการให้บริการ
งำนวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนำคต
เมื่อได้วิเคราะห์ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผลการศึกษา พบว่ามีข้อมูลหลายๆ ส่วนที่น่า
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาครอบคลุมมากขึ้นและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ สนใจในงานวิจัย
ต่อไปจึงพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง ดังต่อไปนี้
817

1. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย เรื่ อ งเดี ย วกั น อี ก โดยการสุ่ ม จากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารร้ า นกาแฟใน
กลุ่มเป้าหมาย คือช่วงอายุ ประมาณ 37-54 ปี ที่มีรายได้ ในช่วง 15,001-30,000 บาท เพิ่มเติมเพื่อ
ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายที่มีการใช้บริการของร้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจและวาง
แผนการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการมีความยินดีในการซื้อสินค้าเพิ่มเติม
2. ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์ โดยศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้ใช้บริการที่ถูกต้อง แม่นยา ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ควรศึกษากลยุทธ์ของร้าน ความสัมพันธ์ และแนวทางการดาเนินงานของร้าน Blueberry
Bakery and Coffee และนาไปเปรียบเทียบกับธุรกิจร้านกาแฟในประเภทเดียวกัน
4. ศึกษาตัวแปรอื่นที่ยังขาดการศึกษาที่เกี่ยวข้ออีก ร้อยละ 12.8 ที่ยังคงเหลือ เพื่อเอามา
พิจารณาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสำรสนเทศทำงกำรบัญชีของผู้ทำบัญชีใน
องค์กรภำคเอกชนขนำดกลำงและขนำดย่อมในกรุงเทพมหำนคร
อาริสา อู่ทอง*

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางบัญชี
ของผู้ ท าบั ญ ชีในองค์ ก รภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อ มภายในพื้ น ที่ เขตกรุงเทพมหานคร
สารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีประกอบไปด้วยกระบวนการจัดทาบัญชีที่รวดเร็ ว การจัดทา
รายงานที่ ดี ขึ้น และการตรวจสอบได้ ทุ ก เวลา อนึ่ งระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี ถื อ เป็ น หนึ่ งใน
ทรัพยากรที่สาคัญของกิจการ ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันในระยะสั้น
(Competitive Advantage) เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Sustained Competitive
Advantage) การปรับปรุงผลผลิตการใช้งานของสารสนเทศทางการบัญชีของนักบัญชีงานวิจัยฉบับนี้
เก็บข้อมูลจากผู้ทาบัญชีของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีการแจ้งเป็น
ผู้ทาบัญชีกับ กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีจานวนผู้ทาบัญชีทั้งสิ้น 18,393 ราย
และส่งแบบสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 401 ชุด สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่นาข้อมูลมาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS การนาเสนอผลการศึกษาในเชิง
ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ า (Descriptive Statistics) ก ารแ จ ก แ จ งค ว าม ถี่ (Frequency) ค่ าร้ อ ย ล ะ
(Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สถิติในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis หรื อ CFA) และวิ เคราะห์ ส มการโครงสร้ า ง (System
Equation Model: SEM) เพื่อตรวจสอบความกลมกลื นของโมเดลการวิจัยกับข้อมูล เชิงประจัก ษ์
(Model Fit) โดยผู้ วิ จั ย ทาการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
(Assessment of Model Fit) ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
20-30 สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอยู่ใน
ระหว่าง 0-5 ปี และท างานอยุ่ ในองค์กรที่ มีการนาโปรแกรมส าเร็จรูป มา และมีการน าโปรแกรม
สาเร็จรูปมาใช้ทั้งองค์กรเป็นส่วนใหญ่ ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทา
บัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุ ง เทพมหานครกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ถ ดถอย 0.61 สู งสุ ด รองลงมาคื อ
*
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โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหารมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.50 และคุณภาพและ
ความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 ทั้งนี้รวมของการศึกษา
ทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชียังพบว่ากลุ่มผู้ทาบัญชีมีความพอใจใน
สารสนเทศทางการบัญชีในระดับมาก
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ทาบัญชี ผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี

1. บทนำ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกอาชีพต้องปรับตัว
ให้ ทั น กระแสโลกด้ วยการเตรี ย มตัว ก้าวเข้าสู่ ยุ คดิ จิทั ล ยุคที่ ทุ กธุรกิจ ต้องแข่งขัน กัน ด้ว ย ความรู้
ความคิ ด สร้ างสรรค์ และนวั ต กรรม ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ต้ อ งปรับ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ เพื่ อ รับ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และชอบความสะดวกสบายโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจาวัน ดังนั้นธุรกิจที่ตัดสินใจได้เร็วกว่า ย่อมได้
โอกาสมากกว่า และข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญต่อการนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจและการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงคาดหวังให้
นั ก บั ญ ชีเปลี่ ย นบทบาทความรับ ผิ ดชอบในเรื่องของการบั ญ ชีแ ละการจัด ท ารายงานต่าง ๆ ไปสู่
บทบาทที่ช่วยพิ่มคุณค่าให้กับองค์การมากขึ้น เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ
การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจ ดังนั้นผู้ทาบัญชีต้องวางแผนและมองการณ์ไกล ต้องมีการ
พัฒ นาศักยภาพต่าง ๆ นอกจากความรู้ทางด้านบัญ ชีแล้ว นักบัญชียัง ต้องพัฒ นาความรู้ด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหรือความรู้ข้ามศาสตร์มากขึ้นทั้งเรื่องของการเงิน เศรษฐศาสตร์ การเมือง
กฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักบัญชีต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถนาความรู้รอบด้านและเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้กับงาน
บัญชี และต้องเปลี่ยนบทบาทจากเพียงผู้สนับสนุนข้อมูล มาเป็นผู้นาเสนอข้อมูล วางแผนวิเคราะห์
และเป็นที่ปรึกษาที่ดีในการช่วยตัดสินใจทางธุรกิจได้ นอกจากทักษะเชิงวิชาการดังกล่าวแล้ว นักบัญชี
ยังต้องพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การบริหารงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือ
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผล เป็นต้น และมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ เพราะผู้ที่รอบรู้มากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบกว่า ความรู้และทักษะเหล่านี้นักบัญชี
สามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้ จะทาให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น กุญแจที่จะนาไปสู่
ความสาเร็จในยุคดิจิทัลจะไม่ใช่เพียง “ความรู้” แต่คือ”ทักษะ” หรือเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
และอีกส่วนที่ขาดไม่ได้คือ “การมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ” เพราะการที่ประเทศจะพัฒนา
เป็นยุค Thailand 4.0 ได้อย่างยั่งยืน นอกจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การพัฒนา
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คนถือว่าเป็น หั วใจส าคัญอย่างยิ่ งต่อการพัฒ นาประเทศ เพราะถือเป็นรากฐานสาคัญของประเทศ
(DBD Accounting, 2559)

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ผลผลิ ต ของสารสนเทศทางบั ญ ชี ข องผู้ ท าบั ญ ชี ใน
องค์การภาคเอกชน ขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดกำรศึกษำ
3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ปั จ จั ย ที่ คาดว่าจะมี ผ ลกระทบต่อ ผลผลิ ต ของสารสนเทศทางการบั ญ ชี ของผู้ ท าบั ญ ชี ในองค์ การ
ภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ
แบ่งได้ 3 ด้าน ดังแสดงในภาพที่ 1
ต ัวแปรต้น
ต ัวแปรตาม
1. ด ้านบุคคล ทักษะความสามารถของผู ้ทา
บัญชี
1.1 ทัศนคติตอ
่ งาน
1.2 การมีสว่ นร่วมออกแบบสารสนเทศ
1.3 ความสามารถในระบบสารสนเทศ
1.4 ความเชีย่ วชาญในงาน

2. ด ้านองค์การ โครงสร ้างขององค์การและ
ความสนับสนุนจากผู ้บริหาร
2.1 ความซา้ ซ ้อนของโครงสร ้างองค์กร
2.2 ความสาคัญของสารสนเทศต่อองค์กร
2.3ความสนับสนุนจากผู ้บริหาร

ผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู ้ทาบัญชี
1. ถูกต ้องชือ่ ถือได ้
2. ช่วยในการตัดสินใจได ้

3. ด ้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี
คุณภาพและความซับซ ้อนของปัญหา
3.1 ความถูกต ้องถือได ้ของข ้อมูล
3.2 ประโยชน์ ช่วยในการตัดสินใจ
3.3 แสดงเป็ นตัวเลขได ้เปรียบเทียบได ้

ภำพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร และผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้ทาบัญชีขององค์การภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม
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โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเว็บไซต์ของ
http://www.sme.go.th จากฐานข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2561 มีจานวนกิจการทั้งสิ้น 285,520
ราย (สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี , 2561) ซึ่งในจานวนนี้มีข้อมูลอ้างอิงจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ในจานวนนี้ มีการจดแจ้งผู้ทาบัญชีที่เป็นพนักงาน
ของกิจการ อยู่ 18,393 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2561) ใช้
วิธีการการคานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Yamane เพื่อกาหนดขนาดกลุ่มเป้าหมาย โดย
ระดับความแม่นยา คือ ±5% และที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ p = .05 จากตารางทาให้ทราบ
กลุ่มตัวอย่ างในการศึกษาครั้งนี้มี จานวนเท่ากับ 401 คน และเลือกตัวอย่างจากประชากรโดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยทาการส่งแบบสอบถามผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 401 ชุด ไปที่กลุ่มผู้ทาบัญชีเป้าหมาย ชุดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการใช้แบบสอบถามเป็ น เครื่องมือในการส ารวจ เก็บข้อมูล และข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถาม
จะนามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS
3.2 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในส่ วนของการประมวลผลข้อมูล ที่ได้จากแบบสอบถามจะนามาวิเคราะห์ ด้ว ยโปรแกรม
SPSS โดยแยกการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic Analysis) และเสนอ
ผลศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝒙) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจก
แจงความถี่ (Frequency) และการทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกั บ สั ม ประสิ ท ธิ์ก าร สถิ ติ เชิ งอนุ ม าน
(Inferential Statistics) ใช้ ส ถิ ติ ในการวิเคราะห์ ประกอบด้ ว ย วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยืน ยั น
(Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห์ ส มการโครงสร้าง (System Equation
Model: SEM) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)
โดยผู้ วิ จั ย ทาการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลกั บ ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ (Assessment of
Model Fit)

4. ผลกำรศึกษำ
การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชี
ในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาได้นาเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบการอธิบายซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วนดังต่อไปนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ในอัตราร้อยละ 74 รองลงมาคือเพศ
ชายในอัตราร้อยละ 26 มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ในอัตราร้อยละ 40 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 31-40
ปี ร้อยละ 38 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 20 และ อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2 สถานภาพโสด
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ร้อยละ 54 สถานภาพสมรส ร้อยละ 46 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในอัตราร้อยละ 74 รองลงมาคือ
ปริญญาโท ร้อยละ 21 ต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4 และ สูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 1 สาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา บัญชีร้อยละ 87 และสาขาอื่น ร้อยละ 13 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์อยู่ในระหว่าง 05 ปี ในอัตราร้อยละ 43 รองลงมาคือ 6-10 ปี อัตราร้อยละ 37 และมากกว่า 10 ปี อัตราร้อยละ 20
พบว่ามีการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ ในอัตราร้อยละ 85 และ ไม่มีการนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้
ในอัตราร้อยละ15 และมีการนาโปรแกรมมาใช้ทุกระบบทั้งองค์ กร ในอัตราร้อยละ 37 ใช้เฉพาะส่วน
งานบั ญ ชี ในอัตราร้อยละ 29 ใช้ในส่วนงานบัญ ชีและอื่น ๆ ในอัตราร้อยละ 21 ส่ วนที่เหลื อไม่ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป ในอัตราร้อยละ 13
4.2 กำรวิเครำะห์ตัวแปรที่มีผลต่อผลผลิตของสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
4.2.1 ข้อมูลด้านการทักษะความรู้ความสามารถส่วนบุคคล
ผลศึ ก ษาทางด้ า นทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถของผู้ ท าบั ญ ชี พ บว่ า ผู้ ท าบั ญ ชี มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมทางด้านวิชาชีพการบัญชีโดยแจกแจงได้ดังนี้ การศึกษาพบว่าคุณลักษณะใน
ด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก ดังนี้ คุณลักษณะการเก็บความลับองค์การมีเฉลี่ยใน (ค่าเฉลี่ย = 4.09)
รองลงมาคือคุ ณ ลั กษณะการใช้ระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชีเพื่ อสนับ สนุนข้อมูล ในงานบริห าร
(ค่าเฉลี่ ย = 4.06) มีค วามสนใจต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ ย = 3.90) มีค วามต้อ งการพั ฒ นา
รูป แบบการใช้ ข้อมู ล บั ญ ชี (รายงานด้านต่ าง ๆ) ด้ ว ยตัว ท่ านเอง (ค่าเฉลี่ ย = 3.86) มี ส ามารถใช้
โปรแกรม Excel ในการทางานบัญชีได้เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย = 3.85) สามารถทางานด้วยโปรแกรม
บัญชีสาเร็จรูปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย = 3.84) มีการอบรมสัมนาความรู้ทางด้านบัญชีและ
ภาษี อ ากรอยู่ เสมอ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.77) มี ส่ ว นร่ว มในการก าหนดขั้ น ตอนความต้ อ งการของผู้ ใช้
สารสนเทศทางการบั ญ ชี เช่น รูป แบบของรายงานที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ ย = 3.77) มีส่ ว นร่วมในการ
กาหนดขั้นตอนความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการ
(ค่าเฉลี่ย = 3.76) มีความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจเป็นอย่างดีและนามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง(ค่าเฉลี่ย
= 3.75) มีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบข้อมูลที่นาเข้าและแหล่งที่มาของข้อมูล หรือร่วมกาหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูล ,มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการนาสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ และ มัก
มีการติดตามประเด็น ความรู้ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานบั ญชีเสมอ (ค่าเฉลี่ ย = 3.77) เท่ากันทั้ง 3
คุณลักษณะ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และความรู้ทางด้านงานบัญชี (ค่าเฉลี่ย =
3.67) มีความเชียวชาญด้านภาษาต่างประเทศและได้นามาใช้ในงานของท่านเสมอ (ค่าเฉลี่ย = 3.62)
4.2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างและการสนับสนุนจากบุคลากรในองค์การ
ผลศึกษาด้านโครงสร้างและการสนับสนุนจากบุคลากรในองคืกกร พบว่าองค์กรของ
ผู้ทาบัญชีมีโครงสร้างและการสนับสนุนอยู่ในระดับมาก โดยแจกแจงดังนี้ ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเป็นไปตามทิศทางของสายการบังคับบัญชา ตามความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.98) โครงสร้าง
บริษัทของท่านมีสายการอนุมัติที่เป็นระบบแบบแผนชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 3.95) มีการติดต่อสื่อสารกับ
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บุคคลหรือหน่วยงานตามโครงสร้างองค์การในระหว่างปฏิบัติงาน ระบบงานขององค์การมีส่วนช่วยให้
ท่านได้รับสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกต้องรวดเร็วและทันเวลาและ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้
เพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งาน
มากขึ้ น (ค่าเฉลี่ ย = 3.92) โครงสร้างบริษั ท ของท่ านมี การแบ่ งระดั บ การบั งคั บ บั ญ ชาที่ ชัด เจน
(ค่าเฉลี่ย = 3.84) ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงานเห็นความสาคัญของตนเองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้าง
สารสนเทศทางการบั ญชีให้ มีคุณภาพได้ และผู้ บริห ารระดับสูงสนับสนุนทรัพยากร เช่น ฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์และบุคลากร สาหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 3.82) ผู้บริหารระดับสูงมี
ความเข้าใจถึงประโยชน์ของระบบงานสารสนเทศทางการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 3.81)
4.2.3 ข้อมูลด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ผลศึกษาด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี
ในระดับ มากโดยพบว่า การตั ดสิ น ใจเลื อ กใช้ก ลยุ ท ธ์ (Strategies) ขององค์ การนั้ นจ าเป็ นต้ องใช้
ข้อมูลภายนอกร่วมด้วยช่วยกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี (ค่าเฉลี่ย = 4.04) ต้องทาความเข้าใจ
กับ สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้รับมาก่อนเสมอ จึงจะนาไปประกอบการตัดสินใจหรือใช้งาน
(ค่าเฉลี่ย = 3.95) ท่านได้รับสารสนเทศทางบัญชีที่ครบถ้วนทุกด้าน จะทาให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ในเรื่องนั้น
ๆ ได้อย่างมีผลผลิตมากขึ้น สารสนเทศทางการบัญชีจะมีประโยชน์มากขึ้นหากสามารถประมวลผล
ในเชิงตัวเลขได้ และใช้ข้อมูลการบัญ ชีอย่างเดียวไม่เพียงพอหากปัญ หาที่ท่านพบเป็นปัญ หาที่ส่ ง
ผลกระทบในวงกว้าง และกระทบหลายส่วนงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.92) คิดว่าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของกระบวนการได้มาซึ่งสารสนเทศนั้น เป็น สิ่ งจาเป็น และสารสนเทศทางการบั ญ ชีแสดงอยู่ใน
รูปแบบที่เปรียบเทียบกันได้ จะทำให้ผู้ใช้ข้อมูล ได้รับประโยชน์เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น
(ค่าเฉลี่ย = 3.91) คิดว่าโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีสามารถช่วยพนักงานบัญชีในการทางาน
และเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านได้ตรง
ตามความต้องการใช้งานและคิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ทานใช้มีความถูกต้องเพียงใด (ค่าเฉลี่ย
= 3.80) และ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ยุ่งยากซ้าซ้อนมีปัญหาต่อผู้ใช้ (ค่าเฉลี่ย = 3.74)
4.3 กำรวิเครำะห์ผลผลิตกำรใช้สำรสนเทศทำงกำรบัญชีของผู้ทำบัญชี
สรุปผลรวมของการศึกษาทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีพบว่า
กลุ่มผู้ทาบัญชีมีความพอในในสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้
การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยนาสารสนเทศทางการบัญชีเป็น เครื่องมือช่วยท่านมักพึง
พอใจกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ ได้ (ค่ า เฉลี่ ย = 3.94) สารสนเทศทางการบั ญ ชี ช่ ว ยให้ ท่ า นวางแผนงานได้ ดี
(ค่าเฉลี่ย = 3.93) สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดเวลาในการวางแผนงาน การสั่งการ การควบคุม
และการตัดสินใจของท่าน (ค่าเฉลี่ย = 3.90) เมื่อท่านสั่งการหรือตัดสินใจปัญหาใด ๆ ท่านรู้สึกมั่นใจ
เมื่อท่านมีข้อมูล สารสนเทศทางการบัญชีสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย = 3.88) สารสนเทศทางการบัญชีช่วย
ลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ (ค่าเฉลี่ย = 3.87) สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้องและ
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คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับให้ประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้น
(ค่าเฉลี่ย = 3.80)
4.4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ อีกทั้ง ผลการศึกษายังได้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผุทาบัญชีเพิ่มเติม
ดังนี้ธรุกิจบัญชีควรถูกต้องแม่นยาโปรแกรมบัญชีถูกเขียนโดยโปรแกรมเมอร์ในบางครั้งไม่สื่อสานงาน
บัญชีได้ดีระบบที่ดีต้องมีการดูแลรักษาที่ดี
4.5 วิเครำะห์สมกำรโครงสร้ำงแบบจำลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสำรสนเทศ
ทำงกำรบัญชีของผู้ทำบัญชีในบริษัทเอกชนขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขตกรุงเทพมหำนคร
ผลวิเคราะห์ ส มการโครงสร้างแบบจาลองปัจจัยที่มีผ ลกระทบต่อผลผลิ ตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วน
นี้ วิเคราะห์ ส มการโครงสร้าง (System Equation Model: SEM) ของโมเดลแบบจาลองปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลสมการ
เชิงโครงสร้างและทาการปรับโมเดลให้มีความสมบรูณ์ เพื่อให้ค่าสถิติเป็นที่ยอมรับโดยวิธีเชื่อมตัวแปร
Modification Indices และทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของโมเดลสมการเชิง
โครงสร้างด้วยการพิจารณาค่าน้าหนักตัวแปรและค่า R2 เพื่อตรวจสอบความผันแปรร่วมของตัวบ่งชี้
ผลวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิงโครงสร้างแบบจาลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความ
สอดคล้ องกับ ข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ Hair et al. (1998);
Bollen (1989) and Sorbon (1996) แสดงว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ งกลมกลื น กั บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ประจั ก ษ์ โดยมี ค่ า Chi–Square = 27.966 df = 29.0 Sig. = 0.520 > 0.05 และ CMIN/df. =
0.964 < 3.0 ผลการวิเคราะห์จากการปรับโมเดล พบว่า ดัชนี จานวน 7 ตัว พบว่า มีความสอดคล้อง
และค่าสถิติเหล่านี้ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทั้ง 7 ดัชนี สรุปได้ดังนี้
1. ดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (Comparative Fit Index: CFI) ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 1.000 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998)
ซึง่ CFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
2. ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดล ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.989
> 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) และ Mueller (1996) ซึ่ง GFI ที่ดี
ควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
3. ดั ช นี วัดความกลมกลื น ที่ ปรับแก้ไขแล้ ว (Adjusted Goodness of Fit Index:
AGFI) เป็นการแสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยโมเดลปรับแก้
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ด้วยองศาความเป็นอิสระ โดยทั่วไปค่า AGFI มีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 ค่า ซึง่ ค่า AGFI ที่ยอมรับได้ควรมี
ค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.970 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ
Durande-Moreau an Usunier (1999) ซึ่ง AGFI ที่ดีควรมีค่า 0.90 ขึ้นไป แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
4. ดัช นี รากที่ ส องของค่ าเฉลี่ ย ความคลาดเคลื่ อ นกาลั งสองของการประมาณค่ า
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
โดยค่า RMSEA ที่ ดีมากควรมีค่าน้ อยกว่า 0.05 หรือมี ค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 หมายถึง โมเดล
ค่อนข้างสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.000 < 0.08 ซึ่ง
เป็นค่า ค่า RMSEA ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิด ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (1998),
Browne and Cudeck (1993) แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
5. ดัชนีความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed fit index;
NFI) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า NFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผล
การวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ 0.981 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998)
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
6. ดัชนี ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบกับรูปแบบฐาน (Incremental fit index;
IFI) เป็ น ค่ าดั ช นี ที่ ท ดสอบเปรี ย บเที ย บรู ป แบบทดสอบกั บ รูป แบบฐานที่ ตั ว แปรทุ ก ตั ว แปรไม่ มี
ความสัมพันธ์กับมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งจะแสดงว่ารูปแบบทางทฤษฎีสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์
ของตัวแปรได้อย่างดี โดยค่า IFI ที่ยอมรับได้ควรมีค่ามากกว่า 0.90 ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่าเท่ากับ
1.001 > 0.90 ผลของค่าดั ช นี เป็ น ไปตามแนวคิ ดของ Hair et al. (1998) แสดงว่าโมเดลมี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์
7. ดัชนีรากของค่าเฉลยกาลังสองของส่วนเหลือ (Root Mean Square Residual:
RMR) เป็นค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยค่า RMR ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งค่าที่ดีควรมี
ค่าเท่ากับ 0 หรือเข้าใกล้ 0 มากที่สุด ซึ่งผลการวิเคราะห์มีค่า RMR เท่ากับ 0.007 < 0.05 ซึ่งเป็นค่า
RMR ที่ดีมาก ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos, Siguaw (2000)
แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีทั้ง 7 ตัว มีความ
สอดคล้ องกลมกลื น กับ ข้อ มูล เชิ งประจักษ์ ชี้ให้ เห็ น ว่าสมการเชิงโครงสร้างแบบจาลองปัจ จัยที่ มี
ผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเงื่อนไขในระดับการ
ยอมรับทางสถิติ ประกอบด้วย ทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชี โครงสร้างองค์การและความ
สนับสนุนจากผู้บริหาร และคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศ ตัวแปรตาม ผลผลิ ตของ
สารสนเทศทางการบัญชี มีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การกาหนดค่าซึ่งแสดงว่าโมเดลในการวัด
นี้มีความเที่ยงตรง (Validity) หรือ OK Fit Confirm สรุปผลทดสอบได้ดังต่อไป
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ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมการเชิงโครงสร้างเชิงสาเหตุแบบจาลองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยซึ่งเป็นค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่จะบ่ง
บอกอิทธิพลของตัวแปร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001 นามาสรุปผลการทดสอบเป็นรายด้านดังนี้
1. ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชี ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง
ได้แก่ ทัศนคติต่องาน การมีส่วนร่วมออกแบบสารสนเทศ ความสามารถในระบบสารสนเทศและความ
เชี่ยวชาญในงาน มีค่าน้าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.49-0.66 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เชิ งพหุ ย กก าลั งสอง (R2) ระหว่ า ง 24.0%-44.0% โดยผลการทดสอบพบว่ า ปั จ จั ย ทั กษะความรู้
ความสามารถของผู้ทาบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ค่าความคลาดเคลื่อน 0.13 มี
ค่า t. - value เท่ากับ 5.643 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
2. ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรแฝง ได้แก่ ความซ้าซ้อนของโครงสร้างองค์กร ความสาคัญของสารสนเทศต่อองค์กร และความ
สนั บสนุนจากผู้บ ริหาร มีค่าน้ าหนั กสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.51-0.87 และ มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง (R2) ระหว่าง 26.0%-76.0% โดยผลการทดสอบพบว่าปัจจัยโครงสร้าง
องค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการ
บัญ ชี มีค่าสั มประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.50 ค่าความคลาด
เคลื่อน 0.05 มีค่า t. - value เท่ากับ 6.437 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
3. ปัจจัยด้านคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรแฝง ได้แก่ ความถูกต้องถือได้ของข้อมูล ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ และการแสดงเป็นตัวเลข
ได้ มีค่าน้าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.54-0.62 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยก
กาลังสอง (R2) ระหว่าง 30.0%-39.0% โดยผลการทดสอบพบว่าปัจจัย โครงสร้างองค์การและความ
สนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ งบวกต่ อ ผลผลิ ต ของสารสนเทศทางการบั ญ ชี มี ค่ า
สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระรูปคะแนนมาตรฐาน เท่ากับ 0.29 ค่าความคลาดเคลื่อน 0.08 มี
ค่า t. - value เท่ากับ 3.466 และ ค่า Sig. = 0.000 < 0.001 โดยอธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
4.6 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำนงำนวิจัย
สมมติ ฐำนที่ 1 ทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญ ชีมีผ ลต่อผลผลิ ตของสารสนเทศ
ทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
827

