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ค ำน ำ 

 การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานบทความของนักศึกษา โดยเฉพาะผลงานวิชาการของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างมาก เนื่องจากเป็นการ
กระตุ้นให้นักศึกษาได้น าเอาความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยแล้ว 
ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้
ศึกษามา 

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลงานบทความของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวบรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะรวบรวมผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี ในวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ ปีการศึกษา 
2561 โดยมีหัวข้อของการศึกษาวิจัยที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังมี
วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการ
พัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

 ด้วยการศึกษาวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดอันเนื่องมาจากนักศึกษาเป็นนักวิจัย
เบื้องต้นและด้วยระยะเวลาในการจัดท าการศึกษาค้นคว้าอิสระมีจ ากัด จึงท าให้ผลการศึกษาของ
นักศึกษาอาจมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์จึงขอน้อมรับและต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
ด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือรวบรวมบทความเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาอย่างดียิ่ง 

 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ก ำหนดกำรกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ  
วิชำกำรศกึษำคน้คว้ำอิสระ 
นักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน  

             มหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 6 
     วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
    ณ โรงแรม สิกขรา พลาโช่ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ห้องพาทีโอ้ 1 
 

อำจำรย์ผู้วิจำรณ์    : อำจำรย์ ดร.พรพรรณ เหมะพันธ์ 
อำจำรย์ประจ ำห้อง : รองศำสตรำจำรย์ ดร.จันทรำนุช มหำกำญจนะ 
ประธำนกลุ่ม         : รองศำสตรำจำรย์ ดร.จันทรำนุช มหำกำญจนะ 

ล ำดับ รำยกำร 

08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิดการน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
โดย ผู้อ านวยการหลักสตูร MPPM ภาคพิเศษ จังหวัดชลบรุ ี

ต้ังแต่เวลำ 09.00 – 10.15 น. 
น ำเสนอคนละ 10 นำที 
ตอบข้อซักถำม 5 นำท ี

นักศึกษำน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิจัย  
คนท่ี 1 นางสาวพิชญาภัค พลศร ี
คนท่ี 2 นางสาวจุฑามาศ สาตราภยั 
คนท่ี 3 นางสาวอังค์ริสา แสงฟ้า 
คนท่ี 4 นายบุญปาลสนันตน์ ธนธรรมตระกลู 
คนท่ี 5 นายทวีป อุดมจิรพัฒน์ 

10.15 – 10.30 น. (15 นำที) พักเบรก รับประทำนอำหำรว่ำง 
ต้ังแต่เวลำ 10.30 – 11.45 น. 

น ำเสนอคนละ 10 นำท ี
ตอบข้อซักถำม 5 นำท ี

คนท่ี 6 นางสาวณัฐชา เทพรักษ์ 
คนท่ี 7 นายอลงกรต บุญมา 
คนท่ี 8 นางสาวณิชกานต์ ชูเพชร 
คนท่ี 9 นายด ารงค์ฤทธิ์ ศรีสุวรรณ ์
คนท่ี 10 นางชุดา วิมุกตายน 
คนท่ี 11 นางสาวศิริสวรรค์ โชติมงคลพาณิชย ์

เวลำ 11.45 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
ต้ังแต่เวลำ 13.00 – 13.45 น. 

น ำเสนอคนละ 10 นำที ตอบข้อซักถำม 5 
นำที 

คนท่ี 12 นางสาวอัจฉรานันท์ ธิราช 
คนท่ี 13 นางสาววิชุณี ศรีอินทร์ 
คนท่ี 14 นางแพรวขวัญ สิงหแสม 

13.50 – 14.30 น. - พิธีปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิจัย  
โดย ผู้อ านวยการหลักสตูรฯ. 
- ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรยีมตัวสอบประมวลความรู้ 
โดย อาจารย์ประจ าหลักสตูรศูนยก์ารศึกษา 

หมำยเหตุ กำรแต่งกำย ชุดสุภำพ 



 

 

 

ก ำหนดกำรกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำ  

วิชำกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ 

นักศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน   
                 มหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 6 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
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อำจำรย์ผู้วิจำรณ์    : อำจำรย์ ดร.สุภำนี นวกุล 
อำจำรย์ประจ ำห้อง :  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬำภรณ์ ขอบใจกลำง 
ประธำนกลุ่ม         : อำจำรย์ ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศำล 

 

ล ำดับ รำยกำร 
08.00 - 08.30 น. 
08.30 - 09.00 น. 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิจัย  
โดย ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร MPPM ภำคพิเศษ จังหวัดชลบุรี 

ต้ังแต่เวลำ 09.00 – 10.15 น. 
น ำเสนอคนละ 10 นำที 
ตอบข้อซักถำม 5 นำท ี

นักศึกษำน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิจัย  
คนท่ี 1 นางสาววรางคณา บุญขัน 
คนท่ี 2 นางศศิปรียา พิมพ์หาญ 
คนท่ี 3 นาวาเอกเกรียงไกร กลิ่นทอง 
คนท่ี 4 นายสถาปนิก พิรุณด ี
คนท่ี 5 นางสาววิลาวรรณ สินกิ่ง 

10.15 – 10.30 น. (15 นำที) พักเบรก รับประทำนอำหำรว่ำง 

ต้ังแต่เวลำ 10.30 – 11.45 น. 
น ำเสนอคนละ 10 นำท ี
ตอบข้อซักถำม 5 นำท ี

คนท่ี 6 นายจิรัฎฐ์ ทวนดิลก 
คนท่ี 7 นางสาวจิดานันท์ ศรีพชรภาส 
คนท่ี 8 นายอนุสรณ์ อินทเชต ุ
คนท่ี 9 นางสาวเพ็ญพรรณ งามวจิิตรนันท์ 
คนท่ี 10 นางยุวนันท์ อังจันทร์เพ็ญ 

เวลำ 11.45 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
ต้ังแต่เวลำ 13.00 – 13.30 น. 

น ำเสนอคนละ 10 นำท ีตอบข้อซักถำม 5 นำท ี
คนท่ี 11 นางสาวพรนภา ปุกตุล 
คนท่ี 12 นางสาวพีราภรณ์ จติรมติร 

13.50 – 14.30 น. - พิธีปิดกำรน ำเสนอผลงำนกำรศึกษำวิจัย  
โดย ผู้อ านวยการหลักสตูรฯ. 
- ให้ค าแนะน าเรื่องการเตรยีมตัวสอบประมวลความรู้ 
โดย อาจารย์ประจ าหลักสตูรศูนยก์ารศึกษา 

หมำยเหตุ กำรแต่งกำย ชุดสุภำพ 
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ทัศนคติของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมในกำรรักษำพยำบำล กับ สถำนพยำบำล  
ของรพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์

เกรียงไกร กลิ่นทอง*   

บทคัดย่อ 

จากที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ มีจ านวนผู้เลือกท าประกันสังคมที่เพ่ิมขึ้น ทางหน่วยงาน
จึงจ าเป็นต้องทราบข้อมูล จากผู้ประกันตนใน ทัศนคติด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเลือกใช้ประกันสังคม
ของ รพ. เพ่ือให้ทราบเหตุผล ของผู้เลือกใช้ประกันสังคม รพ. ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และหา
แนวทางการพัฒนาการบริการ การประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาล โดย ศึกษาวิจัยกลุ่มผู้ประกันตน
ที่มารับบริการ ที่ รพ. และคลินิกสาขา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี โดยวิธีเชิงปริมาณ ใช้ เครื่องมือคือ
แบบสอบถามจ านวน 400 ราย และวิธีเชิงคุณภาพ.ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน 30 ราย ในกลุ่ม
ผู้ประกันตนที่มารับบริการที่รพ.และคลินิกสาขา วิเคราะห์ข้อมูล ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น และ
เหตุผลที่เลือกท าประกันสังคม โดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์   