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานได้เป็นการยอมรับ H1 หรือ ทักษะความรู้ความสามารถของ
ผู้ทาบัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.61 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อย
ละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
สมมติ ฐำนที่ 2 โครงสร้ างองค์ก ารและความสนั บ สนุ นจากผู้ บ ริห ารมี ผ ลต่อ ผลผลิ ต ของ
สารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุป ผลการทดสอบสมมติฐ านได้ เป็ นการยอมรับ H1 หรือ โครงสร้างองค์การและความ
สนับสนุนจากผู้บริหารมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี ค่าสั มประสิท ธิ์ถดถอย 0.50 อธิบายอิทธิพลต่อ การ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
สมมติฐำนที่ 3 คุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อผลผลิต
ของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุป ผลการทดสอบสมมติฐานได้เป็นการยอมรับ H1 หรือ คุณภาพและความซ้าซ้อนของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 อธิบายอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001

5. สรุป อภิปรำยผล
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สารสนเทศทางการบั ญ ชี ข องผู้ ท าบั ญ ชี ใ น
บริ ษั ท เอกชนขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” เป็ น การศึ ก ษาเชิ งปริ ม าณ
(Quantitative Study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ ผลผลิตของสารสนเทศ
ทางบัญชีของผู้ทาบัญชีในองค์การณ์ภาคเอกชนภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาผลผลิต
ของสารสนเทศทางบั ญชีของผู้ทาบัญ ชี จากกลุ่ มตัวอย่าง ทั้งสิ้ น 401 ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล คื อ แบบสอบถาม และน าข้ อ มู ล มาประมวลผล โปรแกรม SPSS
น าเสนอผลการศึ ก ษาในเชิ ง สถิ ติ เ ชิ ง พรรณ า (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard
Deviation และสถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ใช้ ส ถิ ติ ในการวิ เคราะห์ ประกอบด้ ว ย
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) และวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (System Equation Model: SEM) เพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit) โดยผู้วิจัยทาการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Assessment of Model Fit) โดยดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ประกอบด้วย ดัชนีค่า Chi-Square, CMIN/df., CFI, GFI, IFI, NFI, AGFI,
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RMSEA และ RMR โดยเกณฑ์ ในการตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลื น ของโมเดล ซึ่ งสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สารสนเทศทางการบั ญ ชี ข องผู้ ท าบั ญ ชี ใ น
บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถของผู้ ท าบั ญ ชี (ค่ าเฉลี่ ย รวม 3.81) ด้ านโครงสร้างและความสนั บ สนุ น จาก
ผู้บริหารในองค์การ (ค่าเฉลี่ยรวม 3.89) ด้ านคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี (ค่าเฉลี่ ยรวม 3.88) ที่ส่งผลต่อ ผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในองค์กร
ภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครในระดับมากทั้งหมดทั้งสามปัจจัย
อนิ่งตัวแปรด้านโครงสร้างและความสนับสนุนจากผู้บริหารในองค์การมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับ มาก จากทั้ ง 3 ปั จ จัย ดังกล่ าวข้างต้น โดยกลุ่ มผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มีลั กษณะของ
โครงสร้างองค์การ ทิศทางของสายการบังคับบัญชา ตามความรับผิดชอบ ลาดับการอนุมัติที่ค่อนข้าง
ชัดเจนไม่ซ้าซ้อน อีกทั้งการติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือหน่ วยงานตามโครงสร้างองค์การในระหว่าง
ปฏิบัติงาน ระบบงานขององค์การมีส่วนช่วยให้ได้รับสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกต้องรวดเร็วและ
ทันเวลาและ ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี
เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้บริห ารสื่อสารให้ พนักงานเห็นความสาคัญของ
ตนเองว่าเป็ น ส่ วนหนึ่ งที่ช่วยสร้าง สารสนเทศทางการบัญ ชีให้ มีคุณ ภาพได้ และผู้ บริห ารระดับสู ง
สนับสนุนทรัพยากร เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และบุคลากร และตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญ
สาหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือด้านคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี พบว่า การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ (Strategies) ขององค์การนั้นจาเป็นต้องใช้ ข้อมูลภายนอก
ร่วมด้วยช่วยกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ต้องทาความเข้าใจกับสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับ
มาก่อนเสมอ จึ งจะน าไปประกอบการตัดสิ นใจหรือใช้งาน และสารสนเทศทางบั ญ ชีที่ ได้รับ ต้อ ง
ครบถ้วนทุกด้าน จะทาให้ผู้ใช้ตัดสินใจ ในเรื่องนั้น ๆ ได้อย่างมีผลผลิตมากขึ้น สารสนเทศทางการ
บัญชีจะมีประโยชน์มากขึ้นหากสามารถประมวลผล ในเชิงตัวเลขได้ และใช้ข้อมูลการบัญชีอย่างเดียว
ไม่เพียงพอหากปัญหาที่ท่านพบเป็นปัญหาที่ส่ง ผลกระทบในวงกว้าง และกระทบหลายส่วนงาน คิด
ว่าการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการได้มาซึ่งสารสนเทศนั้น เป็นสิ่ งจาเป็น สารสนเทศ
ทางการบัญชีจะต้องแสดงอยู่ในรูปแบบที่เปรียบเทียบกันได้ จะทาผู้ใช้ข้อมูล ได้รับประโยชน์เพื่อนาไป
ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อีกทั้งยังคิดว่าโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีสามารถช่วยพนักงาน
บัญชีในการทางาน และเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สารสนเทศทางการบัญชีที่ได้ตรงตาม
ความต้องการใช้งาน และ คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้มีความถูกต้องและหากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ยุ่งยากซ้าซ้อนจะมีปัญหาต่อผู้ใช้
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ปั จ จั ย สุ ดท้ายทางด้านบุ คคลพบว่าผู้ ท าบั ญ ชีมีคุ ณ ลั กษณะอาจบ่งชี้ถึงจรรยาบรรณ ของ
วิชาชีพทางด้านการเก็บความลับองค์การ มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อสนับสนุนข้อมูล
ในงานบริหาร มีความสนใจใส่ใจต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ มี ความต้องการพัฒนารูปแบบการใช้ข้อมูล
บัญชี (รายงานด้านต่าง ๆ) ด้วยตัวเอง มีสามารถใช้โปรแกรม Excel ในการทางานบัญชีได้เป็นอย่างดี
สามารถทางานด้วยโปรแกรมบัญชีสาเร็จรูปได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการอบรมสัมนาความรู้ทางด้าน
บั ญ ชีแ ละภาษี อากรอยู่ เสมอ มีส่ วนร่วมในการกาหนดขั้ นตอนความต้องการของผู้ ใช้ส ารสนเทศ
ทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการ มีส่วนร่วมในการกาหนดขั้นตอนความต้องการของ
ผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี เช่นรูปแบบของรายงานที่ต้องการความรู้ด้านกฎหมายทางธุรกิจเป็น
อย่างดีและนามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดรูปแบบข้อมูลที่นาเข้าและแหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือร่วมกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้ อมูล และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการนา
สารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ มักมีการติดตามประเด็นความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี มีความ
เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ และความรู้ ท างด้ า นงานบั ญ ชี มี ค วามเชี ย วชาญด้ า น
ภาษาต่างประเทศและได้นามาใช้ในงานของเสมอ
ผลวิเคราะห์ โมเดลสมการเชิ งโครงสร้างแบบจ าลองปั จ จั ยที่ มี ผ ลกระทบต่ อผลผลิ ต ของ
สารสนเทศทางการบั ญ ชี ข องผู้ ท าบั ญ ชี ใ นบริ ษั ท เอกชนขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขต
กรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับตามแนวคิดของ
Hair et al. (1998), Bollen (1989) and Sorbon (1996) แสดงว่ า โมเดลมี ค วามสอดคล้ อ ง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi – Square = 27.966 df = 29.0 Sig. = 0.520 > 0.05
และ CMIN/df. = 0.964 < 3.0 ผลการวิเคราะห์ จ ากการปรับ โมเดลดั ช นี มี ค วามสอดคล้ อ งเชิ ง
ประจั กษ์ โดย ดั ช นี วัด ความสอดคล้ องกลมกลื น เชิงสั ม พั ท ธ์ (Comparative Fit Index: CFI) มี ค่ า
เท่ ากั บ 1.000 > 0.90 ผลของค่ า ดั ช นี เป็ น ไปตามแนวคิ ด ของ Hair et al. (1998) ดั ช นี วั ด ความ
กลมกลื น (Goodness of Fit Index: GFI) มี ค่าเท่ ากั บ 0.989 > 0.90 ผลของค่ าดั ช นี เป็ น ไปตาม
แนวคิ ด ของ Hair et al. (1998) และ Mueller (1996) ดั ช นี วั ด ความกลมกลื น ที่ ป รั บ แก้ ไขแล้ ว
(Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.970 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิดของ Durande-Moreau an Usunier (1999) ดัชนีรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน
ก าลั ง สองของการประมาณค่ า (Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA) มี ค่ า
เท่ า กั บ 0.000 < 0.08 ตรงตามเกณฑ์ Hair et al. (1998), Browne and Cudeck (1993) ดั ช นี
ความกลมกลืนประเภทเปรียบเทียบกับรูปแบบอิสระ (Normed fit index; NFI) มีค่าเท่ากับ 0.981 >
0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตามแนวคิดของ Hair et al. (1998) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
กับรูปแบบฐาน (Incremental fit index; IFI) มีค่าเท่ากับ 1.001 > 0.90 ผลของค่าดัชนีเป็นไปตาม
แนวคิด ของ Hair et al. (1998) และดั ช นี รากของค่ าเฉลยกาลงสองของส่ ว นเหลื อ (Root Mean
Square Residual: RMR) มีค่ าเท่ ากับ 0.007 < 0.05 ตรงตามเกณฑ์ Diamantopoulos, Siguaw
830

(2000) โดยผลการวิเคราะห์ ส มการเชิ งโครงสร้างปั จ จัยที่ มี ผ ลกระทบต่อ ผลผลิ ตของสารสนเทศ
ทางการบัญชีของผู้ทาบัญชีในบริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชี ประกอบด้วย 4 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ทัศนคติต่องาน
การมีส่วนร่วมออกแบบสารสนเทศ ความสามารถในระบบสารสนเทศและความเชี่ยวชาญในงาน มีค่า
น้าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.49-0.66 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง
(R2) ระหว่าง 24.0%-44.0% โดยปัจจัยทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชี มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.61 อธิบายอิทธิพลต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงได้ ร้ อ ยละ 97.0% ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ างองค์ ก ารและความสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง ได้แก่ ความซ้าซ้อนของโครงสร้างองค์กร ความสาคัญของสารสนเทศต่อ
องค์กร และความสนับสนุนจากผู้บริหาร มีค่าน้าหนักสัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.51-0.87 และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง (R2) ระหว่าง 26.0%-76.0% โดยผลการทดสอบปัจจัย
โครงสร้ างองค์ ก ารและความสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงเชิ ง บวกต่ อ ผลผลิ ต ของ
สารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.50 อิทธิพลต่อ การเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0%
และปัจจั ยด้านคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรแฝง ได้แก่
ความถูกต้องถือได้ของข้อมูล ประโยชน์ช่วยในการตัดสินใจ และการแสดงเป็นตัวเลขได้ มีค่าน้าหนัก
สัมประสิทธิ์ถดถอยระหว่าง 0.54-0.62 และ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสั มพันธ์เชิงพหุยกกาลั งสอง (R2)
ระหว่าง 30.0%-39.0% โดยปั จ จั ย โครงสร้างองค์ การและความสนั บสนุ นจากผู้ บริห าร มีอิท ธิพ ล
ทางตรงเชิงบวกต่อผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.29 อธิบายอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.001
จากผลทดสอบสมมติฐานพบว่าทักษะความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชีมีผลต่อ ผลผลิตของ
สารสนเทศทางการบัญชี ในองค์กรภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.61 สูงสุด รองลงมา โครงสร้างองค์การและความสนับสนุนจากผู้บริหารมี
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย 0.50 และคุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีค่า
สัมประสิทธิ์ถดถอย 0.29 อธิบายอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 97.0% นอกจากนี้รวมของ
การศึกษาทางด้านผลผลิตของสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ทาบัญชียังพบว่า กลุ่มผู้ทาบัญชีมีความ
พอใจในสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากต่อด้านต่าง ๆ ดังนี้ เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ
โดยนาสารสนเทศทางการบัญชีเป็น เครื่องมือช่วย และมักพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ สารสนเทศทางการ
บัญชีช่วยให้วางแผนงานได้ดี สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดเวลาในการวางแผนงาน การสั่งการ การ
ควบคุม และการตัดสินใจ และเมื่อสั่งการหรือตัดสินใจปัญหาใด ๆ รู้สึกมั่นใจเมื่อมีข้อมูล สารสนเทศ
ทางการบัญชีสนับสนุนสารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดต้นทุนในการปฏิบัติงานได้ สารสนเทศทางการ
บัญชีที่ใช้มีความถูกต้อง และ คิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับให้ประโยชน์คุ้มค่ากับต้นทุนที่
จ่ายไปเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้น
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5.1 ประโยชน์ของกำรศึกษำ
ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตของสารสนเทศของผู้ทาบัญชี
ในองค์ ก รภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตกรุ ง เทพมหานคร สู ง สุ ด ทั ก ษะความรู้
ความสามารถของผู้ ท าบั ญ ชี รองลงมา โครงสร้างองค์การและความสนับ สนุนจากผู้บ ริห าร และ
คุณภาพและความซ้าซ้อนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างองค์การและ
ความสนับสนุนจากผู้บริหาร คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใช้ และคุณลักษณะของ
บุคลากรทางด้านบัญชี มีความสาคัญต่อ ข้อมูลสารสนเทศที่ผลิตออกมาเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้ข้อมูล
ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมทักษะและความรู้ความสามารถของผู้ทาบัญชีให้ดี
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การศึกษานี้สามารถนาไปใช้สาหรับเสริมสร้างและสนับสนุนต่อข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบัญชีในองค์การต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าจากการใช้งานข้อมูล
สารสนเทศเหล่านั้นเพื่อการตัดสินใจต่อทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
5.2 ข้อจำกัดของงำนวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจากัดดังนี้ ข้อแรกคือการจัดเก็บข้อมูลเป็นการจัดเก็บจากกลุ่มผู้ทา
บัญชีองค์การภาคเอกชนขนาดกลางและขนาดย่อมภายในเขตกรุงเทพมหานคร มีความหลากหลาย
ทางด้านธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลให้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสารสนเทศทางการบัญชีที่แตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผลการศึกษาที่นาไปใช้อาจจะคลาดเคลื่อนได้
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้สำยกำรบินแอร์เอเชีย
อัจฉริยา ธุระงาน*

บทคัดย่อ
การศึก ษานี้ มีวัตถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาปั จจั ยด้านประชากรศาสตร์ที่มี ปั จจัยที่ มีผ ลต่อ การ
ตัดสินใจในการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระดับ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และ เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้ว ย
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย (Place)
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้าง
และการน าเสนอลั กษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้าน
กระบวนการ (Process) กับการเลือกใช้ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย โดยศึกษาจาก
ผู้เคยซื้อและใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียภายในกรุงเทพมหานคร จานวน 413 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า เพศหญิง จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 57 อายุ 21-30 ปี จานวน 152
คน คิดเป็นร้อยละ 37 พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 63 และ รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 33
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
และด้านบุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ด้านการรับรู้ปัญหาและ
ความต้องการ
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด และ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้
คำสำคัญ: การตัดสินใจ ส่วนประสมทางการตลาด

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
E-mail: tu.achariya@yahoo.com
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1. บทนำ
เนื่องจากการเดินทางทางอากาศมีความจาเป็นและมีบทบาททางคมนาคมเพิ่มสูงขึ้นมากใน
ปัจจุบันเมื่อเทียบกับอดีต ซึ่งในอดีตจะเห็นเป็นการใช้คมนาคมทางน้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางโดยสาร หรือการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ จากการขนส่งหรือโดยสาร
ทางเรือก็พัฒนาการมาเป็นทางรางหรือทางรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน และนามาสู่การคมนาคม
ทางอากาศหรือเครื่องบิน จากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีการเติบโต
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยส่งผลให้มีเครือข่ายเส้นทางการบินเพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้ม
การใช้บริการเพิ่มเติมโตขึ้นอย่างมากทั้งเส้นทางบินและความถี่การให้บริการจากที่เคยให้บริการเพียง
เส้ น ทางภายในประเทศได้มี การขยายธุรกิ จเพิ่ มเส้ น ทางบิ นระหว่างประเทศหลากหลายเส้ นทาง
ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินจึงได้รับความนิยมมาก ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดย
เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดประกอบกับแนวโน้มความต้องการเดินทางทางอากาศที่เพิ่มขึ้น ล้วน
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูงอย่างรุนแรงทั้งด้านปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price)
ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจัยด้าน
บุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence
and Presentation) และปั จ จั ย ด้ านกระบวนการ (Process) ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้
บริการ
ในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัช นี AOT Gateway Index อยู่ที่ระดับ 144.2 ขยายตัวเพิ่ มขึ้น
จากเดือนก่อนที่ 139.7 หรือ เพิ่มขึ้น 5.4% สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการใช้ท่าอากาศยาน และ
ความสามารถในการแข่งขันของ AOT ที่ยังคงเติบโตได้ดี เมื่อดูข้อมูลให้ลึกขึ้น โดยหักเรื่องปัจจัยของ
ฤดู ก าล ดั ช นี AOT Gateway Index ยังคงขยายตั ว 0.7% เป็ น ผลมาจากประสิ ท ธิภ าพการใช้ท่ า
อากาศยานของผู้โดยสารเพิ่มขึ้น จานวนเที่ยวบินและจานวนผู้โดยสารทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากสายการบิน low cost ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่ผ่านมาเที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่าโตในระดับสูง 11.3% สอดคล้องกับจานวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม มีจานวน 11.2 ล้านคน แบ่งเป็นผู้โดยสารในประเทศ 4.7 ล้าน
คน ผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 6.5 ล้ านบาท ในจานวนนี้ เป็นผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางผ่ านท่า
อากาศ - ยานของ ทอท. 5.1 ล้านบาท ขยายตัว 7.7% ผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมาก
ที่สุด คือ จีน เกาหลีใต้ และอินเดีย (www.positioningmag.com, 2017)
ทั้งนี้ สายการบินแอร์เอเชียพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันที่เข้มข้นได้
เป็นอย่างดี โดยมีมีที่ตั้งฐานปฏิบัติการบินอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี
ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต้ อ งการประหยั ด งบประมาณในการเดิ น ทาง ทั้ งนี้ เพื่ อ การพั ฒ นาในการ
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดีมากขึ้น วิจัยนี้จึงทาขึ้น
เพื่อหาปัจจัยหลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปั จ จัย ด้านประชากรศาสตร์ที่ มีปัจจัยที่มีผ ลต่อการตัดสินใจในการเลื อกใช้
บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจาหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ปัจจัยด้านบุคลากร (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการ
(Process) กับการเลือกใช้ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย

3. วิธีศึกษำและกรอบแนวคิดวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวกับ
หัวข้องานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย เพื่อที่จะทาให้
ทราบถึงปั จ จั ย ที่ ต้อ งการศึก ษา โดยก าหนดตัว แปรในการศึ กษาซึ่ง ตั วแปรต้ น หรือ ตัว แปรอิส ระ
(Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์
เอเชีย
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้
บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชีย

ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P’s)
- ผลิตภัณฑ์ (Produce)
- ราคา (Price)
- ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- การส่งเสริมทางด้านการตลาด
(Promotion)
- บุคลากร (People)
- กระบวนการการให้บริการ (Process)
- การนาเสนอทางกายภาย (Physical
Evidence and Presentation)
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กำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนของผู้โดยสารชาวไทยของสายการบินแอร์
เอเชียที่เคยซื้อและใช้บริการ สาหรับการให้บริการภายในประเทศ โดยถือได้ว่าจานวนประชากรมี
ขนาดใหญ่มาก ผู้วิจัยจึงได้อ้างอิงสูตรตารางสาเร็จรูปกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973) ผู้วิจัยจึงนาไปเปรียบเทียบเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400
ตัว อย่าง และจะท าการเก็บ ข้อมูล ดังนั้นจากตารางระบุ ว่าหากขนาดกลุ่ มประชากรที่อนันต์ (∞)
จานวนกลุ่มตัวอย่างจะอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง กาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดขึ้นเท่ากับ 0.05 หรือร้อยละ 5 คือที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปด้ำนประชำกรศำสตร์
ข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจานวน 413 คน ซึ่งผลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ดังนี้ เป็นเพศหญิง จานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 57 และ เพศหญิง จานวน 178 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43 มีอายุส่วนมากมีอายุ 21-30 ปี จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 37 มีอาชีพส่วนมากมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 51 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 63 มีรายได้เฉลี่ยส่วนมากมีรายได้ 50,001 บาทขึ้นไป
จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 33
4.2 ข้อมูลด้ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทำงกำรตลำด 7 P’s ที่มีผลต่อกำรเลือกใช้
บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชีย
ค่ าเฉลี่ ย (𝑥̅ ) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดั บ ความคิ ด เห็ น โดยภาพรวมของ
ผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยด้ำนส่วนผสมทำงกำรตลำด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด
ด้านกระบวนการ
ด้านบุคลากร
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
รวม

̅
𝒙
4.17
3.96
4.18
4.15
4.19
4.21
4.08
4.13
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S.D.
0.632
0.658
0.649
0.658
0.617
0.696
0.700
0.541

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

พบว่า ระดั บ ความคิ ดเห็ น ของผู้ ใช้บ ริการสายการบิ น แอร์เอเชี ยในด้านส่ ว นประสมทาง
การตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅ = 4.21) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.19) และลาดับสุดท้าย
คือ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.96)
4.3 ข้อมูลด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชียทำงกำรรับรู้และปัญหำ
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคิดเห็น จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ
ด้ำนกำรรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำร

̅
𝒙

S.D.

1. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
2. ท่ า นใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น แอร์ เอเชี ย เนื่ อ งจากโฆษณาตามสื่ อ
ออนไลน์
3. ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพื่อนหรือบุคคลรอบ
ข้างชักชวน
4. ท่านเปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอื่นๆ
รวม

4.05
3.87

ระดับควำมควำม
คิดเห็น
0.739
มาก
0.931
มาก

3.73

0.973

มาก

4.28
3.98

0.769
0.671

มาก
มำก

พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียด้านการรับรู้ปัญหาและความ
ต้ อ งการ มี ค่ า เฉลี่ ย ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( 𝑥̅ = 3.98) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ท่ า น
เปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅ = 4.28) รองลงมาคือ
ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.05) และลาดับสุดท้าย
คือ ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพื่อนหรือบุคคลรอบข้างชักชวน (𝑥̅ = 3.73)
4.4 ข้อมูลด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบินแอร์เอเชียด้ำนกำรตัด สินใจเลือก
ซื้อ
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคิดเห็น จาแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้
ด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้

̅
𝒙

S.D.

1. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ราคาประหยัด
2. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน
3. ท่านตัดสิ นใจเลื อกใช้บ ริการสายการบิน แอร์เอเชีย เนื่ องจาก

4.22

0.822

ระดับควำมควำม
คิดเห็น
มาก

3.84

0.901

มาก

4.25

0.759

มาก
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ด้ำนกำรตัดสินใจเลือกใช้
ตารางเที่ยวบินตรงกับความต้องการ
4. ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมี
ชื่อเสียงด้านความปลอดภัย
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับควำมควำม
คิดเห็น

3.91

0.860

มาก

4.05

0.670

มำก

พบว่า ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ มี
ค่าเฉลี่ย ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( 𝑥̅ = 4.05) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านตัดสินใจเลื อกใช้
บริการสายการบิ น แอร์เอเชียเนื่องจากตารางเที่ยวบินตรงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด ( 𝑥̅ =
4.25) รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมีราคาประหยัด มี
ค่ า เฉลี่ ย (𝑥̅ = 4.22) และล าดั บ สุ ด ท้ ายคื อ ท่ านตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ บ ริก ารสายการบิ น แอร์ เอเชี ย
เนื่องจากมีความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน (𝑥̅ = 3.84)
4.5 กำรทดสอบสมมติฐำน
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว พยากรณ์ พบว่ า ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทาง
การตลาด สามารถพยากรณ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ได้สูงสุด ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.000 มีค่าสั มประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.219 มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน .057 รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติระดับ 0.001 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.198 มีค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 0.059 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ระดับ 0.009 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ 0.165 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูป
คะแนนมาตรฐาน 0.062 และลาดับสุดท้ายคือ ด้านราคา ระดับนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.014 มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ เท่ากับ 0.132 มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน
มาตรฐาน 0.054
สรุปได้ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ ประกอบด้ วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
ส่ ว นด้านช่อ งทางการจั ดจ าหน่ าย ด้านกระบวนการ และ ด้ านบุ ค ลากรไม่ส่ งผลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย
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4.6 สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำน
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำนด้ำนลักษณะประชำกรศำสตร์
สมมติฐำนที่ 1 : ลักษณะทางเพศส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 2 : ลักษณะทางเพศส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ปฏิเสธสมมติฐาน
สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 3 : ลักษณะทางอายุส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 4 : ลักษณะทางอายุส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตั ดสินใจเลือกใช้
ปฏิเสธสมมติฐาน
สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 5 : ลักษณะทางอาชีพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 6 : ลักษณะทางอาชีพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ปฏิเสธสมมติฐาน
สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 7 : ลักษณะทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
รับรู้ปัญหาและความต้องการต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 8 : ลักษณะทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนด้ำนปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps)
สมมติฐำนที่ 9 : ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อด้านการรับรู้ปัญหาและ
ยอมรับสมมติฐาน
ความต้องการ
สมมติฐำนที่ 10 : ด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
ยอมรับสมมติฐาน
การบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 11 : ด้านราคาส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ปัญหาและความ
ยอมรับสมมติฐาน
ต้องการ
สมมติฐำนที่ 12 : ด้านราคาส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สาย
ยอมรับสมมติฐาน
การบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 13 : ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ปฏิเสธสมมติฐาน
ปัญหาและความต้องการ
สมมติฐำนที่ 12 : ด้านช่องทางการจั ดจาหน่ายส่งผลต่อปั จจัยที่ มีผลต่ อการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 14 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
รับรู้ปัญหาและความต้องการ
สมมติฐำนที่ 15 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิเสธสมมติฐาน
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 16 : ด้านการส่งเสริมทางการตลาดส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐำน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน

รับรู้ปัญหาและความต้องการต่อ
สมมติฐำนที่ 17 : ด้านการกระบวนการส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 18 : ด้านบุค ลากรส่งผลต่อปัจจัยที่ มีผลต่ อการรับรู้ปัญ หาและ
ความต้องการ
สมมติฐำนที่ 19 : ด้านบุคลากรส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สายการบินแอร์เอเชีย
สมมติฐำนที่ 20 : ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ปัญหาและความต้องการ
สมมติฐำนที่ 21 : ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพส่งผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอเชีย

ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
บทนี้เป็ นการสรุป ผลการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน การอภิปรายผลของการศึกษา
เปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยได้ทาการสืบค้นและนาเสนอไว้ในบทที่
2 การนาผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 235 คน คิด
เป็นร้อยละ 57 และ เพศหญิง จานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 43 อายุ 21-30 ปี จานวน 152 คน
คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคือ 31-40 ปี จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 134 และน้อยที่สุดคือ ต่า
กว่า 20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 212 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ19 และน้อยที่สุด
คือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 261 คน
คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา ระดับปริญญาโท จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และน้อยที่สุดคือ
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5 รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 137 คน คิด
เป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ รายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23 และ
น้อยที่สุดคือ รายได้ ต่ากว่า 10,000 หรือเทียบเท่า จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3
2. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย ดังนี้
ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียในด้านส่วนประสมทางการตลาด ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
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(𝑥̅ = 4.21) รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.19) และลาดับสุดท้ายคือ ด้านราคา มี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.96)
ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.17) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ความหลากหลายของเที่ยวบินที่ตรงตามความต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅ = 4.27) รองลงมาคือ สาย
การบินมีชื่อเสียงและมีภาพลักษณ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.16) และลาดับสุดท้ายคือ มีความตรงต่อ
เวลาของเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออก มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.12)
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.96) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ราคา
ตั๋วโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพการให้ บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 𝑥̅ = 4.23) รองลงมาคือ
ราคาตั๋วโดยสารเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.21) และลาดับสุดท้ายคือ ราคา
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 3.59)
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.18) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายตั๋วโดยสารมีหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 𝑥̅ = 4.35)
รองลงมาคือช่องทางในการรับชาระค่าตั๋วโดยสารมีหลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.32) และ
ลาดับสุดท้ายคือ ศูนย์บริ การ call center ช่วยเหลือและบริการตลอดเวลา และเคาน์เตอร์เพียงพอ
ต่อความต้องการมีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.02)
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.15) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าการจั ดโปรโมชั่น ตั๋วโดยสารราคาถูก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( 𝑥̅ = 4.29) รองลงมาคือ การ
โฆษณาของสายการบินผ่านสื่อต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.24) และลาดับสุดท้ายคือ
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย (เช่น สะสมไมล์เดินทางเพื่อเป็นส่วนลดราคาตั๋วโดยสารและสิทธิ
พิเศษต่าง ๆ) มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.02)
ด้านกระบวนการ มี ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.19) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ขั้นตอนการชาระเงินมีความสะดวกและการจัดการที่เป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 𝑥̅ = 4.25)
รองลงมาคือ ขั้น ตอนการเช็คอิน และตรวจสอบเอกสารมีความสะดวก ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ =
4.23) และลาดับสุดท้ายคือ ขั้นตอนการรับสัมภาระเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เกิดการชารุด เสียหาย มี
ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.06)
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
พนักงานมีการต้อนรับด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 𝑥̅ = 4.26) รองลงมา
คือ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจให้คาปรึกษาและข้อแนะนามีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.21) และน้อยที่สุดคือ
พนักงานสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร มีค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.16)
ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.08) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องใช้ภายในห้องโดยสารมีมาตรฐาน อยู่ในภาพดี เช่น เข็มขัด
นิ ร ภั ย หน้ ากากออกซิ เจน เสื้ อชู ชีพ ช่องเก็บ สั มภาระ มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด ( 𝑥̅ = 4.16) รองลงมาคื อ
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อุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงสว่างที่เหมาะสมภายในห้องโดยสาร ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ = 4.15) และลาดับ
สุดท้าย คือ มีความสะดวกสบายครบครันภายในห้องโดยสาร เช่น สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ (𝑥̅ = 3.89)
ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 3.98) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ท่านเปรียบเทียบราคาสายการบินแอร์เอเชียกับสายการบินอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด (𝑥̅ = 4.28) รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย มีค่าเฉลี่ย
(𝑥̅ = 4.05) และลาดับสุดท้ายคือ ท่านใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากเพื่อนหรือบุคคลรอบ
ข้างชักชวน (𝑥̅ = 3.73)
ด้านการตัดสินใจเลือกใช้ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.05) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากตารางเที่ยวบินตรงกับความ
ต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (𝑥̅ = 4.25) รองลงมาคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน แอร์เอเชีย
เนื่องจากมีราคาประหยัด มีค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ = 4.22) และลาดับสุดท้ายคือ ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สายการบินแอร์เอเชียเนื่องจากมีความประทับใจจากการใช้บริการครั้งก่อน (𝑥̅ = 3.84)
5.2 อภิปรำยผล
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินการแอร์เอเชียสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
จากการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษา
ระดับปริญญาตรี รายได้ 50,001 บาทขึ้นไป ผู้ใช้บริการสายการบินตระหนักถึงปัจจัยด้านบุคลากร
เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ เช่น การต้อนรับของพนักงานด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความรู้ความเข้าใจให้คาปรึกษาและข้อแนะนาในการตัดสินใจ ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้อง
กับ วิจัยของ นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการอยู่ใน
ระดับดีมาก โดยการมีกริยามารยาทที่สุภาพในการให้บริการอยู่ในระดับดีมากที่สุด รองลงมาความ
เต็มใจในการให้บริการ บุคลิกภาพและการให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอยู่ในระดับดี
มาก
และสอดคล้องกับวิจัยของ พีรกิตต์ มิตรารัตน์ (2551) พบว่า บทบาทของพนังงานต้อนรับ
ภาคพื้ น ดิน นั ก บิ น ผู้ ช่ ว ยนั กบิ น พนั ก งานต้อ นรับ และบริการบนเครื่อ งบิ น ตั ว อย่างเช่ น การให้
คาแนะนาอานวยความสะดวกและดูแลให้ความเชื่อมั่นกับผู้โดยสาร
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้บริการให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของสายการบินแอร์
เอเชีย ได้แก่ ความหลากหลายของเที่ยวบิ นที่ตรงตามความต้องการ สายการบิ นมีชื่อเสี ยงและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ จิรายุ อักษรดี (2554) พบว่า การมีเส้นทางบินที่ตรงตาม
ความต้องการ ความปลอดภัยในการเดินทาง และความปลอดภัยของทรัพย์สินและสัมภาระ เป็นสิ่งที่
ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการสูงสุด
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ปั จ จัย ด้านราคาซึ่งผู้ ใช้บ ริ การมีความพึงพอใจกับ ราคาตั๋ว โดยสารเหมาะสมเมื่อเที ยบกับ
คุณภาพการให้บ ริการและเหมาะสมเมื่อเทียบกับระยะทาง ดังนั้นจึงสอดคล้องกับวิจัยของ นฤทธิ์
วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยความ
แตกต่างในการตั้งราคาของแต่ละวันของสัปดาห์ รวมถึงความเหมาะสมของราคาโดยสารอยู่ในระดับดี
มากที่สุด สาหรับความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไปเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดีมากและเมื่อ
ศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบิน ต้นทุนต่าในประเทศ
ไทย
และสอดคล้องกับวิจัยของ พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2555) พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุนต่าภายในประเทศโดยพบว่าปัจจัยด้านรา
คามีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อคุณภาพการบริการของสายการบินต้นทุ นต่าในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับช่องทางการจัดจาหน่าย
และการรับชาระตั๋วโดยสารซึ่งมีหลากหลายช่องทางเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าผู้ใช้บริการต้องการความ
สะดวกสบายใจการจองตั๋วโดยสารซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ กัญญา หมื่นโฮ้ง (2549) ที่ได้ศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ่าหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่าของผู้บริโภคอยู่ใน
ระดั บ มาก โดยปั จ จั ย ย่ อ ยที่ มี ค วามส าคั ญ คื อ การมี ช่ อ งทางการจั ด จ่ า หน่ า ยบั ต รโดยสารทาง
อินเทอร์เน็ตให้กับผู้โดยสารรวมไปถึงการมีระบบจองบัตรโดยสารล่วงหน้า
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับการจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสาร
ที่มีราคาถูก และ การโฆษณาของสายการบินผ่านสื่อต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้บริการ เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และวิทยุ เป็นต้น สอดคล้องกับวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) เรื่อง
ปัจจัยในการใช้บริการสายการบินต้นทุนต่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทย โดยผลพบว่า
ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าเส้ น ทาง
ภายในประเทศของผู้โดยสารอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยย่อยที่มีความสาคัญคือการมีส่วนลดราคาบัตร
โดยสาร
นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านส่งเสริมทางการตลาดอยู่
ในระดับดีมาก โดยการรับรู้สื่อโฆษณา และการลดราคาต่าง ๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของสิทธิ
ประโยชน์ของการสะสมไมล์ อยู่ในระดับดีมาก รวมถึงจากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ในการใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ
ปัจจัยด้านกระบวนการซึ่งผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับขั้นตอนการชาระเงินมีความสะดวก
และการจั ด การที่ เป็ น ระบบ และขั้ น ตอนการเช็ ค อิ น และตรวจสอบเอกสารมี ค วามสะดวก ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิจัยของ นฤทธิ์ วงษ์มณฑา (2554) พบว่าผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการ
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อยู่ในระดับดีมาก ขั้นตอนในการซื้อตั๋วโดยสาร และความรวดเร็วในการให้บริการบนเครื่องบินอยู่ใน
ระดับดีมาก
และสอดคล้องกับวิจัยของ วิทวัส อุดมกิตติ (2549) พบว่ากระบวนการและขั้นตอนในการ
ส ารองที่ นั่ งผ่ าน เว็บ ไซต์ห รื ออิน เทอร์เน็ต มีค วามสะดวกและไม่ซั บ ซ้อน เป็ นปั จจั ยส าคัญ ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อระดับ ความพึงพอใจ
ในการเลือกใช้บริการสายการบิน ในประเทศไทย
ปั จจั ยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพซึ่งผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจกับอุปกรณ์ ต่าง ๆ และ
เครื่องใช้ภายในห้องโดยสารมีมาตรฐาน อยู่ในภาพดี เช่น เข็มขัดนิรภัย หน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ
ช่องเก็บสัมภาระ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ ณัฐฐา อาไพ (2556) พบว่า ความทันสมัยของเครื่องบิน
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสาคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อบริการสายการบินต้นทุนต่าในประเทศไทยและสอดคล้องกับวิจัยของ
วิทวัส อุดมกิตติ (2549) มาตรฐานของอุปกรณ์ในการให้บริการบนเครื่องบิน เป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการให้
ความสาคัญมากที่สุด นอกจากนี้การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจใน
การเลือกใช้บริการสายการบินในประเทศไทยในการเดินทางเส้นทางบินในประเทศ
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งนี้
1. ในส่วนของการตลาดและการวางกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจน ทาให้ทราบว่าใคร
บ้างเป็นคู่แข่ง ในส่วนตลาดที่เลือก ส่งผลให้สามารถกาหนดกลยุทธ์ด้านราคา ด้านช่องทางจาหน่าย
และด้านการสื่อสารการตลาดได้อย่างครอบคลุมและแม่นยา
2. การดึงจุดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ โดยเน้นนโยบายใช้เครื่องบินที่ใหม่อยู่ตลอดเวลา
ของแอร์เอเชีย เป็นวิธีการหนึ่งในการดึงดูดใจลูกค้าและสร้างความแตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่า
แห่ งอื่น ๆ และทาให้ ไทยแอร์เอเชียสามารถลดต้นทุนในการบารุงรักษาได้อีกทางหนึ่งด้วย รวมถึง
ความได้เปรียบเรื่องเส้นทางการบินที่หลากหลาย และจานวนความถี่ในเส้นทางหลักที่มีบริหารจัดการ
ได้ดี เมื่อเทียบกับคู่แข่งขันรายอื่น ๆ เนื่องจากจุดหมายปลายทางในเส้นทางการบินของแอร์เอเชียใน
ปัจจุบันสามารถดาเนินครอบคลุมพื้นที่เมืองหลวงและเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจ หรือแหล่งท่อง เที่ยว
หลักสาคัญของประเทศสมาชิกอาเซียนไว้อย่างครบถ้วน
3. ทางสายการบินควรให้ความสาคัญต่อบุคลากรที่ให้บริการเพื่อให้การบริการมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรในการให้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่า เช่น พนักงานที่ศูนย์ให้บริการคอยแนะนาโปรโมชั่นใหม่ ๆ ของสายการบินอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจน พัฒนาทักษะและความสามารถในการให้บริการรวมถึงให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ และการจัดการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดรายการลดราคา การให้
ส่วนลดราคา เพื่อจูงใจผู้บริโภคให้เกิดการใช้บริการ
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5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินการไทยแอร์เอเชีย
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินแอร์เอชีย เช่น ปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา ทัศนคติ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพ ลต่อการเลือกใช้บริการ อาทิ อิทธิพลของสื่อ
โฆษณา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนการตลาดที่ตอบสนอง ผู้ใช้บริการสายการบินอย่าง
แท้จริง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเชื่อมั่นของ ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติ
ราชการสานักงานอัยการสูงสุด ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติราชการ
สานักงานอัยการสูงสุด โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น ผู้มาขอรับ บริการ ผู้มีส่วนได้เสี ย และประชาชน ที่มาขอรับบริการที่สานักงาน
อัย การสู งสุด ในเรื่ องเกี่ยวกับ ตัว บทกฎหมาย ซึ่งส านักงานอัยการสู งสุ ดมีภ ารกิจที่ ให้ บ ริการดังนี้
ภารกิจให้บริการด้านการให้คาปรึกษาทางกฎหมาย ภารกิจให้บริการมาเบิกความเป็นพยาน ภารกิจ
ให้บริการเรื่องข้อมูลข่าวสาร ภารกิจให้บริการเรื่องยื่นร้องความเป็นธรรม ภารกิจให้บริการเรื่องจัดหา
ทนายความอาสา ภารกิจให้บริการเรื่องดาเนินการยื่นคาร้องตั้งผู้จัดการมรดก ภารกิจให้บริการด้าน
ยื่นคาร้องขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ภารกิจให้บริการด้านขอคืนหลักประกันตัวผู้ต้องหาใน
คดีอาญา ฯลฯ
ผลการศึกษา พบว่า ความเชื่อมั่น ต่อการปฏิบั ติราชการของส านั กงานอัยการสู งสุ ด โดย
ภาพรวมความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการของสานักงานอัยการในกรุงเทมหานคร มีความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับมากที่สุด ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสานักงานอัยการสูงสุด ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ และเรื่องที่มาขอรับบริการ ซึ่งประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วง 30-39 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ประกอบอาชีพรับจ้าง
คำสำคัญ: ความเชื่อมั่น หลักธรรมาภิบาล

1. บทนำ
จากสภาพปั ญหาของระบบราชการโดยทั่วไปที่มักจะถูกมองภาพในแง่ล บจากผู้ใช้บริการ
จึงทาให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ได้กาหนดนโยบายให้มีการปฏิรูประบบราชการ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านเบื้ อ งต้ น ที่ ก าหนดไว้ โดย Van de Walle and Bouckaert
*

นักศึกษาคณะรัฐประศานศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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(2003: 892) ที่ว่าการพัฒนาประสิทธิภาพของการให้บริการ จะนาไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับความพึง
พอใจในบรรดาผู้ใช้บริการ และจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์การภาครัฐมากขึ้น ซึ่งความเชื่อมั่น
ที่กล่าวถึงนี้ได้ถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบ
สืบเนื่องจาก สานักงานอัยการสูงสุด เดิมเป็นกรมอัยการ มีภารกิจงานเกี่ยวกับงานกฎหมาย
เกี่ยวกับความยุติธรรม ซึ่งสังกัดอยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ทาให้ไม่มีอิสระใน
การบริ ห ารราชการทั้ งในเรื่ อ งการพิ จ ารณาส านวนคดี ซึ่ ง ต่ อ มาจึ งได้ แ ยกกรมอั ย การออกจา ก
กระทรวงมหาดไทย เปลี่ ย นเป็ น ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ด เป็ น องค์ ก รอิ ส ระไม่ สั งกั ด กระทรวงใด
อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลขอนายกรั ฐ มนตรี โดยตรง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการ
บริหารงานยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับภาระกิจงานกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสานักงานอัยการสูงสุ ดมี
ภารกิจหลักตามนโยบายบริหารงานของอัยการสูงสุด ดังนี้
1) นโยบายด้านคุ้มครองสิทธิของประชาชน โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต้นแบบ และ
มาตรการเชิงปฏิบั ติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรต่อเด็กและสตรี ในด้านการป้องกัน
อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทาอาญา เผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจ การนาหลักนิติ
ธรรมมาใช้ในการพัฒ นาที่ยั่งยืน ให้ความช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของคนในชนบททาให้การบริหารจัดการกองทุนดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น
และสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้าให้คนยากคนจนได้
เข้าถึงความยุติธรรม
2) นโยบายด้านการพั ฒ นาองค์กรอัยการ โดยพัฒ นาบุคลากรขององค์กรอัยการ
ทั้งข้าราชการอัยการและข้าราชการธุรการให้เป้ฯทั้งคนเก่งและคนดี พัฒนาพนักงานอัยการให้มีคาม
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สร้างระบบการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส กากับดูแลผู้บริหารและบุคคลากรทุก
ระดั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี คุ ณ ธรรมลื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต น าระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง
3) นโยบายด้านบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
4) นโยบายด้านรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
5) นโยบายด้านต่างประเทศ
จากภารกิจทั้ง 5 ด้าน อาจทาให้เกิดปัญหาในเรื่องความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของสานั กงานอัยการสูงสุด การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสานักงานอัยการสูงสุด (อาคารที่ทาการในเขต
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งทางสานักงานอัยการได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานบริการของสานักงานอัยการ
สูงสุดต่อประชาชน ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และบริหารโดยใช้หลักธรรมภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี ต่าง ๆ เน้นการบริการเชิง
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รุกที่มีป ฏิสัมพัน ธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐ และประชาชน การให้ บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จ ริง
พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็น
เลิศ
หลักธรรมำภิบำล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการการควบคุมดูแลกิจการต่าง
ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้าง รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม
จริยธรรม และความถูกต้องขอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนถึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อสารวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิ บาลของ
สานักงานอัยการสูงสุด (อาคารที่ทาการในเขตกรุงเทพมหานคร) ซึ่งทางสานักงานอัยการได้มีความ
มุ่งมั่น ที่ จ ะพั ฒ นางานบริ ก ารของส านั กงานอั ยการสู งสุ ด ต่อ ประชาชน เพื่ อให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย และ
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลในการมาขอรับให้บริการจาก
สานักงานอัยการสูงสุด
2.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต การไม่
เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น การคานึงถึงความถูกต้องเป็น
หลัก การไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ การให้ บริ การด้วยความ
เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ การยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย และเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้ และเพื่อให้นาข้อมูลที่ได้จาการสารวจนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ความเชื่อมั่นในด้านต่าง ๆ หรือข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงหรือพัฒนาระบบตามข้อเสนอแนะ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นไป

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับความเชื่อมั่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และเรื่องที่มาติดต่อ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประเด็น
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบั ติราชการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย การยึดหลักความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
คานึงถึงความถูกต้องเป็นหลักไม่ยึดพวกพ้อง ไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ ให้ บ ริการด้วยความเสมอภาคไม่เลื อกปฏิบัติ ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิช าชีพกฎหมาย และ
เปิดเผยข้อมูลที่สามารถเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบได้
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรบอแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตำม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- มาขอรับบริการเรื่องใด

- การยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต
- ไม่เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ควรได้
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น,
- คานึงถึงความถูกต้องเป็นหลักไม่ยึดพวกพ้อง,
- ไม่ มี พ ฤติ ก รรมที่ น่ าสงสั ย ส่ อ ไปในทางทุ จ ริต หรื อ
ประพฤติมิชอบ
- ให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ,
- ยึดมั่นต่อจรรยาบรรณวิชาชีพกฎหมาย
- เปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเปิ ด เผยให้ ป ระชาชน
รับทราบได้

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนที่มาขอรับบริการ
จากสานักงานอัยการสูงสุดที่มีที่ตั้งในกรุงเทพมหานคร

4. ผลกำรศึกษำ
จากแบบสอบถามที่ทาการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุป ได้ดังนี้
ตำรำงที่ 1 แสดงภาพรวมของตัวแปรอิสระ ที่คิดว่าเป็นปัจจัยต่อความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีส่วน
ได้เสีย หรือประชาชนผู้มาขอรับบริการ
เพศ

1
2
ช่วงอายุ 1
2
3
4
5
ระดับ 1
ศึกษา 2
3
4

ตัวแปร
ช
ญ
20-29
30-39
40-49
50-59
60 ขึ้นไป
ไม่เคย
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย
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จำนวนประชำกร
101
69
28
52
45
34
11
2
11
16
23

อาชีพ

ตัวแปร
ปวส./ปวท.
ป.ตรี
สูงกว่า ป.ตรี
รับจ้าง
ราชการ
ค้าขาย
กิจการ
เกษตรกร
รัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน

5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

จำนวนประชำกร
26
80
12
61
50
20
20
3
10
6

จากตารางที่ 1 พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และเป็นหญิง จานวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.59
- จาแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี
มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จานน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47
และมีจานวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47
- จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบแบบสอบถามมากสุ ด เป็ น ผู้ ที่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส/ปวท จานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจานวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18
- จาแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด มีอาชีพรับจ้างทั่วไปได้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐจานวน
50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจานวนน้อยสุด เกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.76
ตำรำงที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ

จำนวน
101
69
170

ชาย
หญิง
รวม

ร้อยละ
59.41
40.59
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม จาแนก
ตามเพศ เป็นชาย จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และเป็นหญิง จานวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.59
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ตำรำงที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงอายุ
อำยุ

จำนวน
28
52
45
34
11
170

20-29
30-39
40-49
50-59
60 ปี ขึ้นไป
รวม

ร้อยละ
16.47
30.59
26.47
20.22
6.47
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ที่มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี
มีจานวนมากสุด จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จานน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 และมีจานวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47
ตำรำงที่ 4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ

จำนวน
2
11
16
23
26
80
12
170

ไม่เคยศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
ปวส./ปวท
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ร้อยละ
1.18
6.47
9.41
13.53
15.29
47.06
7.06
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ได้
ตอบแบบสอบถามมากสุด จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส./ปวท. จานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจานวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อำชีพ

จำนวน
10
50
3
61

รับจ้าง
ราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ค้าขาย
กิจการของตนเอง
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ร้อยละ
5.88
29.41
1.76
35.88

อำชีพ

จำนวน
20
20
6
170

เกษตรกร
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แม่บ้าน/ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม

ร้อยละ
11.76
11.76
3.53
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่าประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน มีอาชีพรับจ้าทั่วไปได้ตอบ
แบบสอบถามมากสุด จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจานวนน้อยสุด เกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ
1.76

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป
จากแบบสอบถามเมื่อประมวลผลแล้ว สามารถสรุปได้ดังนี้
- จาแนกตามช่วงอายุ ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง
30-39 ปี มีจานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.59 รองลงมา มี 40-49 ปี จานน 45 คน คิดเป็นร้อยละ
26.47 และมีจานวนน้อยสุด มีอายุ 60 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.47
- จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมากสุด เป็นผู้ที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 47.06 รองลงมา ระดับ ปวส./ปวท. จานวน
26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 และมีจานวนน้อยสุด ไม่เคยศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.18
- จาแนกตามอาชีพ พบว่า ส่ วนใหญ่ที่ ตอบแบบสอบถามมากสุ ด มีอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปได้ตอบแบบสอบถาม จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88 รองลงมา รับราชการ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐจานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และมีจานวนน้อยสุด เกษตรกร จานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.76
จากข้อมูลพบว่าผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนผู้มาติดต่ อขอรับบริการตอบแบบสอบถามจานวน
170 คน จากตาราง พบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 170 คน ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 59.41 และอยู่ในช่วงอายุ 30-39 จานวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.05 มีการศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 47.05 และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
รับ จ้าง (ร้ อยละ 35.88) ซึ่งปั จ จัย ที่ส่ งผลให้ เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบั ติราชการของส านักงาน
อัยการสูงสุดนั้นประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และเรื่องที่มาขอรับบริการ
จากแบบสอบถามเมื่อประมวลผลแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสี ย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
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ของสานักงานอัยการสูงสุดในระดับมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรกลุ่มตัวอย่างบางรายที่ให้
ข้อคิด/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
5.2 อภิปรำยผล
ผลการศึกษาเรื่องการความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อสานักงานอัยการ
สูงสุดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
จากการศึกษาพบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการตามหลักธรร
มาภิบาลของสานักงานอัยการสูงสุด ส่วนมากมีค วามเชื่อมั่น โดยแยกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
และเรื่ อ งที่ ม าขอรั บ บริ ก าร พบว่ าประชาชนส่ ว นมากมี ค วามเชื่ อ มั่ น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของ
สานั กงานอัยการสู งสุ ดในหั ว ข้อเรื่องของการไม่เรียกรับ สิ นบนหรือผลประโยชน์อื่น ใดที่ ไม่ควรได้
สาหรับ ตนเองหรือผู้อื่นมากสุด 4.63 คะแนน และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .728 คะแนน และ
รองลงมาคือความเชื่อมั่นในเรื่องความถูกต้อง และในเรื่องการไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทาง
ทุจ ริตหรือประพฤติมิชอบซึ่งได้คะแนนเท่ากัน คือ 4.56 คะแนน และคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ต่างกันคือ ความเชื่อมั่นในเรื่องความถูกต้องได้ค ะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .678 คะแนน ส่วนในเรื่อง
การไม่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ได้ค่าคะแนนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
.761 คะแนน
5.3 ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสานักงานอัยการสูงสุด ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ผลการศึกษาวิจัยที่ออกมา
ให้คาตอบชัดเจนว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการใช้บริการของสานักงานอัยการในกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับมาก ในทุกเรื่องที่ทาการสารวจซึ่งเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ
แต่อย่ างไรก็ตามองค์กรควรจะมีการพัฒ นาและมีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอด เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงองค์กรเพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นไป และเนื่องจากประชาชนผู้มาขอรับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสียเพีย งส่วนน้อย ยังมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะต่อ
สานักงานอัยการสูงสุดดังนี้
1) เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสานักงานอัยการให้มากขึ้น
2) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นหรือ
เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้มากขึ้น
3) ควรมีการศึกษาแบบเจาะลึก โดยใช้เทคนิค การสัมภาษณ์ โดยศึ กษาเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกแท้จริง ของผู้มาขอรับบริการในด้านต่าง ๆ ของสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ชัดเจนที่ตรงกับความเป็นจริง และทาการศึกษาให้ครบทุกสานักงานทั่วไประเทศ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์
อัญณิชศร ศรีฟ้า*

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื้ อ ที่ อ ยู่อ าศั ย ของพนั ก งาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น) ปั จ จั ย ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps ได้ แ ก่ ด้ า น
ผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด) และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อ าศัยของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เคย
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การเก็บข้อมูลด้วยการใช้
แบบสอบถาม และสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ผ่านการคัดกรองได้จานวน 398 ราย โดยสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งมีการใช้ค่า Independent
Sample T-Test, One-Way ANOVA และ Multiple Linear Regression
ผลการศึ ก ษา พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 41-50 ปี มี
สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป โดย
ส่วนใหญ่มีวัตถุป ระสงค์ห ลักในการตัดสิ นใจเพื่อซื้อเป็นที่อยู่อาศัยหลักในชีวิตประจาวัน ประเภท
คอนโดมิเนี ยม งบประมาณ 2,000,001-3,000,000 บาท บุคคลที่ มีอิทธิพ ลต่อการตัดสิ นใจซื้อคือ
ตัวเอง และหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่เคยซื้อทางช่องทางอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ ที่อยู่อาศัย ธนาคาร

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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1. บทนำ
โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุเพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็นผลมาจากการที่
ภาวะเจริ ญ พั น ธุ์ล ดต่ าลง และชี วิต ของคนไทยที่ ยื น ยาวขึ้ น โดยอายุ ค าดเฉลี่ ยเมื่ อ แรกเกิ ด (Life
expectancy at birth) ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งชายและหญิง โดยในช่วงปี พ.ศ. 2543-2548 ชายมี
อายุคาดเฉลี่ย เมื่อแรกเกิด 68.15 ปี และหญิ งมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 72.39 ปี ประกอบกับ
ประชากรรุ่นเกิดล้าน (ประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2506-2526 ซึ่งมีมากกว่า 1 ล้านคนในแต่ละปี)
กาลังเคลื่อนเข้าสู่กลุ่มประชากรสูงอายุ (ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , 2548) ผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย ใน พ.ศ. 2560 มี จานวนทั้งสิ้น 11,312,447 คน เป็นชายจานวน 5,083,681 คน (ร้อย
ละ 44.94) และหญิง 6,228,766 คน (55.06) โดยจาแนกตามกลุ่มช่วงวัย โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัย
ต้น (60-69 ปี) ร้อยละ 57.4 กลุ่มวัยกลาง (70-79 ปี) ร้อยละ 29 และกลุ่มวัยปลาย (80 ปีขึ้นไป)
ร้อยละ 13.6 (กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2562: 8)
ดังภาพที่ 1 ทาให้ป ระชาชนต้องกันเงินไว้ใช้ยามเกษียณมากขึ้น ส่งผลต่อสัดส่ วนเงินที่จะสามารถ
นามาใช้ในการดาวน์ และผ่อนชาระที่อยู่อาศัย

ภำพที่ 1 แสดงพีระมิดประชากรของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2503-2573
แหล่งที่มำ: สานักงานสถิติแห่งชาติ (2561); สถาบันประชากรและสังคม (2549); United Nations
Department of Economic and Social Affairs (2009: 10)
ในขณะที่ ภ าระหนี้ สิ นครัวเรือนกลั บสู งขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกั บอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา
อสังหาริมทรัพย์ โดยดัชนีราคาที่อยู่ในอาศัยทุกประเภทในปี 2560 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ส่วน
ดัชนีราคาของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 171.0 ขณะที่ดัชนีราคาบ้าน
เดี่ยวพร้อมที่ดินและทาวน์เฮ้าส์พร้อมที่ดิน อยู่ที่ระดับ 130.9 และ 141.2 ตามลาดับ ดังภาพที่ 1.2
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ภำพที่ 2 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากฐานข้อมูลสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
แหล่งที่มำ: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 40)
จึงส่งผลกระทบให้ภาระทางการเงินของคนวัยทางานมีสูงขึ้น และกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของคนไทย โดยจะเห็นได้จากจานวนหน่วยและมูลค่าในการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยรวม
ทั่วประเทศทั้งแนวราบและอาคารชุด 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 มีแนวโน้ม
ลดลง ดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4 ตามลาดับ
ภาค
กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวมทั่วประเทศ

2558
196,642
30,013
10,226
64,000
34,712
12,286
27,156
375,035

2559

2560

175,315
29,182
9,679
50,086
28,029
9,913
26,591
328,795

163,468
29,071
10,025
47,256
27,229
10,425
27,628
315,102

ΔYoY
-6.8%
-0.4%
3.6%
-5.7%
-2.9%
5.2%
3.9%
-4.2%

ภำพที่ 3 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ และประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ แสดง
จานวนหน่วย รายปี
แหล่งที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 80-85)
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ภาค
กรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคใต้
รวมทั่วประเทศ

2558
485,057
45,458
11,239
92,139
42,404
22,604
51,115
750,017

2559

2560

444,113
47,116
12,342
87,185
39,314
17,306
50,342
697,717

427,728
45,509
12,998
84,056
34,010
19,123
50,690
674,116

ΔYoY
-3.7%
-3.4%
5.3%
-3.6%
-13.5%
10.5%
0.7%
-3.4%

ภำพที่ 4 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ประเภทแนวราบ และประเภทอาคารชุดทั่วประเทศ แสดง
มูลค่า (ล้านบาท) รายปี
แหล่งที่มำ: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2560: 82-86)
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มขึ้นของประชากร
การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของประชากร แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคม รวมถึง
นโยบายทางการเงินของภาครัฐ จะเป็นปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของประชาชนในประเทศให้
สูงขึ้น ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว จะทาให้การตัดสินใจในการเปิดโครงการแต่ละแห่งของผู้ประกอบการ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ รวมถึ งการท าการตลาดและการให้ สิ น เชื่ อของสถาบั น การเงิน ต่าง ๆ จะต้ อ งมี
ประสิทธิภาพและตรงต่อความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็น 1 ใน 56 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสังกัดในกระทรวงการคลัง
ซึ่งมีพนักงานกว่า 5,053 คน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560) ถือเป็นธนาคารชั้นนาด้านการบริการ
สินเชื่อด้านที่อยู่อาศัย และเป็นตัวเลือกแรก ๆ ในใจของผู้คนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ถือเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่มพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องการมี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงาน
อาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการ
ให้สินเชื่อ สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการที่
เปลี่ยนไปของผู้บริโภค และใช้ประกอบการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเชิงธุรกิจในด้านการตลาดได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.2 เพื่ อศึกษาปั จจั ย ด้านลั กษณะประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านส่ว นประสมทางการตลาด
(4Ps) และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยกาหนดตัว
แปรในการศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้ ว ย ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ ปั จ จั ยด้ านประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
ได้แก่ ด้านผลิตภั ณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด และปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ส่วนตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพที่ 5

ภำพที่ 5 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ จานวน 5,053 คน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2560: 147) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง
คานวณจากสูตรของ Taro Yamane (สุวิมล ติรกานันท์, 2548: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ได้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เคยตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย จานวน 371 ราย
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม
ผ่านกรุ๊ปไลน์ของธนาคารที่มีอยู่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ผ่านการคัดกรองได้จานวน 398 ราย
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for
Windows Version 25) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนาเสนอผลการศึกษา
ผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่ างของค่ าเฉลี่ ย (T-Test) การเปรียบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย ระหว่างตั ว แปร
มากกว่า 2 ตัวแปร (One-Way ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม (Multiple Linear Regression) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึ กษาครั้งนี้ คือ เดือนสิงหาคม ถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561

4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
4.1 ข้อมูลพฤติ กรรมทั่วไปในกำรตัดสิน ใจซื้อที่อยู่อำศัยของพนั กงำนธนำคำรอำคำร
สงเครำะห์
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พบว่า วัตถุประสงค์หลักในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ครั้งล่าสุดเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหลักในชีวิตประจาวัน จานวน 179 คน (ร้อยละ 44.91) ประเภทที่อยู่
อาศัยที่เคยซื้อล่าสุดส่วนใหญ่ซื้อคอนโดมิเนียม จานวน 194 คน (ร้อยละ 48.74) งบประมาณที่เคย
ซื้อที่อยู่อาศัยล่าสุดส่วนใหญ่ซื้อราคา 2,000,001-3,000,000 บาท จานวน 148 คน (ร้อยละ 37.19)
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยครั้งล่าสุดมากที่สุดส่วนใหญ่คือ ตัวเอง จานวน 215 คน
(ร้อยละ 54.02) และช่องทางที่หาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ที่เคยซื้อส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์
จานวน 201 คน (ร้อยละ 50.50)
4.2 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ของกลุ่มตัวอย่ำง
จากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 283 คน (ร้อยละ 71.11)
อายุ 41-50 ปี จานวน 156 คน (ร้อยละ 39.20) สถานภาพสมรส จานวน 198 คน (ร้อยละ 49.75)
ระดั บ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 274 คน (ร้ อ ยละ 68.84) และมี รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
50,001 บาทขึ้นไป จานวน 200 คน (ร้อยละ 50.25)
4.3 ข้อมูลปัจจัยด้ำนส่วนประสมทำงกำรตลำดของกลุ่มตัวอย่ำง
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จากข้อ มูล ของกลุ่ มตั ว อย่ างพบว่า ในภาพรวมกลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ แสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์เป็นรายปัจจัย พบว่า
ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมา
คือ ปั จ จั ย ด้านช่องทางการจั ดจ าหน่าย (สถานที่/ทาเลที่ ตั้ง) มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.34 รองลงมาคื อ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
4.4 ข้อมูลปัจจัยด้ำนดอกเบี้ยของกลุ่มตัวอย่ำง
จากข้อ มูล ของกลุ่ มตั ว อย่ างพบว่า ในภาพรวมกลุ่ มตั ว อย่ างส่ ว นใหญ่ แสดงความคิ ดเห็ น
เกี่ยวกับปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
4.5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
4.5.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.5.2 ปั จ จั ย ด้ านส่ ว นประสมทางการตลาด พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการส่ งเสริ ม ทาง
การตลาด เพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.007 ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปัจจัย
ด้านช่องทางการจั ดจาหน่ าย (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลื อกซื้อที่อยู่
อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.5.3 ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย พบว่าเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000

5. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาดการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิติที่ ร ะดับ 0.007 ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ผลการศึก ษาของ ภู ริณั ฐ ธนวิบู ล ย์ชั ย (2557:
บทคัดย่ อ) ที่ได้ศึกษาปั จจั ยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกซื้ อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า ปัจจัยด้านโปรโมชั่นของที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ ศิริลักษณ์ เพชรภา (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภท
บ้ านเดี่ ย วบริ เวณชานเมื อ งของผู้ บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ า การส่ งเสริม การตลาดมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร
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ปั จ จั ย ด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย การทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นอั ต ราดอกเบี้ ย มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559: บทคัดย่อ) ที่
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า อัตราดอกเบี้ย หรือ
อัตราผลตอบแทนเป็นหนึ่งในปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พรทิพย์ สุวรรณพุ่ม (2555: 81) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผ ลต่อลูกค้าในการเลือกใช้
บริการสินเชื่อ กรณีศึกษาธนาคารพัฒนาวิสหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พบว่า
ปั จ จั ย ด้านนโยบายรัฐ บาลในการปรับขึ้น /ลง ของอัตราดอกเบี้ย มี ความสั มพัน ธ์กับ การตั ดสิ นใจ
เลือกใช้บริการสินเชื่อ
5.2 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อที่อยู่อำศัยของพนักงำนธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
เพศ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย เพราะไม่ว่าเพศ
ชายหรือหญิง ต่างก็มีความต้องการที่อยู่อาศัยเหมือน ๆ กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญ
จิ ต ต์ ผจงวิริ ย าทร (2559: 46) ที่ ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ยมใน
กรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อ ความ
ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัฐฬเดช มาเจริญ
(2555: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของผู้บริโภคในขอนแก่น
พบว่า เพศ ไม่ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในการตัดสิ นใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย และผล
การศึกษาของ นรินทิรา เพ็งพรพิพัฒน์ (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ซื้อในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ปัจจัยเพศที่
แตกต่างกันของผู้ซื้อไม่ส่งผลกระทบที่แตกต่างต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้าน
จัดสรรที่มีเพศแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน
อายุ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เนื่องจากที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อในแต่ละช่วง
อายุ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นรินทิรา เพ็งพรพิพัฒน์ (2556: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ ซื้ อ ในการเลื อ กซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ยแบบบ้ า นเดี่ ย ว ในเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า อายุของผู้ซื้อที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยแบบ
บ้านเดี่ยวไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ภูริณัฐ ธนวิบูลย์ชัย (2557: บทคัดย่อ) ที่ศึกษา
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อ ยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของพนักงาน
บริษัทเอกชน พบว่า อายุที่ต่างกัน ไม่มีผลการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และ
ทาวน์ โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ เจริญ จิ ตต์ ผจงวิริ ยาทร (2559: 47) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผ ลต่อการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า อายุไม่ได้เป็นปัจจัยที่
กาหนดความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558:
54) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีอายุแตกต่างกันจะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรร
ที่ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 48) ที่ได้ศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ คอนโดมิ เนี ย มในกรุ ง เทพมหานครของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อต้องการซื้อคอนโดมิเนียม
ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณ า ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อการตัด สิ น ใจซื้อที่ อยู่ อ าศัยของพนัก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ ภู ริณั ฐ ธนวิบู ล ย์ ชั ย (2557:
บทคัดย่ อ) ที่ได้ศึกษาปั จจั ยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื อกซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของพนักงานบริษัทเอกชน พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 49) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
พบว่า ระดับการศึกษาไม่ได้เป็นปัจจัยที่กาหนดความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ วีณ า ถิระโสภณ (2558: 54) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้อบ้าน
จัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน จะมีการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีณา ถิระโสภณ (2558: 54)
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
พบว่า ผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจัดสรรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีการตัดสินใจ
เลือกซื้อบ้านจัดสรรที่ไม่แตกต่างกัน
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 71) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิน ใจเลื อกซื้อคอนโดมิเนี ยมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ปั จจั ยด้านราคา การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านราคาไม่มีความสั มพันธ์กับการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิฆัมพร ดอกบัว (2557:
บทคั ดย่ อ) ที่ ได้ ศึก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อการตัด สิ น ใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยมส าหรับ ผู้ สู งอายุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยด้านราคามีอิทธิพลก่อนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
สาหรับ ผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ศิริลักษณ์
เพชรภา (2557: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาค่าใช้จ่ายในการทาสัญญา
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทบ้ า นเดี่ ย วบริ เ วณ ชานเมื อ งในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงผลการศึกษาของ เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร (2559: 71) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคาและทาเลที่ตั้งโครงการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการตัดสินใจ
เลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (สถานที่/ทาเลที่ตั้ง) ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่ อยู่อาศัยของ
พนั ก งานธนาคารอาคารสงเคราะห์ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึ ก ษาของ ศุ ภ สวัส ดิ์ รอดเจริ ญ (2556: 93) ที่ ได้ ศึ ก ษาการเปรีย บเที ย บที่ มี ผ ลต่ อ ปั จ จั ย การ
ตัดสินใจซื้อระหว่างคอนโดมิเนียม IDEO VERVE กับคอนโดมิเนียม THE RHYTHM ณ สถานีรถไฟฟ้า
บีทีเอสอ่อนนุช พบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ ไม่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ติดรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช
5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบกำร
5.3.1 การส่งเสริมทางการตลาดเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความ
เชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากช่วยทาให้บุคคลรู้จักสินค้าและบริการ จนเกิดความชอบในตัว
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สินค้าและบริการนั้น และเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุด ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริ มทางการตลาด มีความสั มพั นธ์กับ การตัดสิ นใจซื้อที่ อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้ประกอบการที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการให้สินเชื่อ
ให้ความสาคัญกับการกาหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด
แบบประสมประสานกั น (IMC) ซึ่ งเป็ น กระบวนการที่ เน้ น การผสมผสานเครื่ อ งมื อ การส่ งเสริ ม
การตลาดต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจูงใจ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่ให้ผู้บริโภครู้จักให้ ชอบและให้ซื้อ ได้แก่ การโฆษณา การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพัน ธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการใช้ช่องทางของอินเตอร์เน็ต/เว็บ ไซต์ ซึ่งเป็นแหล่ งข้อมูล ที่
ผู้บริโภคใช้หาข้อมูลมากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดเตรียมพนักงานขายในการให้คาปรึกษาและให้การ
ต้อนรับที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ และความเชื่อมั่นต่อโครงการ และการส่งเสริมการขาย
เช่น ให้ส่วนลดเงินสด ให้ส่วนลดพิเศษสาหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อมุ่งกระตุ้นความ
ต้องการซื้อของผู้บริโภค
5.3.2 อัตราดอกเบี้ยนั้นมีอิทธิพลต่อการออมของภาคครัวเรือน ยิ่งดอกเบี้ยสูงภาค
ครัวเรือนก็มีความต้องการที่จะออมเงินมากขึ้น ในทางกลับกันหากดอกเบี้ยต่าภาคครัวเรือนก็จะลด
การออมและหันไปบริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าราคาสูงอย่างบ้านที่อยู่อาศัย ที่ต้อง
อาศัยการผ่อนชาระ หากอัตราดอกเบี้ยต่า กาลังซื้อของประชาชนก็จะมากขึ้น การลงทุนก็เพิ่มขึ้น
เนื่องจากต้นทุนเงินกู้ต่าลง ธุรกิจที่จะลงทุนสามารถกู้เงินมาลงทุนมากขึ้น จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ย
นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ภาคครัว เรือ นและภาคธุ รกิ จ ในแง่ข องการตั ด สิ น ใจในการออม
การบริ โ ภค การลงทุ น เป็ น อย่ างมาก ซึ่ งผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จั ย ด้ านอั ต ราดอกเบี้ ย
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนั้นผู้วิจัยขอ
เสนอให้ ผู้ป ระกอบการที่ทาธุรกิจ เกี่ยวกับอสั งหาริมทรัพย์และสถาบันการเงินในการให้ สินเชื่อ ให้
ความส าคัญ กับ การกาหนดกลยุ ทธ์ โดยเฉพาะการเป็นพันธมิตรร่วมกัน กล่ าวคือ ผู้ ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์อาจจัดโปรโมชั่นร่วมกับสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่ อที่อยู่อาศัยแก่ผู้บริโภคด้วย
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เป็นต้น
5.4 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
5.4.1 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ที่อยู่อาศัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สามารถทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่แตกต่างกัน
5.4.2 ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจเพิ่มปัจจัยอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่
อยู่อาศัย เช่น ปัจจัยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ปัจจัยจากการขยายตัวของสภาพสังคม เป็น
ต้น
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CUSTOMER'S SATISFACTION AND BEHAVIORAL INTENTION OF
YAHAMA MUSIC SCHOOL CENTRAL AT LADPRAO
PARKPOOM PHAWANDON*

1. Introduction
The importance of service businesses is to retain existing customers and acquire
new ones. Every business organization, including full-service of Music School are
confronted with the challenge of the ways of making profit. Many factors affect the
business of Music School. Service quality, atmosphere, and customer perceived price
play a main role in creating satisfaction which leads to behavioral intention (Hocutt,
1998; Storbacka et al., 1994; Zahorik and Rust, 1992). At present, every business has to
accept that customer satisfaction is the most important factor. Gerpott et al. (2001)
described customer satisfaction as direct determining factors in customer loyalty, which,
in turn, is a central determinant of customer intention.
Some music institution locates in a favorable view point which is the key
strength of places. The atmosphere can be the selling point of the institution which is an
importance factor to be recognized to gain customer satisfaction. The expectation from
consumers is another issue to be considered. The popularity, communication, word of
mouth or any marketing plan or promotions set the expectation for consumers, and
these are crucial factors. Customers have different levels of expectations, and this might
happen to the same person. Customers expect from what music institution advertise. If
customers feel something does not meet they expectation, the disappointment might
cost the reputation of the institution as it cannot serve what the advertising claimed.
In this study, the researcher collected primary data at Central Ladprao, one of
the main shopping centers in Bangkok, Thailand. All customers are welcome to
participate in carrying out the research on behavioral intentions toward Yamaha Music
School at Central Ladprao.
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2. Objectives of the study
The purpose of this research is to examine the strategies that affecting
behavioral intentions and satisfactions of YAMAHA MUSIC SCHOOL AT CENTRAL
LADPRAO in Bangkok, Thailand. The researcher will focus on behavioral intentions
and customer satisfaction and its related factors which are Service quality,
atmosphere, customer perceived price, and brand image. The objectives of this
research are as follow:
2.1 To examine the relationship between customer relationship satisfaction
and behavioral intention.
2.2 To analyze the relationship between service quality and customer
satisfaction.
2.3 To research the relationship between atmosphere and customer
satisfaction
2.4 To explore the relationship between customer perceived price and customer
satisfaction.
2.5 To investigate the relationship between brand image and customer
satisfaction.