จากผลส ารวจแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกันตนที่เข้ามารับบริการจ านวน 400 ราย มีทัศนคติ
ความพึงพอใจทั้ง 7 ด้านอยู่ในเกณฑ์ มาก ด้านความเชื่อมั่นในรพ.อยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อหาค่า
ความสัมพันธ์ทางสถิติ มีความสัมพันธ์กันหลายส่วน ผลจากการสัมภาษณ์ มีความพึงพอใจ และมี
ความเชื่อมั่นในการมารับบริการที่ รพ. เหตุผลการเลือกประกันสังคมมีตัวแปรด้านเพศ อายุ อาชีพ ที่
อยู่อาศัยกับความเชื่อมั่นมีความสัมพันธ์,สถานภาพ อายุ รายได้ ที่อยู่อาศัยกับสถานพยาบาลใกล้บ้าน
มีความสัมพันธ์,อาชีพ รายได้ ที่อยู่อาศัยกับชอบแพทย์และพยาบาลมีความสัมพันธ์ ,ที่อยู่อาศัยกับ
คลินิกสาขาหลายแห่งมีความสัมพันธ์กัน 

 
ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ ประกันสังคม ผู้ประกันตน ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 
 

1. บทน ำ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งอยู่พ้ืนที่  ต าบลพลูตาหลวง 

อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นรพ.รัฐบาล ระดับตติยภูมิ ขนาด 420 เตียง มีบุคคลากรทางการแพทย์
ทั้งหมด 2,070 คน พื้นที่ติดกับสนามบินอู่ตะเภา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 
พ.ศ.2539 โดย ภารกิจหลักดูแลสุขภาพก าลังพลของกองทัพเรือ ทั้งยังดูแลสุขภาพประชาชนพ้ืนที่
ใกล้เคียง ได้แก่เขตอ าเภอสัตหีบ ชลบุรี และ อ าเภอบ้านฉาง จ.ระยอง และผู้ประกันตนที่เลือก

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ประกันสังคม ของรพ. ซึ่งสัดส่วนการเข้ารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในแบ่งตามล าดับ คือ สิทธิ
ข้าราชการเบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง, สิทธิประกันสังคมและสิทธิ ส.ป.ส.ช. (30 บาท) 

ส านักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักคือการบริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2539(ส าหรับผู้ประกันตนที่ว่างงาน) โดยมีหน้าที่ให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ประกันตน ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากการ
ท างาน รวมทั้งคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทันตกรรม ชราภาพ ว่างงาน และให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตเนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้าง ซึ่งในปี 
พ.ศ.2560 ได้เพ่ิมสิทธิ์การตรวจสุขภาพฟรี ตามช่วงอายุ (ระเบียบ ส านักงานประกันสังคม ตาม พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไข พ.ศ.2560) 

จ านวนผู้ประกันตน ในปี พ.ศ. 2560 ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีผู้ประกันตน ใช้ มาตรา 
33 และ 39 จ านวน 12,214,174 คน พ้ืนที่มากที่สุดคือ เขตกรุงเทพ จ านวน  4,070,223 คน ส่วนใน
พ้ืนที่ เขตจังหวัด ชลบุรี และระยอง มีผู้ประกันตน จ านวน  1,193,150 คน และในปี 2561 มีจ านวน 
1,177,310  คน (ข้อมูล ณ 16 ส.ค. 2561,ส านักงานประกันสังคม)  โดยมี รพ.เข้าเป็นคู่สัญญากับ
ส านักงานประกันสังคม เพ่ือให้การบริการด้านการรักษาพยาบาล กับผู้ประกันตนที่ เลือก
สถานพยาบาลประกันสังคม ทั่วประเทศจ านวน 236 แห่ง เป็นของรัฐ 158 แห่ง และเอกชน 78 แห่ง 
ในภาคตะวันออก ชลบุรีและระยอง  ได้แก่ รพ.รัฐบาล ประกอบด้วย รพ.ชลบุรี , รพ.พนัสนิคม, รพ.
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ , รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา , รพ.แหลมฉบัง .รพ.เมืองพัทยา , รพ.
มหาวิทยาลัยบูรพา และรพ.ระยอง รพ.เอกชน ประกอบด้วย รพ.พญาไท ศรีราชา, รพ. วิภารามแหลม
ฉบังและอมตะนคร, รพ.เอกชล 2, รพ.ปิยะเวชช์ บ่อวิน, รพ.มงกุฎระยอง และ รพ.จุฬารัตน์ระยอง  