3. Literature Review
Behavioral intentions
Behavioral aims is essentially clarified in writing as a noteworthy behavioral
aim. Behavioral expectations can be outlined as the communicated ability to take
part in rehash support of a music institution and offer positive remarks about the
eatery with family, companions and others soon. Basically, return to aim is identified
with the choice of clients to keep on returning to with the administration supplier
later on .specified that behavioral aims incorporate return to and positive informal
exchange that can figure the future utilization conduct of the client furthermore
good return to aim accurately speaks to one of the key administrative destinations.
Truth be told, return to goal is one of the key segments of dedication. Therefore,
when the valence is sure for both behavioral goals, the clients' states of mind are certain
towards the administration supplier and are liable to prompt behavioral expectations.
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Customer satisfaction
As has already been noted, satisfaction has been concern for a number of
years and is generally recognised as a post purchase construct that is related to how
much a person likes or dislikes a product or a service after experiencing it. It can be
defined as an evaluation that an “experience was at least as good as it was
supposed to be” (Hunt, 1997). Satisfaction is a response to a perceived discrepancy
between prior expectations and perceived performance after consumption.
Consequently, managers need to understand how expectations are created and how
these expectations are influenced by people’s consumption experiences. Customers
are assumed to have developed expectations prior to use, and perceived
performance is compared to these expectations on a “better than” or “worse than”
model.
Oliver (1981) defined satisfaction as a “summary psychological state resulting
when the emotion surrounding disconfirmed expectations is coupled with the
consumer’s prior feelings about the consumption experience” (p.27). Oliver (1997)
pointed out that satisfaction encompasses more than mere fulfilment. It describes a
consumer’s experiences, which is the end state of a psychological process.
Satisfaction has become a central concept in modern marketing thought and
practice (Yi 1990). Many studies have made significant contributions to better
understanding this complex phenomenon (Bearden and Teel 1983; Oliver 1980, 1989;
Spreng et al. 1996; Williams 1988). Achieving visitor satisfaction is one of important
goals for most tourism service businesses and organizations today (Jones and Sasser
1995). Increasing customer satisfaction and customer retention generates more
profits, positive word-of-mouth, and lower marketing expenditures (Reichheld 1996;
Heskett et al. 1990).
Atmosphere
Based on Ching, (1996), atmosphere is a component which included the
perception of space that can convey a sense of intimacy and comfort. Sulek and
Hensley (2004) found that atmosphere has a significant influence on the customer’s
overall dining satisfaction and has a strong influence customer satisfaction through
both positive and negative emotions. Color is one of an important in visual
stim ulation that aggravates em otional reaction. Theoretical and empirical
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demonstrated that atmosphere experienced through positive emotions can stimulate
purchasing behavior. Moreover, physical setting represents a very important factor.
Also, Ekinci et al. (2008) revealed that a pleasant atmosphere and neat interior are
important of revisit intentions.
Service quality
Service quality is now of m ajor concern to industries such as the
tourism/hospitality industry, which are basically ‘people oriented’.
In the service industry, definitions of service quality tend to focus on meeting
customers’ needs and requirements and how well the service delivered meets their
expectations (Lewis and Booms, 1983). In order to deliver and maintain service
quality, an organization must first identify what it is that constitutes quality to those
whom it serves (Gronross, 1984). Classified service quality into two categories:
technical quality, primarily focused on what consumers actually received from the
service; and functional quality, focused on the process of service delivery.
Johnston and Morris (1985) argue that service organisations tend to measure
only what is easy to measure and quantify, and shy away from the use of soft,
qualitative measures. Kaplan (1983) argues satisfaction. Whilst the measurement of
customer service perceptions are now widespread in tourism/hospitality, an
understanding of managements’ perception of guest expectations, as well as staff
responses to such management expectations, are yet to be explored. Hochschild
(1983) has described the work performed by service providers as ‘emotional labor’
that requires them to subsume their own feelings to the goals of their employer and
the immediate needs of a paying customer.
Brand image
Keller, (1993) stated that brand image refers to a stories of perceptions about
a brand the consumer formulates as reflected by brand associations. Brand image
can be defined as the symbolic meanings that customers recall when they
encounter the specific features of the product or service (Padgett and Allen, 1997).
Baloglu and Brinberg, (1997) explained that brand image refers to the sum of the
emotional perceptions.
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Customer perceived price
According to Zeithaml’s (1988) definition, price refers to what the customer is
giving up or sacrificing in order to obtain a product or a service. Customers generally
perceive price as objective or monetary price and perceived or non-monetary price
(Han and Ryu, 2009; Zeithaml, 1988).
Perceived price fairness could be another factor that influences customer
satisfaction and behavioral intentions (Andaleeb and Conway, 2006). Namkung and
Jang (2010) determined positive impact of customer perceptions of price fairness on
behavioral intentions.
Moreover, Han and Kim (2009), taking a restaurant-service encounter as an
example, amplify the use of perceived price to show how it factors in other service
elements beyond the stated menu price. The main fulcrum for perceived price is the
encoding process (Zeithaml, 1984), wherein the customer interprets the objective
price into the perceived price.
The first element relates to the actual price that is set for the service, while
the other represents the subjective experience of the service and its value.
Therefore, the price of restaurant services is of great importance, since it has the
capacity to either attract guests or discourage them, particularly when the price is
seen as determinant of quality (Lewis and Shoemaker, 1997). Perceived fairness of
price is found to be positively related to customer satisfaction and loyalty (Bei and
Chiao, 2001), whereas perceived unfairness of price can lead to immediate negative
attitudinal and behavioral responses such as dissatisfaction, complaints and the
switching to other providers (Xia et al., 2004).
Previous study
Administration quality in music institution: exact confirmation from China. The
goal of this examination is to change the SERVPERF scale by fusing the extra
measurement of recoverability, and to observationally test. Information was gathered
by a field review, an email study and an online study. The populace for this
exploration was the clients who had an experience at music institution in terrain
China. This study through and through gathered 182 reactions, unusable (11) and
kept 171 legitimate reactions. The greater part of respondent's age was from 21 to 25
(72.5 percent). All the respondent is the undergrads 42.6 percent were male and 57.4
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percent were female. The specialist utilized SERVPERF to assess clients’ view of the
administration quality in fast-food eateries in territory China. The aftereffect of this
study is the five develops which are administration quality, brand quality, cost, and
which had an immediate positive association with consumer loyalty, which thusly
affected eatery client conduct aims.

4. Conceptual framework
The review of theory and related research, researcher can determine the
framework for this research.
Figure 4.1 Factors of customer satisfaction toward Yamaha Music School at Central
Ladprao
Service quality
Atmosphere
Brand image

Customer
Satisfaction

Intention

Customer
Perceived Price

5. Research hypothesis
The variables in the framework of the research hypotheses were defined as
follows.
H1o: Customer satisfaction is not affected by service quality, atmosphere,
brand image and customer perceived price.
H1a: Customer satisfaction is an affected by service quality, atmosphere,
brand image and customer perceived price.
H2 o : There is no statistical significant relationship between customer
satisfaction and behavioral intentions.
H2a: There is a statistical significant relationship between customer satisfaction
and behavioral intentions.
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6. Methodology
In this chapter, the researcher explained the conceptual framework,
hypotheses, and operationalization of the variables are separated into three sections.
The first section researcher drew the conceptual framework based on the concepts
and basis of theory. After constructing the conceptual framework, the researcher
developed the hypotheses from the conceptual framework which are related to this
study in the second section and for the third section; the researcher presented the
operationalization of independent, intervening and dependent variables. The forth
section demonstrates the respondents and sampling procedures. The fifth section
presented the instruments and questionnaires of the study, which researcher have to
distribute the questionnaire to the respondents. The sixth section evolved the
pretesting of the variables which is where the researcher tested the reliability of the
research instrument. Then the seventh section deals with collection of data and the
eighth section shows the statistical treatment of data which is summarized of
statistical tool used in testing hypotheses.
Target group
For this study, the respondents are Yamaha Music School's student in
Bangkok, Thailand. The data are obtained by intended sampling and the process is
shown as follows;
Defining the target population
According to Yamaha Music School the majority of customer is people age
below 30 years and the target population of this research is customer at the main
department store which is Central Ladprao.
At the first step of sampling design, the researcher have to identify the target
population. Malhora (2003) stated that the target population are included with the
group of components which run the data of the research scheme. Zikmund (2003)
stated the target population as a specific group who are significant for this research
and already had the experience in a need of this obstacle. The objective of this
research is to identify the accurate target population in order to receive the exactly
and accurately outcomes.
In this research, non-probability, quota sampling method was for choosing the
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respondents and to decide the sample size for each shopping center and
department store. Using the quota sampling, the data collection is quick, inexpensive
and expedient are the major advantages compared to probability sampling. As 100 as
the total number of respondents for this research were used, the sample size for
one location is 100 respondents.
Instrument
In this study, the researcher used self-administered questionnaires as the
instrument to gather the perception of respondents’ characteristics leading to brand
loyalty
Data analysis
After collecting the required data through the questionnaires, the researcher
will analyses all the data by using SPSS program in terms of data interpretation and
hypothesis testing. Vanishbancha (2003) stated that SPSS is distinctive software
solution for the particular implementation in which the survey analysis system is
completely integrated. The appropriate statistical methods used in this study are
Descriptive Analysis; which is used to transform the raw demographics data by
summarizing, categorizing, rearranging and interpreting into the more understandable
form, Pearson

7. Result
Frequency of Demographic characteristics
The analysis of gender levels using frequency and percentage of respondents in
this study. The researcher studied that among the 100 respondents, 21 respondents
are male and the 79 respondents are female. Therefore, the proportion of the gender
is 21% of male and 79% of females, respectively. illustrated about the age levels of
the respondents in this research. The largest amount of respondents, 85 is 85% and
their age is belows or equal 24 years old , the highest percentage of the respondents is
high school education level and total of 77respondents (77%), the most average
monthly income is between 35,001 and 50,000 from 47 respondents and their
percentage is 47% , the most frequency of studies music at Yamaha Music School
Central Ladprao is once a week from 97respondents and the percentage is 97%.
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Variable Evaluation
The results showed that the comments on the Variable Evaluation on all
sides in "agree" every sort of averaging descending the Atmosphere, Brand Image,
Service Quality, Behavioral Intention, Customer Satisfaction and Customer Perceived
Price. the average value 3.97,3.94,3.93,3.72,3.66 and 3.55 respectively.
Hypothesis Testing
H1o: Customer satisfaction is not affected by service quality, atmosphere,
brand image and customer perceived price.
H1a: Customer satisfaction is an affected by service quality, atmosphere,
brand image and customer perceived price.
The results were above com m ents concerning the Service Quality,
Atmosphere, Brand Image and Customer Perceived Price Customer Satisfaction is
associated with a statistically significant at the 0.01 level. Order correlation coefficient
from most to least is Service Quality, Customer Perceived Price, Atmosphere and
Brand Image with a correlation coefficient of 0.765, 0.758, 0.752 and 0.697,
respectively.
H2 o : There is no statistical significant relationship between customer
satisfaction and behavioral intentions.
H2a: There is a statistical significant relationship between customer satisfaction
and behavioral intentions.
The research shows that Customer Satisfaction is not correlated with
statistically significant Behavioral Intention.
8. Conclusions
The results were above com m ents concerning the Service Quality,
Atmosphere, Brand Image and Customer Perceived Price Customer Satisfaction is
associated with a statistically significant at the 0.01 level. Order correlation coefficient
from most to least is Service Quality, Customer Perceived Price, Atmosphere and
Brand Image with a correlation coefficient of 0.765, 0.758, 0.752 and 0.697,
respectively. In this study, the researchers found that the group of equal or below 24
old age range is dominant with 85 respondents (85%). The highest percentage of
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respondents is female respondents and 79%). There are 47 respondents (47%) with
monthly income between Baht 35,001 to 50,000. As of education level is high school
segment is dominant with 77 respondents (77%).
From the result of this study, the researchers found that H2 has a very strong
positive relationship as the most score of Correlation more than 0.6. That means
customer satisfaction has the strongest significant effect to behavioral intention.
According to the findings of correlation coefficient, it can be concluded that all
factors affecting behavioral intentions have shown a strong positive relationship, but
the most significant are is customer satisfaction as it has the highest effect. Thus,
Yamaha Music School Central Ladprao must choose the most important variable to
focuses to improve and others variable improve the weakness for higher customer
satisfaction level in behavioral intentions.
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กำรศึกษำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดจันทบุรี*
ชุมพร เพชรชุมชน†

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของ
ข้าราชการครู โดยผู้ วิจั ย ได้ ใช้ร ะเบี ยบวิธีการศึ กษาเชิงปริม าณ โดยการแจกแบบสอบถาม กลุ่ ม
ตัวอย่างประชากร เป็นจานวนทั้งสิ้น 400 คน
ผลการวิจัยพบว่า จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 อายุราชการ
ระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.8 สถานภาพสมรส
คิดเป็ น ร้อยละ 57 ระดับ เงิน เดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 หลั งจากหั ก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชาระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รายได้
อื่น ๆ ต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 60 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 85
ก. ค่านิยมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
ข้าราชการครู จั งหวัด จั น ทบุ รี ค่ านิ ยมทางวิช าการโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (X̅ = 4.74)
ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50)
ข. พฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปี
ที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 สาหรับกลุ่มที่ซื้อ
สินค้าด้วยระบบเงินผ่อนคิดเป็นร้อยละ 49 อันดับสูงสุด ได้แก่ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44 มีรายจ่าย
เงิน ผ่ อนเฉลี่ ย ต่ อเดื อนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 66.5 สาเหตุ ม าจากมี ความ
จาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 69
ค. สภาวะหนี้สิน พบว่า 1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก
มี ภ าระหนี้ สิ น ต่ ากว่ า 50,000 บาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 49 และภาวะหนี้ สิ น น้ อย ระหว่ า ง 100,001500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 2) แหล่งหนี้สิน พบว่า ข้าราชการครูมีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 66.5
บทความนี้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของการศึ ก ษาค้ น คว้าอิ ส ระเรื่อ ง “การศึ ก ษาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครู จังหวั ด
จันทบุรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ปีการศึกษา
2561
†
นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสู ตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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แหล่ งหนี้ สินที่ข้าราชการครูก่อหนี้ มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 น้อยที่สุด คือ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสอง
แหล่ง 3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์คิด
เป็ นร้อยละ 15 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและการนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน คิดเป็ นร้อยละ 4.5 ล าดับที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่ อยู่อาศัยและการนาไปใช้จ่ายเพื่ อ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 น้อยที่สุด คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล 4) การผ่อน
ชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
45.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 6.5 5)
ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ ระหว่าง 6-10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 23 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13 6) สภาพ
รายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ
58.5
ง. ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู พบว่า ระดับความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (̅X = 2.96) ด้านจิตใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅X = 2.52) ด้านสังคมโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X̅ = 2.31) ด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.42)
ข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยการศึกษาปั ญ หาหนี้ สิ นของข้ าราชการครูจังหวัดจันทบุ รี มี
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังนี้ 1) ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู 2) ควรจัดสรร
สวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครูก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่
อาศั ย ยานพาหนะ การพั ฒ นาตนเอง โดยให้ ส วั ส ดิ ก ารในลั ก ษณะเงิน กู้ ดอกเบี้ ยต่ าเช่ น เดี ยวกั บ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลา
ราชการโดยการสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
คำสำคัญ: ภาวะหนี้สิน ข้าราชการครู

1. บทนำ
ในภาวะปั จ จุบั น กระแสการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก มีผ ลกระทบทาให้ สั งคมไทยต้ อง
ปรับตัว มีการเปิดรับวัฒ นธรรมอย่างเสรี การยอมรับวัฒ นธรรมบริโภคนิยม ซึ่งมีจุดด้อยคือคนใน
สังคมรู้จักการบริโภคมากกว่าการผลิต รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง เมื่อเกิดความต้องการมากขึ้นก็จะหา
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อการบริโภค เช่น การยืม การกู้ เป็นต้น สังคมไทยอยู่ในยุควัตถุนิยม ตกอยู่ในกับ
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ดักหนี้เช่นเดียวกันกับคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย สาหรับอาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติได้รับ
การยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ถือเป็นอุปสรรคสาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ประสิทธิภาพการทางาน และความศรัทธาในอาชีพครูเป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิรูปการศึกษาของชาติในปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization Trends) ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างรุนแรงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ทาให้มี
การปฏิรูปการศึกษาถึง 3 ครั้ง ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศ
ซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวระดับสังคมเศรษฐกิจชั้นกลางลงไป ต้องประสบกับภาวะหนี้สินที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูในการศึกษาต่อและพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการดูแล
ครอบครัวในด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา และการดูแลบุตร รวมถึงหนี้สินอันเกิดจากภาวะทางสังคม
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู, 2554: 14)
ตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ได้ใ ห้
ความหมายของคาว่า “ข้าราชการครู” ว่า ผู้ที่ประกอบวิชาชีพซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการ
สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ อีกทั้งในการกาหนด
ตาแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ง นั้นกาหนดให้
ตาแหน่งข้าราชการครูมี 3 ประเภท ดังนี้ 1) ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 2) ตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อธิก ารบดี รองอธิก ารบดี และต าแหน่ งที่ เรีย กชื่ ออย่างอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มีดังต่อไปนี้ ศึกษานิเทศก์ และตาแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ.
กาหนด หรือเรียกตาแหน่งของข้าราชการที่ ก.ค.ศ. นามาใช้กาหนดให้เป็นตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559 ประเทศไทยมีบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จานวนทั้งสิ้น
797,507คน โดยแบ่ ง เป็ น ข้ า ราชการครูในสั งกั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร จ านวน
144,875 คน ข้าราชการครู ในสั งกัดส านั กงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จานวน 219 คน
ข้ าราชการครู ในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) จานวน 478,028 คน
ข้ า ราชการครู ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน 150,449 คน
ข้ า ราชการครู ในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา (สอศ.) จ านวน 22 ,130 คน
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การมหาชน จานวน 262 คน และข้าราชการครูในสังกัดองค์กรในกากับ
จานวน 1,544 คน (รวมบุ คลากรทุ กประเภทที่ทาหน้าที่ส อนและสนับ สนุน การสอน) (สานั กงาน
ปลั ดกระทรวงศึ ก ษาธิก าร, 2560: 19) นอกจากนี้ ยังมี ส ถานศึ กษาที่ สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร
(Ministry of Education) ทั้ งสิ้ น 38,020 แห่ ง โดยแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ได้ แก่ 1) ส านั กงาน
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คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (OPEC) จานวน 35,676 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC) จานวน 4,176 แห่ง สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(VEC) จานวน 426 แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MUA) จานวน 257 แห่ง และ
สั งกัดโรงเรี ย นมหิ ดลวิท ยานุ ส รณ์ (MWIT) จานวน 1 แห่ ง (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ,
2560: 24)
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูสาเหตุหนึ่งอาจมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทาให้ผู้
มีอาชีพครูต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น (สารวม จงเจริญ, 2546; ดาว นามบัณฑิต, 2542) ทั้งนี้ ปัญหา
หนี้สินครูนับว่าเป็นเรื่องที่ทุกรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศให้ความสนใจมาโดยตลอด เท่าที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ เปลี่ยนเจ้าหนี้ให้ใหม่ หาช่องทางการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือขยายเพิ่ม
ต้น เงิน กู้ให้ สูงขึ้น เท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างส าเร็จเสร็จสิ้น จนเวลา
ล่วงเลยนับหลายสิบปี จานวนหนี้ของครูดูเหมือนจะพอกพูนสูงขึ้ นตามระยะเวลาสวนทางกับอายุงาน
ที่นับวันมีแต่จะลดน้อยถอยลง อีกทั้งช่องทางการเป็นหนี้ก็เพิ่มมากจนประชิดติดตามครูเหมือนเงา
ตามตัวอีกด้วย (สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา, ม.ป.ป.) แต่ทว่าปัญหายิ่งทวีความรุนแรงและถูกถกเถียงในวง
กว้างมากขึ้น เมื่อคลิป ตัว แทนครูป ระกาศแถลงการณ์ “ปฏิญ ญามหาสารคาม” ถูกส่ งต่อกันอย่าง
แพร่หลายในโลกออนไลน์ เหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นาเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครู
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาแถลงการณ์ของเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่ง
ประเทศไทยเล่าที่มาของปัญหาย้อนหลังไปเมื่อปีพ.ศ. 2552 โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า
“ปี 2552 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ได้ทาข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ โครงการสวัสดิการเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) กู้เงินจากธนาคารออม
สินรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใช้หนี้สถาบันการเงินและหนี้
นอกระบบ 2) เพื่อซื้อบ้านหรือสร้างที่อยู่อาศัย 3) เพื่อซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะ
4) เพื่อซื้อหุ้ นหรือลงทุน ทาธุรกิจ และ 5) เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาหรือธุรกรรมที่
จาเป็นอื่น ๆ
โดยมีข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้า
ร่วมโครงการประมาณ 450,000 แสนคน วงเงินรวมกว่า 4 แสนล้านบาท อย่างไรก็
ตาม การดาเนินการช่วยเพื่อนครูตามโครงการดังกล่าวหาได้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อไว้ไม่ แต่กลับกลายเป็นโครงการช่วยกอบกู้สร้างผล
กาไรอย่างมหาศาลให้กับธนาคารออมสิน และสร้างรายได้พิเศษให้กับ สกสค.นับ
หมื่นล้านบาท ทั้งนี้โดยการขูดรีดจากเพื่อนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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ซึ่งเดือดร้อนแสนเข็ญทั้งด้านรายได้เพื่อการยังชีพและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่
หนักหน่วงอยู่แล้ว”
ที่ผ่านมามีงานวิจัยศึกษาปัญหาหนี้สินครูที่เหมือนเป็นอาการป่วยเรื้อรังในระบบการศึกษา
ไทยมากมาย การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินครูในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผู้วิจัยจานวนหนึ่งหยิบยก
ข้อมูลและมุมมองที่สะท้อนภาพอิทธิ พลจากโลกสมัยใหม่และทุนนิยมซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมแบบ
“บริ โ ภคนิ ย ม” ประกอบกั บ ค่ า นิ ย มเรื่ อ ง “สถานะทางสั ง คม” อาชี พ ครู ถู ก มองว่ า เป็ น อาชี พ ที่
จาเป็นต้องมีหน้ามีตาในสังคม แต่ในด้านการเงินข้าราชการครูส่วนใหญ่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ ทา
ให้สินทรัพย์ที่ครูในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยก็มาจากการกู้ยืมเงินและเช่าซื้อ (กันต์ อินทุวงศ์ , 2554)
อี ก ทั้ ง มี ง านวิ จั ย หลายชิ้ น สรุ ป ต้ น ตอของภาวะหนี้ สิ น ออกไปอย่ า งหลากหลาย งานวิ จั ย เรื่ อ ง
“กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยนายปรีชา วิยา
ภรณ์ ศึกษาในหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปี 2559 วิเคราะห์ตัว
แปรมูล เหตุของปั ญ หาหนี้สิ น ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์ จากเอกสาร
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ชิ้น วิเคราะห์มูลเหตุหนี้สิน ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความต้องการ พบมูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ ผ่อน
ชาระที่อยู่อาศัย-ที่ดิน, ผ่อนสิ่งของอานวยความสะดวก, ใช้จ่ายเพื่อดารงชีพ, การศึกษาของบุตรหลาน
, ซื้อยานพาหนะด้วยเงินผ่อน, ค่าครองชีพและ “ภาษีสังคม” สูงสวนทางกับรายได้ที่ต่า และเป็นหนี้
ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2) ค่านิยม พบมูลเหตุ 13 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ พัฒนาการศึกษา
เพื่อปรับวิทยฐานะ, ตามกระแสทุนนิยมสมัยใหม่, เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต, อยากมีบ้านและรถ
ราคาแพง, ลงทุนทาอาชีพเสริมแล้วขาดทุนหรือถูกฉ้ อโกง, จัดสรรเงินเพื่องานสังคมสังสรรค์ , สร้าง
ฐานะ รักษาหน้ าตาทางสั งคม และจัดหาเทคโนโลยีห รือเครื่องมือสื่อสาร และ 3) พฤติกรรม พบ
มูลเหตุ 11 ข้อ ข้อที่สาคัญ อาทิ รับประทานอาหารที่หรูหรา, แต่งกายด้วยเสื้อผ้า-เครื่องประดับราคา
แพง, ติดเหล้า-ยาสูบ, ท่องเที่ยว, ซื้อของสะสมของมีค่า, กู้เงินมาใช้หนี้แทนญาติพี่น้อง, สร้างบ้าน
ราคาสูงเกินฐานะ, ใช้บัตรเครดิต และเสี่ยงโชคด้วยการพนัน
นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ครูเป็นหนี้นั้น จากแนวคิดของ
ไพบูลย์ วัฒ นศิริธรรม (2548) และนักการศึกษาคนอื่น ๆ มีความเห็นโดยสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของ
ปัญหาหนี้สินครูดังนี้ 1) ครูจานวนมากมาจากครอบครัวที่อัตคัด ฐานะพื้นฐานไม่ดีเมื่อเกิดปัญหาหรือ
อุบัติเหตุในชีวิต เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย หรือบางครั้งต้องจาเป็นใช้รถก็จะทา
ให้ ต กอยู่ ในบ่ ว งของหนี้ สิ น ได้ง่าย ส่ ว นอี กประเภทหนึ่ งคื อ ผู้ ที่ ไม่ ร ะมั ด ระวั งเรื่อ งการใช้ จ่ายเกิ น
ความสามารถในการหารายได้ทาให้เกิดปัญหาหนี้สิ้น เมื่อพอกพูนขึ้นก็หยิบตรงนี้ไปให้ตรงโน้น ยืมที่
นั่นมาใช้ตรงนี้ไปคืนที่นั่น หนี้สินจึงพอกพูนมากขึ้น ๆ 2) ครูเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่สูงอยู่แล้ว ถ้าจะอยู่
ได้ต้องประหยัดมัธยัสถ์ใช้จ่ายอย่างพอประมาณ ขยันหมั่นเพียร แล้วต้องมีอาชีพเสริมบ้าง ซึ่งแล้วแต่
สถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมของแต่ละคน โดยทั่วไปต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่รายได้
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ไม่สูงเลย ทาให้ครูสามารถตกหลุมวังวนของหนี้สินได้ง่ายเป็นภาวะที่น่าเห็นใจ 3) ในสังคมต่างจังหวัด
ครูจะเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ทาให้เสียภาษีสังคมมาก เช่น ถูกเชิญไปงานบวช งานแต่งงาน และยังไม่
รวมไปถึงการใช้จ่ายเงินส่วนตัวในการช่วยเหลือนักเรียน ทั้งในเรื่องค่าอาหารกลางวัน อุปกรณ์การ
เรีย นการสอน และยอมรับ ว่าในจ านวนนี้ ก็มี ครูบ างคนที่ ใช้จ่ายเกิ นตั ว ทาให้ เกิด หนี้ได้เช่น กัน 4)
ค่านิยมของครูเองที่ใช้เงินมากกว่ารายได้แข่งขันกันมีมากกว่าแข่งขันกันหา เพราะครูยังไม่ยอมรับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5) ครูเข้าถึงแหล่งเงินง่ายเกินไป เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมักปล่อย
เงินกู้ไร้หลักทรัพย์ค้าประกัน (Clean Loan) ในอัตราที่สูงมาก (บางแห่ง 1 ล้าน 6 แสนบาท) และ
ผ่อนชาระถึง 10 ปี และ 6) ครูไม่มีความรู้ในด้านการบริห ารจัดการการเงินส่วนบุคคล (Personal
Finance Management) จึงถือหลักแต่เพียงกู้เงินทุกครั้งที่เงินไม่พอใช้จ่าย แต่ไม่เคยวิเคราะห์ความ
จาเป็นของการใช้จ่ายเลยก่อนที่จะก่อหนี้ (องอาจ ซึมรัมย์, ม.ป.ป.: 33-34)
หากสารวจจากงานวิจัยเรื่องหนี้สินครูในไทยภายใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลเหตุ 3 ด้านใหญ่
นี้ครอบคลุมสาเหตุที่ข้าราชการครูและบุคลากรด้านการศึกษาเป็นหนี้สิน แม้ปัญหาภาวะหนี้สินใน
บุคลากรด้านการศึกษาจะถูกพูดถึงมากและหลายคนรับรู้ผลกระทบในเชิงประจักษ์ อย่างไรก็ตาม 2-3
ปี ที่ผ่านมา ยังมีนั กวิช าการด้านการศึกษาหลายท่านวิจารณ์ ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งห่ างเหิ นจาก
การศึกษาปัญหานี้อย่างจริงจัง และมาจากข้อจากัดเรื่องข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างไม่อยากเปิดเผยมากนัก
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจาเป็นต้องให้หน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดจัดทาข้อมูลอย่างละเอียด
ว่าด้วยจานวนครูที่เป็นหนี้ สาเหตุการเป็นหนี้ ไปจนถึงพฤติกรรมปลายทางเรื่องการชาระหนี้และสรุป
บทเรียนเพื่อหาทางช่วยเหลือตามกรณี
จากการตรวจสอบพบข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการสารวจปัญหาหนี้ สินครูไทยเมื่อปี 2555
โดยคร่าว พบว่า จานวนหนี้สินครูรวมแล้วมีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท ในจานวนนี้แย่งออกได้เป็นหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู, โครงการพัฒนาชีวิตครู, หนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ปัญหาหนี้สินครู และ
หนี้ โครงการเงิน กู้ ช.พ.ค. 1-5 ครู ที่ มี ห นี้ สิ น เกิ น ศั ก ยภาพการช าระหนี้ ป ระมาณ 130,000 ราย
(นันทนา แก้วกิจดี, 2561) และในปี 2561 ภาระหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ที่มอบสินเชื่อให้กับข้าราชการครู ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบัน มีผู้กู้รวม 390,000 บัญชี ในวงเงินปล่อยกู้ 760,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ ยังคงเหลือบัญชีผู้กู้
ที่ไม่ปิดบัญชีถึง 470,000 บัญชี จานวนเงินกว่า 420,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีหนี้สินมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 80 ของข้าราชการไทย (เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2561)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ าสมาชิกกลุ่มอาชีพครูเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของกลุ่ม
อาชีพรับราชการที่มีการก่อหนี้สินในระบบสหกรณ์ที่ค่อนข้างสูง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ควรนิ่ง
นอนใจ ควรหั น มาร่วมมือช่วยกัน ดูแลแก้ไขเพื่อสร้างขวัญ และกาลั งใจในการทางาน หนี้ทั้งหลาย
เหล่านี้ อาจเป็นหนี้ที่เกิดจากความจาเป็น และ/หรือเป็นหนี้ที่เกิดจากค่านิยม ความฟุ่มเฟือย และการ
ดาเนินชีวิตให้เป็น ไปตามสมัยนิยมที่แปรเปลี่ยน เป็นที่แน่นอนว่า การบริหารจัดการหนี้ เหล่านี้ ให้มี
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ความคงสภาพหรืออยู่ในอานาจความควบคุมของผู้ถือครองหนี้นั้น เป็นปัญหาที่อาจนั่นทอนหรือมีผล
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของครู (สารวม จงเจริญ, 2546)
อนึ่ง การที่จะมีองค์กรหรือหน่วยงานใดให้ความสนใจต่อการแก้ไขหรือป้องกันการเกิดปัญหา
หนี้ สิ น ของครู ย่ อมจะเป็ น การยกระดั บ คุณ ภาพชีวิตของครู และการยอมรับ ของสั งคมไทยอย่าง
แน่นอน เพราะหนี้สินของครู อาจพิจารณาเป็นปั จจัยที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของครูในทุกระดับ ดังนั้น การที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมใด ๆ ที่มีผลต่อการลดหรือบรรเทาหนี้สินของครู ก็จะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานของครู นอกจากนั้น การจั ดแผนงานใด ๆ ที่อาจเป็นผลต่อการป้องกันการเกิดหนี้สินที่
ไม่จาเป็นของครูในระยะยาว
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยมีจุดประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของครูภาหน่วยงานรับผิดชอบด้านหนี้สินครู ผู้วิจัยมีความจาเป็นที่ต้องทราบ
ข้อมูล เพื่อนามาจัดวางแผนคลี่คลายหรือบรรเทาหนี้สินของครู ปริมาณและแหล่งของหนี้สิน ปัจจัยที่
เป็นเหตุให้เกิดหนี้ ระดับรายได้อื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเงินเดือนประจา ตลอดจนระดับหนี้สินของครู
ที่จะมีผลต่อประสิทธิผลการทางานของครู และสาระที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องนามาใช้ประโยชน์

2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู

3. ข้อคำถำมกำรวิจัย
เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางในการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดคาถามการวิจัย ดังนี้
3.1 มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประกอบด้วย ปัจจัยใดบ้าง
3.2 แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูเป็นอย่างไร

4. ขอบเขตกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยได้กาหนด
ขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ประเภท คือ ขอบเขตด้านพื้นที่ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขต
ด้านเนื้อหา และขอบเขตด้านระยะเวลา ดังนี้
ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การเลือกพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเลือกพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
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ขอบเขตด้ำนประชำกร ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ
ครู ใ นจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2560 มี ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว/อัตราจ้าง รวมทั้งสิ้น 6,277 คน (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2560)
โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี โดย
อาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิด ที่จะนามาใช้ในการศึกษา
วิจัยเพื่อหาคาตอบและข้อเท็จจริงต่อไป
ขอบเขตด้ำนเวลำ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ทาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
สาหรับ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ขมวดจากการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สถำนภำพส่วนบุคคล

มูลเหตุและภำวะหนี้สิน

- เพศ
- อายุ
- ตาแหน่ง
- ประสบการณ์/อายุราชการ
- เงินเดือน
- วุฒิการศึกษา
- สถานภาพทางครอบครัว

- มูลเหตุ (ที่ทาให้เกิดหนี้)
- ภาวะหนี้
- แหล่งเงินกู้ (ในระบบ)
- ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
- การแก้ปัญหาด้านวิกฤตการเงิน
- ความต้องการในการแก้ปัญหา

แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของครู
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ” ครั้งนี้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุและ
ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สิน
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ของข้าราชการครู ซึ่งวิธีในการจัดเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ทาการส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) ผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
6.1 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดาเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
กาหนดไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมโครงการวิจัยอย่างเป็นระบบตามระเบียบวิธีการดาเนินการวิจัย โดยเริ่ม
จากการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ปรึกษาและ
ขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษามาจัดทาโครงการวิจัยต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนิ น การวิจัย เป็ น ขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและ
พัฒ นาเครื่องมือ นาไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นาเครื่องมือที่พัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง นาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลข้อมูล การดาเนินการ
วิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 2) การเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณ 3) การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัย โดย
ผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนิน การวิจัย โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
วิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และวรรณกรรม นาข้อมูลที่
ได้มาสั งเคราะห์ (Document Synthesis) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการศึกษาปั ญ หาหนี้สิ นของ
ข้าราชการครู เพื่อใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ผู้ วิจั ย น าส่ งแบบสอบถามเพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มู ล เหตุ และภาวะหนี้ สิ น และ
แนวทางและมาตรการในการบรรเทาปั ญ หาหนี้ สิ น ของข้ าราชการครูให้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ าง ได้ แ ก่
ข้าราชการครู จานวน 400ชุด ด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณีย์
พร้อมกับนัดหมายวันที่เก็บแบบสอบถามคืน
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจัยกาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ ค่ามัธ ยฐาน (Median) และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ผลการยืน ยั นว่ามูล เหตุและภาวะหนี้สิ นและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญ หา
หนี้สินของข้าราชการครู จากแบบสอบถาม
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2. วิ เคราะห์ ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ มู ล เหตุ แ ละภาวะหนี้ สิ น และแนวทางและ
มาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยคานวณค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean, ̅X) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)
3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะ
หนี้สินและแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความ
แตกต่างโดยทดสอบค่าที (T-test)
ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย นาเสนอร่างรายงานผลการวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิจัย จัดทารายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอรายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต เพื่อขออนุมัติจบ
การศึกษา
6.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย
การวิจัยนี้ดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ ของการวิจั ยที่ ตั้ งไว้ ผู้ วิจัยได้ กาหนดประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่าง โดยครอบคลุมข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี
จานวน 400 คน
2) ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาเพื่อยืนยัน
ปัญหาและนาไปเก็บข้อมูลด้วยเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย ดังนี้
- ตัวแปรพื้น ฐาน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ
(Check List)
- ตัวแปรที่ศึกษา คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุและภาวะหนี้สิน ได้แก่ 1) มูลเหตุ
(ที่ทาให้เกิดหนี้) 2) ภาวะหนี้ 3) แหล่งเงินกู้ (ในระบบ) 4) ประสิทธิภาพการทางาน (ระดับความสุข)
ซึ่งได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งใช้เป็นเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จังหวัดจันทบุรี และ แนวทางและมาตรการในการ
บรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
3) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยผู้วิจัย
ได้สร้างและพัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามความ
คิดเห็นปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
4) กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามและให้ได้ข้อมูลตามความเป็นจริง ผู้วิจัยทาหนังสือถึงคณะ เพี่อออกหนังสือขอ
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพื่อการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี และ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อยืนยันมูลเหตุและภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการใน
การบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู โดยส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความคิดเห็นต่อมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู จานวน 400 ชุด ด้วย
ตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) และทางไปรษณี ย์ พร้อ มกั บ นั ด หมายวั น ที่ เก็ บ
แบบสอบถามคืน
5) กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวกับมูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์ตัวแปรจากเอกสาร ตารา และบทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความเห็นของข้าราชการครูจากแบบสอบถามเกี่ยวกับมูลเหตุ
และภาวะหนี้สินและแนวทางมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ใช้วิธีหาค่าทางสถิติ ได้แก่
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ระดับ 5 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ซึ่งกาหนดค่าน้าหนักของแต่ละข้อดังนี้ มูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูที่เหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดให้ค่าน้าหนัก 5 คะแนน ระดับมากให้ค่าน้าหนัก 4 คะแนน ระดับปานกลางให้ค่าน้าหนัก 3
ระดับน้อยให้ค่าน้าหนัก 2 คะแนน และระดับน้อยที่สุดให้ค่าน้าหนัก 1 คะแนน
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เกี่ย วกั บ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 การแปลความหมายของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เมื่อคานวณหาค่าเฉลี่ย
รายข้อแล้วแปลผลเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลความหมายตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู อยู่
ในระดับมากที่สุด
3.3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อมูลเหตุและภาวะหนี้สิน
และผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู โดยเปรียบเทียบความแตกต่างโดยทดสอบค่า
ที (T-test)
6) สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS/PC (Statistical Package for the
Social Sciences/Personal Computer) เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและข้อคาถามในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนาเสนอดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย โดยสถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ ามั ธ ยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา ระดับตาแหน่ง รายได้ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบสารวจรายการ (Check
List) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
894

4. การวิเคราะห์คะแนนคาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเชิงปริมาณ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean, X̅) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)

7. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี” ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางประกอบคาบรรยาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามลาดับดังนี้
7.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระดับเงินเดือน อายุราชการ ปรากฏผลดังต่อไปนี้คือ
ตำรำงที่ 1 จานวนและร้อยละของสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
สถำนภำพ
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อำยุ
1) ต่ากว่า 30 ปี
2) 31- 40 ปี
3) 41-50 ปี
4) 51 ปีขึ้นไป
3. สถำนภำพ
1) โสด
2) สมรส
3) แยกกันอยู่
4) หย่าร้าง
4. วุฒิกำรศึกษำ
1) ต่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาโท
4) ปริญญาเอก
5. ระดับเงินเดือน
1) ต่ากว่า 15,000 บาท
2) 15,001-20,000 บาท
3) 20,001-25,000 บาท
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จำนวนคน

ร้อยละ

163
237

40.7
59.3

100
156
105
39

25.0
39.0
26.3
9.7

136
228
17
19

34.0
57.0
4.2
4.8

29
303
52
16

7.2
75.8
13.0
4.0

73
184
46

18.2
46.0
11.5

สถำนภำพ
4) 25,001-30,000 บาท
5) มากกว่า 30,001 บาท
6. อำยุรำชกำร
1) ต่ากว่า 5 ปี
2) 5 - 10 ปี
3) 11 - 15 ปี
4) 16 - 20 ปี
5) มากกว่า 20 ปี
7. สถำนะทำงกำรเงิน
1) เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย (ติดลบ)
2) เงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่ายตลอดเดือน
3) เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน
8. รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 2,000 บาท
- 2,001-4,000 บาท
- 4,001-6,000 บาท
- 6,001-8,000 บาท
- 8,001-10,000 บาท
- มากกว่า 10,001 บาท
9. เงินออมต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 1,000 บาท
- 1,001-5,000 บาท
- มากว่า 5,001 บาท

จำนวนคน
35
62

ร้อยละ
8.8
15.5

115
123
92
33
37

28.8
30.8
23.0
8.3
9.3

30
83
287

7.5
20.8
71.7

160

40.0

90
50
31
20
15
34

22.5
12.5
7.8
5.0
3.8
8.4

60

15.0

90
208
42

22.5
52.0
10.5

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพต่าง ๆ ดังนี้
1) เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 และเป็นเพศชาย
ร้อยละ 40.7
2) อำยุ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นมากมี อ ายุ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.0
รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อย
ละ 9.7
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3) สถำนภำพ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นมาก มี ส ถานภาพสมรส คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.0
รองลงมาคือ มีส ถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 34 มีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.8 และมี
สถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 4.2
4) วุฒิกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
75.8 รองลงมา มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาโท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 13 รองลงมา มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาต่ ากว่ า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.2 และน้อยที่สุดมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 4
5) ระดับเงินเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0 อันดับที่ 2 มีระดับต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.2 อันดับที่ 3
ระดับ เงิน เดือน มากกว่า 30,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.5 และจานวนน้อยที่สุ ด ระดับเงินเดือน
ระหว่าง 25,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.8
6) อำยุรำชกำร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุราชการ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.8
รองลงมามีอายุราชการ ต่ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8 และน้อยที่สุดมีอายุราชการระหว่าง 16-20
ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3
7) สถำนะทำงกำรเงิน หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายแล้ว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มี
เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รองลงมามีเงินเดือนเหลือแต่ไม่พอใช้จ่าย
ตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และน้อยที่สุด เงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย คิดเป็นร้อยละ 7.5
8) รำยได้อื่น ๆ ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 60 มีรายได้อื่น ๆ ต่อเดือนต่ากว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 และน้อยที่สุดมีรายได้อื่น ๆ
ต่อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.8
9) เงินออมต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีเงินออมต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 85 เงิน
ออมต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1,001-5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ มีเงินออมต่อ
เดือนต่ากว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.5 น้อยที่สุดมีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 5,001 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.5
7.2 มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.2.1 ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
1) ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยม
ทางวิชาการมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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ตำรำงที่ 2 แสดงเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางวิชาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ
1
2
3
4
5

ค่ำนิยมทำงวิชำกำร
การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้เพิ่มขึ้น
การศึกษาทาให้ได้รับการยอมรับจากสังคม
การศึกษาช่วยให้มีเกียรติ
การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทาให้มีทางเลือกในชีวิตมากขึ้น
การศึกษาทาให้มีผลงานทางวิชาการมากขึ้น
เฉลี่ยรวม

ระดับควำมเห็น
̅
S.D.
กำรแปลผล
𝐗
4.73
0.523 มากที่สุดมาก
4.74
0.525
ที่สุด
4.74
0.525 มากที่สุดมาก
4.77
0.472
ที่สุด
4.75
0.501
มากที่สุด
4.74
0.509
มำกที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานค่ านิ ยมทางวิช าการที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (̅X = 4.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
2) ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการครู
จังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยมทางเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี
หนี้สินของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงเศรษฐกิจ

1

ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวหรือสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตกับการ
ได้ครอบครองในสิ่งที่ต้องการ
การได้ ค รอบครองและเป็ น เจ้ า ของทรั พ ย์ สิ น ต่ า ง ๆ เป็ น ความ
ต้องการที่สาคัญที่สุดในชีวิต
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดวางแผนหารายได้เสริม เพื่อสร้างความ
มั่นคงในชีวิต
เชื่อว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะทาให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพี่น้อง
การครอบครองทรัพย์สิน เงินทองมากมาย สามารถแสดงถึงฐานะ
และชนชั้นทางสังคม
เฉลี่ยรวม

2
3
4
5

ระดับควำมเห็น
̅
S.D. กำรแปลผล
𝐗
4.51
0.749
มากที่สุด
4.52

0.690

มากที่สุด

4.54

0.648

มากที่สุด

4.49

0.718

มาก

4.53

0.686

มากที่สุด

4.51

0.698

มำกที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางเศรษฐกิจที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก
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(̅X = 4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เชื่อว่าการมีทรัพย์สิน เงินทองมากมายจะทาให้ได้รับการยอมรับ
จากญาติพี่น้อง อยู่ในระดับมาก ส่วนข้ออื่น ๆ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ
3) ค่ำนิยมทำงสังคม
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ด้านค่านิยม
ทางสังคมมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 4 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่านิยมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สิน
ของข้าราชการครู
ข้อ

ค่ำนิยมทำงสังคม

1
2
3

เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ จะท าให้ ท่ า นเป็ น ที่ รู้ จั ก และเป็ น ที่
ยอมรับจากคนทั่วไป
มีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จัก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรวม

4
5

ระดับควำมเห็น
̅
S.D. กำรแปลผล
𝐗
4.52
0.715
มากที่สุด
4.47
0.755
มาก
4.49
0.701
มาก
4.54
4.48
4.50

0.659
0.711
0.708

มากที่สุด
มาก
มำกที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่ า ค่ า นิ ย มทางสั ง คมที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การมี ห นี้ สิ น ของ
ข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
อย่างสม่าเสมอ และมีความสุขเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงและบุคคลที่รู้จักอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อ
อื่น ๆ อยู่ในระดับมากทุกข้อ
7.2.2 พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 5 จานวนและร้อยละของพฤติกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ในระยะเวลำ 1 ปีที่ผ่ำนมำ ท่ำนซื้อสินค้ำด้วยระบบเงินผ่อน
1) ไม่ซื้อ
2) ซื้อ
- รถยนต์
- ตู้เย็น
- เครื่องปรับอากาศ
- โทรทัศน์
2. มีรำยจ่ำยเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือน
1) ต่ากว่า 4,000 บาท
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จำนวนคน

ร้อยละ

204
196
176
6
2
12

51.0
49.0
44.0
1.5
0.5
3.0

94

23.5

พฤติกรรม
2) 4,001-10,000 บาท
3) มากกว่า 10,001 บาท
3. มีสำเหตุมำจำก
1) มีความจาเป็นต้องใช้
2) เกรงว่าจะไม่ทันสมัย
3) ผ่อนสบาย ไม่รสู้ ึกว่าเสียเงินไม่มาก
4) ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขาย
5) อื่น ๆ

จำนวนคน
266
40

ร้อยละ
66.5
10.0

277
10
73
4
36

69.3
2.5
18.2
1.0
9.0

จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีพฤติกรรมก่อหนี้ โดยซื้อสินค้า
ด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 49 และไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงินผ่อน คิดเป็นร้อยละ 51 โดยมี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 4,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.5 รองลงมา คือ มี
รายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 และ มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ย
ต่อเดือนน้อยทีส่ ุดคือ มากกว่า 10,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 10
สาหรับ สาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุ ด คือ มีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ
69.3 อันดับที่ 2 คือ ผ่อนสบาย ไม่รู้สึกว่าเสียเงินไม่มาก คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมา คือ เกรงว่า
จะไม่ทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 2.5 และอันดับ ที่ 4 คือ ญาติ เพื่อน คนรู้จัก เป็นพนักงานขายคิดเป็น
ร้อยละ 1
ข. ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
ตำรำงที่ 6 จานวนและร้อยละของภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
พฤติกรรม
1. ปัจจุบันท่ำนมีหนี้สนิ ที่เป็นตัวเงินจำนวน
1) ไม่มี
2) มี ประมาณ
- ต่ากว่า 50,000 บาท
- 50,001 - 100,000 บาท
- 100,001 - 500,000 บาท
- 500,001 - 1,000,000 บาท
- มากกว่า 1,000,001 บาท
2. แหล่งหนี้สิน
1) ไม่มี
2) มี แหล่ง
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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จำนวนคน