รพ.ที่มีขนาดใหญ่และมีคลินิกเครือข่ายมากกว่า 10 แห่งได้แก่ รพ.ชลบุรี  ,รพ.สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ,์ รพ.สมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา, รพ.ระยอง ส่วนรพ.ที่มีคลินิกเครือข่ายน้อยกว่า 10 แห่ง 
ได้แก่ รพ.พญาไท ศรีราชา, รพ.มงกุฎระยอง และ รพ.จุฬารัตน์ระยอง (รวมแพทย์ระยอง) รพ.แหลม
ฉบัง, รพ.เมืองพัทยา, รพ. วิภารามแหลมฉบัง, รพ.เอกชล 2 

ส านักงานประกันสังคม ได้มีแนวทางการจ่ายเงินให้กับสถานพยาบาลที่ เป็นคู่สัญญา
ประกันสังคม (www.sso.go.th) ดังนี้ ค่าใช้จ่ายรายหัว 1480 บาท/คน , ค่าภาระเสี่ยง 447 บาท/คน 
และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่  ค่ายามะเร็ง ค่าท าเส้นล้างไต ค่าเจาะเลือด CD4 ค่าวัสดุทาง
การแพทย์ ค่าความสมบูรณ์ ของเวชระเบียน ความพึงพอใจในการรับบริการ และค่ารักษาโรคท่ีมีความ
ซับซ้อน มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหากสถานพยาบาลใดมีผู้ประกันตนจ านวนมากจะท าให้สถานพยาบาลนั้น
มีรายรับจากเงินประกันสังคมเพ่ิมมากขึ้น สามารถพัฒนาศักยภาพ ของหน่วยงานได้เพ่ิมขึ้น 

ดังนั้น รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่บนพ้ืนที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
หรือ EEC อยู่ตรงกลางระหว่างพัทยา มาบตาพุด บ่อวิน และใกล้สนามบินอู่ตะเภา/ท่าเทียบเรือจุก
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เสม็ด มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม และนิคมอุตสาหกรรม จ านวนมาก เขตเศรษฐกิจที่ขยายตัว ท า
ให้มีการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานเพิ่มข้ึน ผู้ประกันตนก็จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น ทางรพ.มีจ านวนคลินิก
สาขาจ านวน 26 แห่ง  เป็นคลินิกของทั้งภาครัฐและเอกชน ในจ านวนนี้มี 2 แห่งเป็นคลินิกสาขาที่ รพ.
เปิดเพ่ือรองรับผู้ประกันตน ในโซน พัทยา มีทั้งโรงแรม,แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ คลินิกสาขานาจอม
เทียนและ โซนนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ คลินิกสาขาบ่อวิน 

 ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ผู้ประกันตนประกันสังคมของรพ.มีจ านวน เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อ
เปรียบเทียบกับ รพ.รัฐที่มีศักยภาพใกล้เคียงกัน ดังนี้  

                                          จ ำนวนผู้ประกันตน ของรพ.รัฐบำล เขตชลบุรีและระยอง  

ปี รพ. 
ระยอง 

รพ.ชลบุร ี รพ.สมเด็จ ณ ศรี
รำชำ 

รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ 

2559 179,000 193,900 321,763 112,624 
2560 173,855 186,706 315,963 118,631 
2561 184,120 194,722 314,164 127,537 

เปอร์เซ็นต์ 
เทียบปี 

2559-2561 

เพิ่มข้ึน 
2.78% 

เพิ่มข้ึน 
0.44% 

ลดลง 
2.37% 

เพิ่มข้ึน 
11.69% 

ที่มำ: ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมศรีราชาและส านักงานประกันสังคมระยอง  

ศักยภาพของรพ.สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ถึง 200,000 คน (จากอัตราการครองเตียง 
53%) เพ่ือรักษาลูกค้าเก่าจ านวน 127,537 คนและเพ่ิมลูกค้าใหม่ ทางรพ.มีความจ าเป็นทราบ
ทัศนคติ ด้านความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น และปัจจัย ที่ส่งผลทั้ง เชิงบวก และเชิงลบแก่ รพ. จากกลุ่ม
ผู้ประกันตน โดยเน้นพัฒนาให้เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่  6 เน้นด้านปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ การปรับเปลี่ยน ภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม” และยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์  
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรพ. คือ ศูนย์การแพทย์ที่เป็นเลิศด้านบริหารจัดการที่มีคุณภาพระดับสากล 

 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือทราบถึงทัศนคติ ของผู้เลือกใช้ประกันสังคมของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
  2.2 เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ของอายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้และที่อยู่
อาศัยต่อการตัดสินใจเลือกใช้ประกันสังคมและ ความเชื่อมั่นของผู้ประกันตน 
  2.3 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริการ การประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาล  
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3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
  การส ารวจปัจจัยที่ผู้ประกันตนเลือกใช้ประกันสังคม รพ. 
    1) ส ารวจผู้ประกันตนที่มารับบริการ ในรพ.และที่คลินิกสาขา นาจอมเทียน คลินิก
สาขาบ่อวิน ชลบุรี  
    2) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้บริการสถานพยาบาลประกันสังคมของรพ.  
    3) ส ารวจด้านความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ได้แก่  ด้านบุคลากร  ด้านบริการ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม  ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  ด้านศักยภาพการ
รักษาพยาบาล  ด้านระบบสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์  และ ส ารวจความเชื่อมั่น 
ของผู้ประกันตนต่อสถานพยาบาลประกันสังคมของรพ. 
    5) ส ารวจมุมมอง ของผู้ประกันตนและหาค่าความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
ประกันสังคม ของ รพ. 
    6) วิเคราะห์ ทัศนคติที่ผู้ประกันตนมาเลือกท าประกันสังคม จาก ความพึงพอใจ 
และความเชื่อม่ันและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ และที่อยู่
อาศัย กับ เหตุผลการเลือกท าประกันสังคมกับรพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
    8) น าผลการส ารวจจัดการเสนอแผนให้ผู้บริหาร เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 
    9) ระยะเวลาด าเนินการวิจัย กันยายน 2561-ตุลาคม 2561 
 

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่ผู้ประกันตน ในเขต จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ในการเลือก

ท าประกันสังคม กับ รพ.โดยดูจาก ทัศนคติ ด้านคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ ศักยภาพการ
รักษาพยาบาล และความเชื่อมั่น ใช้วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) โดยเริ่มจาก
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยวิธีการส ารวจ (Survey research method) และ
วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ก าหนดรายละเอียดวิธีการด าเนินการศึกษาออกเป็น การก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างและขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือ ลักษณะแบบสอบถาม ความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การจัดท าข้อมูล
และวิเคราะห์ผล เชิงสถิติที่ใช้ในการวิจัยและงานวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก 