ร้อยละ

108

27.0

196
27
19
30
20

49.0
6.8
4.8
7.5
5.0

134

33.5

25

6.3

พฤติกรรม
- โครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ
- ธนาคารของรัฐ
- ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
- บุคคลทั่วไป
3. มีสำเหตุมำจำก
1) ไม่มี
2) มี
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน
- การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย
- การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์
- การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง
- การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
- การนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเสริม
4. ผ่อนชำระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มี
2) มี
- ต่ากว่า 5,000 บาท
- 5,001 - 10,000 บาท
- 10,001 - 15,000 บาท
- มากกว่า 15,001 บาท
5. ระยะเวลำที่ท่ำนจะต้องผ่อนชำระใช้หนี้
1) ไม่มี
2) มี
- น้อยกว่า 5 ปี
- 6 - 10 ปี
- 11 - 15 ปี
- มากกว่า 15 ปี
6. สภำพรำยรับกับรำยจ่ำยโดยทั่วไป
1) รายรับมากกว่ารายจ่าย
2) รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
3) รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย

จำนวนคน
5
71
32
6

ร้อยละ
1.3
17.8
8.0
1.5

98

24.5

18
10
60
18
10
5
6

4.5
2.5
15.0
4.5
2.5
1.3
1.5

101

25.3

56
183
26
34

14.0
45.8
6.5
8.5

101

25.3

69
92
86
52

17.3
23.0
21.5
13.0

90
234
76

22.4
58.5
19.1

ตารางที่ 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 73 และ
ส่วนน้อยไม่มีหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 27 โดยมีหนี้สินเป็นจานวนเงินมากที่สุดคือ ต่ากว่า 50,000 บาท
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คิดเป็ น ร้ อยละ 49 อั น ดั บ ที่ 2 คือ 500,001-1,000,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 7.5 อั นดั บที่ 3 คื อ
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีหนี้สินเป็นจานวนเงินน้อยที่สุดเท่ากันคือ มากกว่า
1,000,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 5
สาหรับ แหล่งหนี้ สินมากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมา
อันดับที่ 2 คือ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 8 อันดับที่ 3 คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 อันดับที่ 4 คือ บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 1.5 และแหล่งหนี้สินที่น้อยที่สุดคือ โครงการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3
สาหรับสาเหตุการเกิดหนี้สินมากที่สุด คือ การนาไปซื้อหรือผ่อนรถยนต์ คิดเป็นร้อย
ละ 15 รองลงมาอันดับที่ 2 เท่ากันคือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อดารงชีพในชีวิตประจาวัน และการนาไป
ซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 4.5 อันดับที่ 3 เท่ากันคือ การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย และ
การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 และสาเหตุการเกิดหนี้สิน น้อย
ที่สุดคือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร คิดเป็นร้อยละ 1.3 อันดับที่ 2 คือ การนาไปลงทุน
เพื่อประกอบอาชีพเสริม คิดเป็นร้อยละ 1.5
สาหรับการผ่อนชาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมากที่สุดคือ 5,001-10,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.8 อันดับที่ 2 คือ ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 อันดับที่ 3 คือ มากกว่า 15,001
บาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 และการผ่อนชาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยที่สุดคือ 10,001-15,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.5
สาหรับระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้มากที่สุดคือ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23
อันดับที่ 2 คือ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.5 อันดับที่ 3 คือ น้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ
ระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชาระใช้หนี้น้อยที่สุดคือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 13
สาหรับสภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป มากที่สุดคือ รายรับเพียงพอกับรายจ่าย
คิดเป็ น ร้ อยละ 58.5 อัน ดับ ที่ 2 คือ รายรับมากกว่ารายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 22.4 และอันดับที่ 3
รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 19.1
7.3 ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
7.3.1 ด้ำนร่ำงกำย ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 7 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านร่างกาย
ข้อ
1
2

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลียไม่กระฉับกระเฉงในการปฏิบัติงานเฉื่อย
ชาในการปฏิบัติงานมากกว่าแต่ก่อน
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̅
𝐗
2.80
2.81

ระดับควำมเห็น
S.D.
กำรแปลผล
1.341
ปานกลาง
1.275
ปานกลาง

ข้อ
3
4
5

ด้ำนร่ำงกำย
รู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายในขณะปฏิบัติงานหรือทาการสอน
ในขณะปฏิบัติงานท่านปวดหัวศีรษะเดียว หรือปวดบริเวณขมับ
รู้สึกร้อนวูบตามแขน ขา ขณะปฏิบัติงาน
เฉลี่ยรวม

ระดับควำมเห็น
̅
S.D.
กำรแปลผล
𝐗
3.18 1.366
ปานกลาง
3.16 1.379
ปานกลาง
2.87 1.261
ปานกลาง
2.96 1.324
ปำนกลำง

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลกระทบจากการมี ภ าวะหนี้ สิ น ของข้าราชการครู ด้ าน
ร่างกายอยู่ในระดับปานกลาง (̅X = 2.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
8.3.2 ด้ ำ นจิ ต ใจ ผลการวิ เคราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของข้ าราชการครูจั งหวั ด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 8 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านจิตใจ
ข้อ
1
2
3
4
5

ด้ำนจิตใจ
กระวนกระวายใจ หรือกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขาดสมาธิในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง หดหู่ใจ และซึมเศร้าบ่อย ๆ
กังวลใจตลอดเวลา แม้ในขณะปฏิบัติงาน
รู้สึกอึดอัดใจและกังวลใจเมื่อท่านต้องติดต่อกับผูบ้ ังคับบัญชา
เฉลี่ยรวม

̅
𝐗
2.66
2.58
2.52
2.46
2.39
2.52

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.195 ปานกลาง
1.175 ปานกลาง
1.163 ปานกลาง
1.125 ปานกลาง
1.152 ปานกลาง
1.162 ปำนกลำง

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านจิตใจ
อยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
7.3.3 ด้ ำ นสั งคม ผลการวิเคราะห์ ระดับ ความคิ ดเห็ น ของข้าราชการครูจั งหวั ด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 9 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู
ด้านสังคม
ข้อ
1
2

ด้ำนสังคม
ขาดขวัญและกาลังใจในขณะปฏิบตั ิงาน
ใช้เวลาราชการบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สิน
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ระดับควำมเห็น
̅
S.D. กำรแปลผล
𝐗
2.44
1.164
น้อย
2.35
1.147
น้อย

ข้อ
3
4
5

ด้ำนสังคม
ปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดและล่าช้า
ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
อุทิศเวลาให้กับราชการน้อยลง
เฉลี่ยรวม

̅
𝐗
2.29
2.24
2.23
2.31

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.157
น้อย
1.133
น้อย
1.130
น้อย
1.146
น้อย

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู ด้านสังคม
อยู่ในระดับน้อย (̅X = 2.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับน้อยทุกข้อ
7.3.4 ด้ำนเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของข้าราชการครูจังหวัด
จันทบุรี ผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการครู มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตำรำงที่ 10 แสดงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สินของข้าราชการ
ครู
ข้อ
1
2
3
4

ด้ำนเศรษฐกิจ
ภาวะหนีส้ ินมีผลกระทบต่อการใช้เงินในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากการชาระหนี้ เงินเดือนเหลือไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายใน
แต่ละเดือนจาเป็นที่จะต้องกู้ยืมเพือ่ มาใช้จ่ายในครอบครัว
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคอื่น ๆ
เฉลี่ยรวม

̅
𝐗
3.35
3.38
3.44
3.49
3.46
3.42

ระดับควำมเห็น
S.D. กำรแปลผล
1.434 ปานกลาง
1.487 ปานกลาง
1.535 ปานกลาง
1.522 ปานกลาง
1.524 ปานกลาง
1.500 ปำนกลำง

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลกระทบจากการมีภ าวะหนี้สิ นของข้าราชการครู ด้าน
เศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง (̅X = 3.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
ผลการศึ ก ษา แสดงให้ เห็ น ว่า ข้าราชการครู กลุ่ ม ตั ว อย่ าง 400 คน จากจ านวน
ข้า ราชการครู ทั้ งหมด 6,277 คน แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม ที่ เป็ น หนี้ และกลุ่ ม ที่ ไม่ เป็ น หนี้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแสดงผลเป็นร้อยละ มูลเหตุสาคัญที่ทาให้ข้าราชการครูมีหนี้สินเนื่องจาก
ค่านิยมทางวิชาการ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ ค่านิยมทางสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยสาเหตุ
การเป็นหนี้เพื่อนาไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน หรือเป็นไปตามกระแสสังคม กล่าวคือ ข้าราชการครูที่
เป็ น หนี้ มักก่อหนี้ สิน เพราะต้องการวัตถุ ขณะที่ตนยังไม่พร้อม เช่น การสร้างบ้าน การซื้อรถยนต์
เครื่ อ งใช้ สิ่ ง อ านวยความสะดวก เป็ น ต้ น จ านวนเงิ น ที่ เป็ น หนี้ ตั้ ง แต่ 50,000 บาทขึ้ น ไป ทั้ ง นี้
ข้าราชการเงินเดือนมากจะก่อหนี้มาก โดยมีแหล่งเงินกู้ให้บริการหลายแห่ง ทาให้ข้าราชการครูขาด
การประมาณตน แต่ในภาพรวมจานวนข้าราชการครูเป็นระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ 6-10 ปี ซึ่งเป็นหนี้
904

ระยะปานกลาง อย่างไรก็ตาม ข้าราชการครูที่เป็นหนี้ไม่รู้สึกได้รับผลกระทบจากการมีภาวะหนี้สิน
ของข้าราชการครู ทั้งในด้านด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง

8. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การนาเสนอผลการศึกษา เรื่อง “การศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ”
ผู้วิจัยได้นาข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ข้อ ตามลาดับดังนี้
8.1 สรุปกำรวิจัย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1) เพื่อศึกษามูลเหตุและภาวะหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี
2) เพื่อศึกษาแนวทางและมาตรการในการบรรเทาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
วิธีดำเนินกำรวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานในจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง
มีจานวนทั้งสิ้น 6,277 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการคานวณจากสูตร Yamane
กาหนดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามสัดส่วนของประชากร
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยผ่านการเห็นชอบและการ ตรวจสอบ
แก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา ลักษณะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ได้นาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เท่ากับ 0.84
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือเชิงปริมาณไปให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตอบและนัด
หมายวัน เวลา ขอรับแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะไปรับด้วยตนเอง แบบสอบถามออนไลน์ (Google
Form) และทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ดาเนินการระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2561 ได้แบบสอบถามคืน คิด
เป็นร้อยละ 100
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS/PC
เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ข้อมูล เชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ โดยการแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 2 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ ตอนที่ 3 วิเคราะห์
โดยการหาค่าเฉลี่ย (̅X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สาหรับผลการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุปผลการวิจัย
ได้ดังนี้
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1) มูลเหตุและภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครูจังหวัดจันทบุรี
จากสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.3 อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 อายุราชการระหว่าง 5-10 ปี คิด
เป็นร้อยละ 30.8 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.8 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57
ระดับเงินเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 หลังจากหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อ
ชาระหนี้แล้ว เงินเดือนเหลือพอใช้จ่ายตลอดเดือน คิดเป็นร้อยละ 71.7 รายได้อื่น ๆ ต่อเดือน มี คิด
เป็นร้อยละ 60 เงินออมต่อเดือน มี คิดเป็นร้อยละ 85
ก. ค่ำนิยมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็น ของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี ค่านิยมทางวิชาการโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.74) ค่านิยมทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X =
4.51) ค่านิยมทางสังคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.50)
ข. พฤติกรรมที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรมีหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ข้าราชการครูส่วนมากไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยระบบเงิน
ผ่อน คิดเป็ นร้อยละ 51 สาหรับ กลุ่มที่ซื้อสิ นค้าด้วยระบบเงินผ่ อนคิดเป็นร้อยละ 49 อันดับสูงสุ ด
ได้แก่ รถยนต์ คิดเป็นร้อยละ 44 มีรายจ่ายเงินผ่อนเฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 66.5 สาเหตุมาจากมีความจาเป็นต้องใช้ คิดเป็นร้อยละ 69
ค. สภำวะหนี้สิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะหนี้สินของข้าราชการครู เชิงปริมาณสรุปผลได้ดังนี้
1) ภาวะหนี้สิน รวมจากทุกแหล่งเงินกู้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีภาระหนี้สิน
ต่ากว่า 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 และภาวะหนี้สินน้อย ระหว่าง 100,001-500,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 4.8
2) แหล่ งหนี้ สิ น พบว่า ข้าราชการครูมี ห นี้ สิ้ นคิดเป็ นร้อยละ 66.5 แหล่ งหนี้สิ นที่
ข้าราชการครูก่อหนี้มากที่สุด คือ ธนาคารของรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17.8 น้อยที่สุด คือ โครงการเงินทุน
หมุนเวียนฯ คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีแหล่งหนี้สินมากกว่าสองแหล่ง
3) สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า ส่วนมากมี ดังนี้ ลาดับที่ 1 การนาไปซื้อหรือผ่อน
รถยนต์คิดเป็นร้อยละ 15 ลาดับที่ 2 การนาไปซื้อหรือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าและการนาไปใช้จ่ายเพื่อดารง
ชีพในชีวิตประจาวัน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ลาดับที่ 3 การซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยและการนาไปใช้จ่ายเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาตนเอง คิดเป็นร้อยละ 2.5 น้อยที่สุด คือ การนาไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของบุตร
คิดเป็นร้อยละ 1.3 มีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูมีสาเหตุของการเกิดหนี้มากกว่าสองเหตุผล
4) การผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน 5,00110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.8 และน้อยที่สุด ต้องผ่อนชาระหนี้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001-15,000
บาทคิดเป็นร้อยละ 6.5
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5) ระยะเวลาที่ต้องผ่อนชาระหนี้ พบว่า ข้าราชการครูส่วนมากมีระยะเวลาผ่อนชาระ
หนี้ ระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 และน้อยที่สุด มีระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ มากกว่า 15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 13
6) สภาพรายรับกับรายจ่ายโดยทั่วไป พบว่า ข้าราชการครูส่วนมาก มีรายรับเพียงพอ
กับรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.5
ง. ผลกระทบจำกกำรมีภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
พบว่า ระดับความคิดเห็ นของข้าราชการครูจังหวัดสมุทรสาคร ผลกระทบจากการมีภาวะ
หนี้สินของข้าราชการครู ด้านร่างกายโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 2.96) ด้านจิตใจโดยภาพ
รวมอยู่ ในระดั บ ปานกลาง (̅X = 2.52) ด้ านสั งคมโดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ น้ อ ย (̅X = 2.31) ด้ า น
เศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅X = 3.42)
2) แนวทำงและมำตรกำรในกำรบรรเทำปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครู
สาหรับมาตรการหรือแนวทางการบรรเทาปัญหาหนี้สินของครู พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็นคือ
ประการแรก การแก้ที่ตัวข้าราชการครูเอง โดยการควบคุมค่าใช้จ่ายในครอบครัว การรู้จัก
ประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย การทางานเพื่อให้มีรายได้พิเศษ และควรจะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย
เช่น จากญาติ พี่น้อง หรือบุพการี เป็นต้น หรือกู้จากแหล่งเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยต่า เพื่อผ่อนได้ ในระยะ
ยาว
ประการที่สอง รัฐจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือ โดยถือว่าภาระกิจการบรรเทาปัญหาหนี้สินครูนั้น
เป็นกระบวนการสาคัญที่ช่วยเสริมการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยการ (1) นาเสนอแหล่งเงินกู้ที่มี
ดอกเบี้ยต่าและผ่อนระยะยาว (2) เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการครู พร้อมกับยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูและคุณภาพของครูไปพร้อม กัน และ (3) รัฐควรจัดตั้งองค์กรรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งขึ้นมา เพื่อมาจัดการกับหนี้สินครู ให้ครูผ่อนชาระกับองค์กรนั้นแค่เพียงแห่งเดียว โดยองค์กรนั้น
จะมีเป็นหน่วยงานที่กาหนดระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ เกี่ยวกับเงินกู้ของข้าราชการครูไว้อย่างชัดเจน
8.2 อภิปรำยผล
ข้าราชการครูมีแหล่ งหนี้ สิ นที่ ส าคัญ คือ ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิ ชย์ และ สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู โดยมีข้อสังเกตว่า ข้าราชการครูส่วนมาก แต่ละคนจะมีหนี้สินจาก แหล่งเงินมากกว่าสองแหล่ง
สาเหตุของการเกิดหนี้สิน พบว่า สาเหตุของการเกิดหนี้สินของข้าราชการครู เป็นไปตามกระแสสังคมด้าน
วัตถุ ทาให้ ข้าราชการครูก่อหนี้ สิ น ขณะที่ ตนเองยังไม่มี ความพร้อม เช่ น การซื้อบ้ าน รถยนต์ เครื่อง
อานวยความสะดวกอื่น ๆ มีแหล่งเงินกู้ที่ให้บริการหลายแหล่ง ทาให้ข้าราชการครูขาดการประมาณตน
สอดคล้ องกั บงานวิจั ยของ ปรี ชา วิยาภรณ์ (2559) ที่ ได้ ศึกษา “กระบวนการแก้ไขปั ญหาหนี้ สิ นของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การเกิดหนี้ สินของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีมูลเหตุ 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านความต้องการ ได้แก่ เป็นหนี้เพราะผ่อนชาระบ้าน
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ที่ดินอยู่อาศัย เป็นหนี้เพราะต้องนาเงินไปใช้เพื่อการดารงชีวิต (2) ด้านค่านิยม ได้แก่ ค่านิยมทางวิชาการ
โดยเป็นหนี้เพราะการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และเป็นหนี้ จากการทาผลงานทางวิชาการ
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ค่านิยมทางสังคม (3) ด้านพฤติกรรม ได้แก่การกินอาหาร
นอกบ้านหรูหรา และนาเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวอบายมุข
นอกจากนี้ ยั งพบว่า ความคิ ดเห็ นต่ อมู ลเหตุ ที่ ก่ อให้ เกิ ดภาวะหนี้ สิ นของข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มูลเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สินมากที่สุด คือ ด้านความต้องการ รองลงมา คือ ด้านค่านิยม และด้านพฤติกรรม ความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขปัญหาหนี้ สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินมากที่สุดในด้านรายได้
รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านหนี้สิน
สอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวพา คาฟู (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะหนี้สินของข้าราชการสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะหนี้สินมากที่สุด คือ ความ
ต้องการทางด้านสรีระ ค่านิยมทางเศรษฐกิจ และ ความต้องการทางด้านทางศักยภาพในการกู้ยืมเงินเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านสรีระ อาทิเช่น การซื้อ/เช่าที่อยู่อาศัยมากที่สุด รองลงมาคือ กู้มาเพื่อการ
นาไปลงทุนทาธุรกิจต่าง ๆ ที่จะทาให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากต้องการมีฐานะที่มั่นคง ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองค่านิ ยมทางเศรษฐกิ จ อี กปั จจั ยหนึ่ งที่ ส่ งผลต่ อการกู้ ยืมเงิน คื อ กู้ เพื่ อน ามาศึ กษาต่ อเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านทางศั กยภาพ และเพื่ อตอบสนองค่านิ ยมทางสั งคม จากปั ญหาที่พบ
สามารถจ าแนกสาเหตุได้ 2 ด้าน คือ 1) ปั จจัยด้านการศึกษาต่อ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความคิดเห็นในการศึกษาต่อดังนี้ การศึกษาทาให้มีงานและมีรายได้
เพิ่ มขึ้นทางเลื อกในชีวิ ตมากขึ้ นและการศึ กษาท าให้ ได้รับการยอมรับจากสั งคม ซึ่ งจากความคิดเห็ น
ดังกล่าวสามารถวัดค่านิยมของบุคลากรในองค์การว่าเห็นความสาคัญของการศึกษาและทางองค์การควร
ให้การสนับสนุนทางเรื่องนี้ เนื่องจากในแง่ของบุคคลถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่ข้าราชการช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สิน และในแง่ขององค์การคือองค์การจะได้รับผลประโยชน์
ด้านการบริหารงาน เพราะมีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาระบบงานต่อไป
2) ปัจจัยด้านความต้องการพื้นฐาน คือการมีที่พักอาศัยและการมียานพาหนะ ซึ่งหากปัจจัยด้านนี้ไม่ได้รับ
การตอบสนองอาจมีผลกระทบต่อการทางานและแรงจูงใจของตัวบุคคล อีกทั้งปัจจัยที่ก่อให้ เกิดภาวะ
หนี้สินเกี่ยวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยการศึกษาปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูจังหวัดจันทบุรี มีข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติดังนี้
1) กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างต่อเนื่อง
โดยมีแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น และแผนระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
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2) ควรจัดสรรสวัสดิการให้ข้าราชการครูอย่างทั่วถึง ในเรื่องที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ข้าราชการครู
ก่อหนี้สิน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ การพัฒนาตนเอง โดยให้สวัสดิการในลักษณะเงินกู้ดอกเบี้ย
ต่าเช่นเดียวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3) ควรส่งเสริมให้ข้าราชการครูที่มีความสามารถประกอบอาชีพเสริม นอกเวลาราชการโดย
การสนับสนุนเงินทุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ
4) ข้าราชการครู ควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงิน โดยมีการวางแผนการใช้
จ่ายให้เกิดประโยชน์ และเหมาะสมกับรายได้ของตนเอง
5) ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการครูควรยึดถือหลักการพึ่งตนเองให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะสำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครู
2) การศึกษาผลกระทบต่อประสิ ทธิภ าพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาราชการ

เอกสำรอ้ำงอิง
กันต์ อินทุวงศ์. (2554). “แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูที่ส่งผลต่อคุณ ภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน”.
การประชุมวิช าการระดับ ชาติ , ศรีนครินทรวิโรฒวิช าการ ครั้งที่ 5, ณ. มหาวิทยาลั ยศรี
นครินทร์วิโรฒ.
เจริญ ภูวิจิตร์. (2550). ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. ว.ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ, 27(1), 31-32.
ดาว นามบัณฑิต. (2542). “กำรศึกษำสภำพหนี้สินและควำมคิดเห็นต่อแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้สิน ของข้ำ รำชกำรครู สังกัดกรมสำมัญ ศึกษำ จังหวัดหนองบั วลำภู ”. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
ดุล ยา จิ ต ตะยโศธร. (ม.ป.ป.). “บทที่ 10 แรงจู งใจ (Motivation)” วิช ำ HG 022 กำรบริห ำร
ตนเอง คณะมนุ ษ ยศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย หอกำรค้ ำ ไทย. [เว็ บ บล็ อ ก]. สื บ ค้ น จาก
http://department.utcc.ac.th/
ธีระพล จงไกรจักร. (2547). “ควำมคิดเห็นของข้ำรำชกำรครูภำยใต้โครงกำรเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีต่อหลักเกณฑ์และวิธีกำรให้กู้ยืมเงินเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สิน ”.
(วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).
ทิพพาศรี อินทะกูล. (2547). “กำรศึกษำมูลเหตุภำวะหนี้สินและควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ
หนี้ สิ น ของข้ ำ รำชกำรครู สั งกั ดส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรอำชี วศึก ษำในโครงกำร
909

เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำหนี้ สิ น ข้ ำ รำชกำรครู ” . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ค รุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าบริห ารอาชี ว และเทคนิ ค การศึก ษา ภาควิช าบริห าร
เทคนิคการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ).
นันทนา แก้วกิจดี. (2561). ต้นเหตุครูไทย (และมหำสำรคำม) เป็นหนี้ ช.พ.ค. เขำวงกตวนกลับที่
เดิ มในระบบกำรศึกษำ. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก https://www.gmlive.com/financialproblems-in-thai-teachers-and-hard-solution
นั น ทรั ต น์ จิ โรภาส. (2552). “ภำวะหนี้ สิ น ของข้ ำ รำชกำรครู โรงเรี ย นประถมศึ ก ษำ อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ”. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนามนุษย์
และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).
ปรีชา วิยาภรณ์. (2559). “กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ”. (วิทยานิพ นธ์ป ริญ ญาดุษฎีบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริห ารการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.).
ปวีณา รวดเจริญ. (2554). “กำรศึกษำพฤติกรรมกำรก่อหนี้ของข้ำรำชกำรครู ในจังหวัดร้อยเอ็ด ”.
(ก าร ศึ ก ษ า อิ ส ระ เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร ม ห าบั ณ ฑิ ต ส าข าวิ ช าเศ รษ ฐ ศ าส ต ร์ ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น).
พ ร นิ ภ า ลิ ม ป พ ะ ย อ ม . (2542). “ปั ญ ห า ห นี้ สิ น ข อ งข้ า ร า ช ก า ร ค รู ก ร ณี ศึ ก ษ า ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ”. เอกสำรวิ จั ย ส่ ว นบุ ค คล. กรุ งเทพมหานคร: วิ ท ยาลั ย ป้ อ งกั น
ราชอาณาจักร.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547. (2547). รำชกิจจำ
นุเบกษำ. เลม 121ตอนพิเศษ 79 ก วันที่ 26 ธันวาคม 2547 หนา 23.
เพชรดา ธนู ศรี . (2545). “ท าอย่ างไรหนี้ สิ น ครูไทย … จะลดลง”. วำรสำรศึ กษำศำสตร์ , 25(2),
ตุลาคม 2544 – มกราคม 2545, 38–42.
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม. (2548). คอลัมน์ “ชีวิตกับการเรียนรู้ 091” เรื่อง ทางออกของปัญหาหนี้สินครู
“เงิน ไม่ใช่ปั ญ หา หากเป็ น สิ น เชื่อที่ มีคุณ ภาพปล่ อยแล้ วได้คืน ”. วำรสำร New School
(สำนปฏิรูป), ธันวาคม 2548.
เมรีน า ปลื้ ม ปั ญ ญา. (2544). “ควำมต้ องกำรสิ น เชื่ อ และภำวะหนี้ สิ น ของข้ ำ รำชกำรครู สังกั ด
สำนักงำนกำรประถมศึกษำ จังหวัดเชียงใหม่ ”. เชียงใหม่ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตภาคพายัพ.
เยาวพา คาฟู. (2559). “ภำวะหนี้สินของข้ำรำชกำรสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ”.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

910

ยุวดี ช่วยกิจ. (2551). “ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแนวคิดทำงกำรตลำดของฟิลลิปคอตเลอร์ กับลัทธิ
บริโภคนิยม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน. (2532). พจนำนุ ก รมศั พ ท์ สั ง คมวิ ท ยำ อั ง กฤษ – ไทยฉบั บ . กรุ ง เทพฯ:
ราชบัณฑิตยสถาน.
ลักขณา สริวัฒน์. (2544). จิตวิทยำในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ศิริพร กิจเกื้อกูล. (2544). การแก้ไขปัญหาหนี้สินราชการครู. ว.ข้ำรำชกำรครู, 21(6), สิงหาคม-กันยายน,
19-29.
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู. (2554). “กำรศึกษำสภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย”. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
สมบุญ เกียรติกุล. (2550). “ภำวะหนี้สินและแนวทำงกำรบริหำรหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สุ โ ขทั ย จ ำกั ด ศึ ก ษำ”. (ปั ญ หาพิ เ ศษปริ ญ ญาวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ โครงการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้).
สามารถ เต๊จะวงศ์. (2544). “ค่ำนิยมและพฤติกรรมในกำรดำรงชีวิตของข้ำรำชกำรครูที่มีหนี้สิน ”.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).
สิรัลยา จิตอุดมวัฒนา. (ม.ป.ป.). “หนี้สินของสมำชิกครูในระบบสหกรณ์ ”. [เว็บบล็อก]. สืบค้นจาก
http://www.cad.go.th/
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี. (2560). แผนพัฒนำกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 - 2565 จังหวัด
จันทบุรี. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. (2560). รำยงำนสถิติจำนวน
ประชำกรและบ้ำนประจำปี พ.ศ.2560. ค้นข้อมูล 20 ตุลาคม 2561 จาก
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf 2560.
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2557). “ก.ค.ศ. จัดงบเงินทุน
ห มุ น เ วี ย น 2 6 0 ล้ ำ น บ ำ ท ใ ห้ ค รู กู้ ยื ม ” . [เว็ บ บ ล็ อ ก ]. สื บ ค้ น จ า ก
https://www.otepc.go.th/
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2561). จัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
ปี พ . ศ . 2 5 6 1 ค รั้ ง ที่ 2 . [เ ว็ บ บ ล็ อ ก ]. สื บ ค้ น จ า ก
https://www.otepc.go.th/index.php/2012-07-11-08-30-24/2017-10-02-06-4032/61-2012-10-01-02-26-38
ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ. (2560). สถิ ติก ำรศึ กษำประจำปี 2559. กรุงเทพฯ: ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ.
911

สารวม จงเจริญ. (2546). “การศึกษาวิจัยปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 2544”. วำรสำรพัฒนบริหำร
ศำสตร์, 43(1), 187-212.
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์. (2538). ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์.
องอาจ ซึ ม รั ม ย์ . (ม.ป.ป.). หน่ ว ยที่ 15 ปั ญ หำใน สถำน ศึ ก ษำและวิ ช ำชี พ ค รู . 80 ปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เอกศั กดิ์ คงตระกูล . (2561). สกสค. เผยยอดหนี้ สิ น ครู มำกสุ ดในข้ ำรำชกำรไทย. [เว็บ บล็ อก].
สืบค้นจาก http://news.ch3thailand.com/politics/60847

912

กรณีศึกษำปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้ำน
อสังหำริมทรัพย์ผ่ำนสื่อออนไลน์ยูทูป
เมธา ภานุนาภา*

บทคัดย่อ
เนื่องจากปัจจุบันผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใช้แพลตฟอร์มยูทูปในการศึกษาความรู้และข้อมูล
ข่าวสารก่อนทาการลงทุนจริง ส่งผลให้มีคลิปวีดีโอจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ถูกอัพ
โหลดขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอที่เกี่ยวกับการรีวิว การให้ความรู้ การโฆษณา อย่างไรก็
ตามแต่ละช่องและคลิปวีดีโอ ย่อมมีผู้ติดตามและผู้ชมเป็นจานวนแตกต่างกัน จะเพียงวีดีโอกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้นที่มียอดผู้ชมและผู้ติดตามสูง ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือก
ชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป เพื่อศึกษาคลิปวีดีโอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์หาปัจจัยที่ทาให้ผู้ชมเข้ามาชมคลิปวีดีโอและกดติดตามช่องที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ และเสนอแนะแนวทางการทาวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย
ผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษาเฉพาะคลิ ป วี ดี โ อที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อสั งหาริ ม ทรั พ ย์ ในเมื อ งไทย จากช่ อ งยู ทู ป ด้ า น
อสังหาริมทรัพย์ที่มียอดติดตามมากที่สุด 5 อันอับแรก ที่มีการถ่ายทอดและนาเสนอเป็นภาษาไทย
เท่านั้น
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างแบรนด์ ความยาวของคลิปวีดีโอที่เหมาะสม ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุด
สนใจของวีดีโอ เพลงและทานองประกอบ รูปแบบการนาเสนอที่ดีและง่ายต่อความเข้าใจ ต่างมีผลใน
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป ทั้งสิ้น โดยคลิป
วีดีโอที่ดีควรมีการแสดงโลโก้ช่วงต้น มีการกล่าวนาเรียกความสนใจภายใน 5 วินาทีแรก มีความยาว
คลิปรวมไม่เกิน 20 นาที มีทานองประกอบที่ไม่มีเนื้อร้อง และมีนาเสนออย่างเข้าใจง่าย ยกตัวอย่าง
ประกอบ เชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับผู้ฟัง อย่างมีความน่าสนใจ
คำสำคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ การตัดสินใจ คลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ สื่อออนไลน์ยูทูป

1. บทนำ
การตัดสินใจลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่ใหญ่ที่สุดของใครหลาย ๆ
คน เนื่ อ งจากอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ มี มู ล ค่ า และราคาซื้ อ ขายที่ ค่ อ นข้ า งสู ง การที่ จ ะซื้ อ หรื อ ขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ใดที่หนึ่งนั้นอาจต้องใช้เวลาในการตัดสินใจและหาข้อมูลค่อนข้างนาน หากตัดสิ นใจ
นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
*
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ได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่ตัดสินใจอาจจะสามารถทากาไรได้อย่างมหาศาล ทั้งในรูปของตัวเงินหรือความรู้สึก
ในทางกลั บ กัน หากตัดสิ น ใจผิ ด ผู้ ตัดสิ นใจอาจพบกับเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ ขาดทุ น หรือต้องขาย
อสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ ออกไปในที่สุด
ในขั้นตอนการตัดสินใจ หลายครั้งคนเราตัดสินใจโดยการค้นคว้าหาข้อมูลจากแพลตฟอร์มยู
ทูป (YouTube) ซึ่งทาหน้าที่เผยแพร่และให้บริการแลกเปลี่ยนวีดีโอระหว่างผู้ใช้ฟรี โดยที่ผู้ใช้สามารถ
เข้าไปดูและทาการอัปโหลดวีดีโอได้ หลังจากที่มีการเปิดตัวยูทูปเมื่อปี ค.ศ. 2014 จานวนผู้อัพโหลด
เนื้อหาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ
คลิป วีดีโอที่เกี่ย วข้องกับ อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ถูกอัปโหลดขึ้นไปบนยูทูปเป็นจานวนมาก
อย่างไรก็ตาม ในมุมของผู้ทาการอัปโหลดวีดีโอ การที่จะทาให้ผู้คนจานวนมากสนใจเข้ามาชมคลิป
วีดีโอใดวีดีโอหนึ่งรวมถึงกดติดตามช่องยูทูปนั้ น ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยหลาย
อย่างที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิ้นนี้จึงทาการศึกษาพฤติกรรมการชมคลิปวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์บนยู
ทูป ในส่วนของปัจจัยที่จะทาให้คนเข้ามาดูวีดีโออสังหาริมทรัพย์จนนับเป็นยอดวิวและกดติดตามซึ่ง
วีดีโอที่เกี่ยวข้องกั บอสังหาริมทรัพย์นั้นจะรวมถึงการรีวิว การซื้อ การขาย การโอน การปล่อยเช่า
การเก็งกาไร การปรับปรุงซ่อมแซม การบริหาร รวมถึงการให้ความรู้และบทวิเคราะห์

2. คำถำมในกำรวิจัย
2.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์
ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป

3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาคลิปวีดีโอต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
3.2 เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่ทาให้ผู้ชมเข้ามาชมคลิปวีดีโอและกดติดตามช่องที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์
3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการทาวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพและมีผู้ชมสนใจเข้า
มาชมและเรียนรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้ อหา ผู้ วิจัยกาหนดขอบเขตโดยศึกษาเฉพาะคลิ ปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทย มีการถ่ายทอดและนาเสนอเป็นภาษาไทย จากช่องยูทูปที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่มียอดติดตามมากที่สุด 5 อันอับแรก ณ ช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
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4.2 ขอบเขตด้ า นตั ว แปร ตั ว แปรต้ น คื อ การสร้ า งแบรนด์ ความยาวของคลิ ป วี ดี โ อ
ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุดสนใจของวีดีโอ เพลงและทานองประกอบ รูปแบบการนาเสนอที่ง่ายต่อความเข้าใจ
4.3 ขอบเขตประชากร ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากคลิปวีดีโอ
ของคนไทย
4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 ถึงเดือน พฤศจิกายน
2561 รวมเป็นระยะเวลา 4 เดือน

5. กรอบแนวควำมคิดทำงกำรศึกษำ (Conceptual Framework)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจ
เลือกชมคลิปวิดีโอด้ำนอสังหำริมทรัพย์
ผ่ำนสื่อออนไลน์ยูทูป
- การสร้างแบรนด์
- ความยาวของคลิปวีดีโอ
- ช่วงเริ่มต้นที่ดึงจุดสนใจของวีดีโอ
- เพลงและทานองประกอบ
- รูปแบบการนาเสนอ

จำนวนผู้ชมและจำนวนคน
กด Subcribe

6. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีการเก็บข้อมูลจากคลิปวีดีโอบนช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และนาผลมาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยมีวิธีดาเนินการตามลาดับขั้นตอน
ดังนี้
6.1 รูปแบบกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยฟังและวิเคราะห์คลิป
วีดีโอจากช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ของคนไทยที่มีจานวนคนติดตามมากที่สุด ณ
ช่วงเวลาที่ศึกษาจานวน 5 ช่องโดยผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม YouTube เท่านั้น ซึ่งแต่
ละช่อ งของ YouTube จะประกอบไปด้ ว ยคลิ ป วีดี โอจ านวนหลายคลิ ป และมี บ างคลิ ป วีดี โอที่ ไม่
เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นทางผู้วิจัยจะเลือกเฉพาะคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์
ของแต่ละช่องที่มียอดชมสูงที่สุด เป็นจานวน 10 คลิปวีดีโอต่อหนึ่งช่อง รวม 50 คลิปวีดีโอ
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6.2 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรศึกษำ
ผู้วิจั ย ทาการเก็บ ข้อมูลจากช่อง YouTube ที่เกี่ยวข้องกับอสั งหาริมทรัพย์และมี Viewer
สูงสุด ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

ช่อง
BoomTharis
Kim Property Live
The Money Coach
ThinkofLiving
Antonio Attorney

จำนวนคน Subscribe
561,000
177,000
114,000
99,000
70,000

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์ม YouTube
6.4 แนวทำงในกำรเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยเข้าไปชมคลิปวีดีโอจากทั้ง 5 ช่องที่เลือกมา จานวน 10 คลิปวีดีโอ
ต่ อ หนึ่ งช่ อ ง รวมกั น เป็ น 50 คลิ ป วี ดี โอ โดยจะท าการเลื อ กชมเฉพาะคลิ ป วี ดี โ อที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
อสังหาริมทรัพย์โดยตรงและมียอดชมสูงที่สุด ประกอบกับทาการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
6.4.1 การสร้างแบรนด์ หาว่ามีการทา Branding ให้กับช่องของตนเองหรือไม่ เช่น
มีการแสดงโลโก้ ชื่อตนเอง หรือชื่อของช่องในคลิปวีดีโอนั้น ๆ
6.4.2 ความยาวของคลิปวีดีโอ หาว่าความยาวแต่ละคลิปยาวเท่าไร และความยาว
เฉลี่ยของทั้ง 50 คลิปคือเท่าไร คานวณเป็น Mean Medium Mode และเลือกที่เหมาะสมที่สุด
6.4.3 ช่ ว งเริ่ ม ต้ น ที่ ดึ ง จุ ด สนใจของวี ดี โ อ หาว่ า แต่ ล ะคลิ ป มี ก ารเริ่ ม ต้ น วี ดี โ อที่
น่าสนใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การพูด caption สรุปสั้นเพื่อดึงดูดให้คนอยากดูคลิปวีดีโอให้จบ
6.4.4 เพลงและทานองประกอบ หาว่าแต่ละคลิปมีการใส่ทานองประกอบในคลิ ป
หรือไม่
6.4.5 รูปแบบการนาเสนอที่ดีหรือไม่ โดยให้คาจากัดความคาว่าดีคือ เนื้อหาเข้าใจ
ง่าย มีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลการนาเสนอที่ชัดเจน การพูดมีโทนเสียงสูงต่าและน่าสนใจ
6.4.6 ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาด้านบน

7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
จากการรี วิวคลิ ป วีดี โอที่ เกี่ ยวข้ องกับ อสั งหาริม ทรัพ ย์จานวน 50 คลิ ปวีดีโอ จาก 5 ช่อ ง
ผู้วิจัยสามารถหาข้อสรุปและอภิปรายผลว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิป
วิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่านสื่อออนไลน์ยูทูป รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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คลิปวีดีโอในทุกช่อง มีการทา Branding หรือตราสินค้า แม้ช่องของ Antonio Attorney จะ
ไม่ได้มีการทา Branding ในหลายๆคลิป แต่คลิปที่ทาการอัพโหลดในช่วงปัจจุบันของช่องนี้ได้มีการใส่
ตราสิ น ค้ า Branding ชื่ อ ของช่ อ ง ทุ ก คลิ ป การท า Branding ใน YouTube สามารถท าได้ โดยมี
ข้อความที่เป็นกราฟฟิกวิ่งผ่านในช่วงต้นหรือช่วงเริ่มแรกของคลิป เพื่อทาให้ผู้ชมได้รู้ถึงความแตกต่าง
และจดจาได้ว่ากาลังดูคลิปจาก channel ไหน เนื่องจากชื่อ channel ที่มีอยู่แล้วนั้นอาจเล็กเกินกว่า
ที่จะเป็นที่สังเกตุ ดังนั้นการทาภาพกราฟฟิกและเสียงใส่เข้าไปในคลิปวีดีโอเพื่อเป็น Branding ของตัว
Creator เองนั้นจึงเป็นสิ่งจาเป็นและมีผลต่อผู้ชมรวมถึงการตัดสินใจเลือกชม ผู้ชมจะจาได้หากได้ยิน
หรือเห็ น ภาพกราฟฟิ กที่แสดงถึงแบรนด์ ๆ นั้น และเลือกที่จะดูคลิ ป ๆ นั้ นต่อ หากผู้ช มเองเคยมี
ประสบการณ์ที่ดีกับการดูคลิปก่อนหน้าของ creator นั้น ๆ หากอ้างอิงตามทฤษฎีของ ฟิลิป คอต
เลอร์ และนามาประยุกต์เข้ากับหัวข้อ การสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าขึ้นมาและลงตราสินค้านั้นใน
คลิปวีดีโอมีส่วนทาให้ผู้ชมจดจาเราได้และจะทาให้คลิปเราแตกต่างจากคลิปคนอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ยังต้องให้ความสาคัญกับสิ่งที่เราถ่ายทอดผ่านคลิปวีดีโอว่าเป็นสิ่งที่มีคนอยากชมหรือไม่ เป็นคลิปที่มี
คุณภาพหรือไม่ ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับสังคมและผู้ดูหรือไม่
คลิปวีดีโอในทุกช่อง และเกือบทุกคลิปจะมีการกล่าวนาเพื่อดึงความสนใจของผู้ฟังตอนต้น
ความยาวคลิปวีดีโอทั้ง 50 คลิปจาก 5 ช่อง มีตั้งแต่ 3 : 38 นาที ถึง 2 : 11 : 47 ชั่วโมง ค่า Median
จะอยู่ที่ 18.975 นาที ค่า Mean จะอยู่ที่ 28.5356 นาที และค่า Mode จะมี 3 ค่าคือ 22 26 และ
27 (หากไม่ นั บ หน่ ว ยที่ เป็ น วิน าที ) จากคลิ ป วี ดี โอทั้ ง 50 คลิ ป นี้ คลิ ป ที่ มี ค วามยาวเกิ น 30 นาที
ทั้งหมดจะเป็นการเทปบันทึกการสัมมนาทั้งสิ้น นั่นหมายถึงมีผู้ชมจริงนั่งฟังอยู่ในระหว่าที่ผู้พูดกาลัง
พูด ในส่วนของความยาวคลิปวีดีโอนั้นผู้วิจัยจะเลือกใช้ตัวเลขจากค่า Median เนื่องจากเป็นค่าที่อยู่
ตรงกลางของทุกคลิปวีดีโอ โดยสรุปความยาวของคลิปวีดีโอที่เกี่ ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จึงควรอยู่
ประมาณ 18.975 นาที ซึ่งผลการวิจัยตรงกับงานวิจัยเรื่องโครงสร้างความทรงจาของมนุษ ย์โดย
Dennis Coon ที่กล่าวว่าความจาระยะสั้นจะมีอยู่ในช่วงเวลาที่จากัดประมาณ 15-20 นาทีเท่านั้น
และความทรงจาขั้นแรกจะเกิดขึ้นใน 5 วินาทีแรก ดังนั้นการทาคลิปวีดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ควรมี
การกล่าวนาที่น่าสนใจไม่เกิน 5 วินาที และมีความยาวรวมประมาณ 15-20 นาที
คลิปวีดีโอในทุกช่องมีจุดเริ่มต้นของคลิปที่ดึงดูดความสนใจ อันเป็นสิ่งที่ทาให้ผู้ชมหรือผู้ฟัง
อยากที่จะฟังต่อจนจบว่าในคลิปนั้นพูดถึงเรื่องอะไรและมีบทสรุปว่าอย่างไร รวมทั้งยังเป็นการสรุปใน
เบื้ องต้ น ด้ว ยว่าหั ว ข้อส าคั ญ ที่ ผู้ พูด กาลั งจะพู ดนั้น คืออะไรและส าคัญ กับผู้ ฟั งอย่างไรบ้าง การท า
caption ที่สะดุดตาและน่าสนใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้คนตัดสินใจเข้าไปดูคลิปวีดีโอ นอกจากนี้ทุกช่อง
ยั งมี ก ารจั ด ขั้ น ตอนการน าเสนอเป็ น หมวดหมู่ ชั ด เจนว่าจะพู ด อะไรก่ อนและหลั ง ถื อว่ าเป็ น การ
นาเสนอข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชมคลิปวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
สื่อออนไลน์ยูทูป
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คลิ ป วีดี โอในทุ ก ช่อ งมี ท านองประกอบการพู ด จะมี เพี ย งช่ อ ง The Money Coach และ
Antonio Attorney ที่ไม่ได้มีทานองในทุกคลิปวีดีโอ ซึ่งทานองอาจไม่จาเป็นต้องขึ้นมาในทันทีใน
ช่วงแรกของคลิปวีดีโอหรือช่วงที่ creator พูดประเด็นหลักที่ดึงความสนใจใน 5 วินาทีแรก แต่หากจะ
ค่อย ๆ ขึ้นมาในช่วงหลังที่มีการเปิ ดประเด็นการพูดไปบ้างแล้ว ซึ่งทานองประกอบยังทาหน้าที่ดึง
ความสนใจและมีผลต่อการตัดสินใจดูคลิปวีดีโออีกด้วย การใส่ทานอนเพลงเบา ๆ ที่ไม่มีเนื้อร้องเข้าไป
ในคลิปวีดีโอจะช่วยกระตุ้นให้สมองของผู้ชมคลิปวีดีโอเกิดการเรียนรู้และเพิ่มความสามารถในการ
จดจาสิ่งที่ถ่ายทอดผ่านคลิปมากขึ้น ตรงกับผลงานวิจัยของ Irma Järvelä ที่ได้สรุปไว้ว่า ทานองเพลง
จะช่วยให้กระบวนการทางานของสมองและการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างปกติ ควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงช่วยเสริมสร้างการรับรู้ ส่งเสริมระบบความจา และการเรียนรู้ต่าง ๆ
คลิปวีดีโอในทุกช่องมีการนาเสนอที่ง่ายต่อความเข้าใจ มีการอธิบายข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่
อย่ างไรก็ ต ามจะมี เพี ย งช่ อ งของ Antonio Attorney ที่ ไม่ แสดงหน้ าของผู้ พู ด และช่ องของ The
Money Coach ที่มีการทาบัน ทึกสัมมนา ส่ วนช่อง Kim Property Live เพิ่งจะเริ่มมีการถ่ายทอด
สัมมนาในเดือนที่ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลและนามาลงบนแพลตฟอร์มยูทูป นอกจากนี้ ยังมีช่องของ
BoomTharis ที่มีการใช้โดรนถ่ายภาพวิวจากมุมสูงเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของคลิปวีดีโอ หากต้องการ
ยอดวิวและยอดติดตามที่สูง การนาเสนอคลิปวีดีโอต้องทาในลักษณะที่เชื่อมโยงสิ่งที่ต้องการถ่ายทอด
ผ่านคลิปกับประสบการณ์ของผู้ฟังให้ได้มากที่สุด โดยอยากมีการยกตัวอย่างสถานการณ์ปัจจุบันหรือ
สิ่ งใกล้ ตั ว เพื่ อ ให้ ผู้ ช มสามารถเชื่ อ มต่ อ ตั ว เองเข้ากั บ คลิ ป ของเราได้ ต ามทฤษฎี ก ารเรีย นรู้อ ย่ างมี
ความหมายของออซูเบล นอกจากนี้การนาเสนอยังต้องนาเสนอให้ผู้ชมเข้าใจง่าย มีการจัดหมวดหมู่
ของข้อมูลที่จะพูดให้ชัดเจนและแบ่งหัวข้อเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Creator ของทุก ๆ ช่องจะพูดในโทนเสียงที่ขึ้นและลงที่ทาให้ คลิปวีดีโอนั้น ๆ น่าฟัง การ
น าเสนอคลิ ป วี ดี โ อควรใช้ น้ าเสี ย งที่ มี สู ง และต่ า มี ภ าษากายเข้ าร่ ว ม และมองเข้ าไปในกล้ อ งซึ่ ง
เปรี ย บเสมื อ นการประสานสายตากั บ ผู้ ช ม ตามสิ่ ง ที่ เขี ย นไว้ ใ นหนั ง สื อ Essentials of Public
Speaking โดย Cheryl Hamilton
มีการเขียนหรือพิมพ์ข้อความอธิบายระหว่างที่ creator ทาการนาเสนอในหลาย ๆ คลิ ป
วีดีโอจากทุกช่องที่ทาการวิจัย การสรุปเป็นหัวข้อจะทาให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ creator กาลังอธิบายได้ง่าย
ขึ้น และส่งผลต่อการดูคลิปวีดีโอของผู้ชม ตามทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความหมายที่มีการจัดหมวดหมู่
ข้อมูลของ ออซูเบล
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