 4.1 วิจัยเชิงปริมำณ 
  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่าง
เหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างใช้ตารางก าหนดตัวอย่าง
ของ Yamane (1973) สูตร Taro Yamanae  n = N/1+Ne2  e=0.05, N = 127,537 (ข้อมูลจาก
งานระบบสถิติจากส านักงานสิทธิประโยชน์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 16 ส.ค. 2561) n= 398.75 
= 400 คน 
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  ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย  แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
  1. ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent Variables)  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่อยู่ 
  2. ตั วแปรตาม (Dependent Variables) ปัจจัยด้ านความพึงพอใจได้แก่ด้ านบุคลากร 
ด้านบริการ ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
ด้านศักยภาพการรักษาพยาบาล ด้านระบบสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ด้านความเชื่อมั่น 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ใช้แบบสอบถามในการส ารวจผู้มาใช้บริการใน รพ.และคลินิกสาขา 
ผู้ป่วยประกันสังคมเข้ารับบริการ 273,267ครั้ง โดยจ านวนใช้บริการที่ รพ. 164,604 ครั้ง คิดเป็น 60.24% 
และจ านวน คลินิกสาขาของรพ. 108,663 ครั้ง คิดเป็น 39.76% (จากข้อมูลส านักงานสิทธิประโยชน์ ปี 
2560)  ผู้วิจัยจึงได้แบ่งการส ารวจเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 60 % และกลุ่ม
คลินิกสาขา จ านวน 40% โดยเป็นค าถามชนิดปลายปิดและได้ท าการแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ การเคยมาใช้บริการสาขา เพศ อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่อยู่ปัจจุบัน  
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประกันสังคม และการรักษาในสถานพยาบาล โดย ส่วนที่1 
และส่วนที่ 2เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดหรือแบบเลือกตอบ (Check list) เป็นการวัดข้อมูล
ประเภทมาตรานามบัญญัติ (Nominal scale) และเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
  ส่วนที่ 3 ทัศนคติความพึงพอใจกับการใช้บริการ สถานพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์  
  ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่นของผู้ประกันตนกับ รพ. ได้แก่  แนวโน้มการกลับมารับบริการซ้ า การ
เชื่อมั่น โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย ส่วนที่ 3และ ส่วนที่ 4 ลักษณะค าถามเป็นแบบ 
Likert’s scale โดยเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) ซึ่งเป็นการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval scale) แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s Scale ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 เกณฑ์การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนส าหรับระดับความเห็น 

ระดับน้ ำหนัก  ค่ำคะแนนของตัวเลือกตอบ  

มำกที่สุด  5  
มำก  4  

ปำนกลำง  3  

น้อย  2  
น้อยท่ีสุด  1  



 

 

6 
 

  วิธีการแปลผลแบบสอบถามส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ตามเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 เกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยคะแนนในแต่ละระดับ  

คะแนนเฉลี่ย  ระดับควำมเห็น  

4.21 – 5.00  มากที่สุด  
3.41 – 4.20  มาก  

2.61 – 3.40  ปานกลาง  

1.81 – 2.60  น้อย  

1.00 – 1.80  น้อยที่สุด  

  กำรจัดท ำข้อมูลและวิเครำะห์ผล 
  หลังจากท าการด าเนินการรวบรวมเก็บแบบสอบถามทั้งหมดเรียบร้อย จะน าแบบสอบถาม
ทั้งหมดมาด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบข้อมูล โดยผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 400 ชุด และจ าแนกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์หรือมีข้อผิดพลาดออก 
  2. คัดเลือกแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว น ามาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม SPSS for Window  
  3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ศึกษาลักษณะการกระจาย
ข้อมูล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่อยู่ กับเหตุผลการตัดสินใจเลือกใช้
ประกันสังคม รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ในรูป ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation)  

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ไ ด้ แก่ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  Independent Sample T-Test เ พ่ื อทดสอบว่ า  ปั จ จั ย ลั กษณะท า ง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และที่อยู่ การวิเคราะห์ F-Test เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) เพ่ือใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 2 กลุ่มขึ้นไป 
การทดสอบปัจจัย ทางด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ และด้านรายได้ 
การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม ว่าเหตุผลในการตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.
สก.พร. มีความแตกต่างกันหรือไม่ โดยเลือกใช้ ANOVA มาทดสอบ หากพบว่ามีความแตกต่างอย่าง
น้อย 1 คู่ ต้องทดสอบเพ่ิมเติมว่าคู่ไหนที่มีค่าความแตกต่าง โดยใช้ Post Hoc test ของ Scheffe ถ้า
ค่า Sig < 0.05 ที่ยอมรับได้อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อการทดสอบหาความแตกต่าง ค่าเฉลี่ย 
ANOVA พบว่ามีอย่างน้อย 1 คู่ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงต้อง
ทดสอบเพ่ิมเติมเทียบรายคู่   
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  4.2 วิจัยเชิงคุณภำพ 
  วิธีการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะ
การศึกษาถึง เรื่องคุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น การก าหนดผู้ให้สัมภาษณ์  
ที่ใช้ในการศึกษา คือ 2 กลุ่มตัวอย่าง ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล 20 คน และคลินิกสาขา 10 คน 
  ค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ ชื่อ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ที่อยู่ปัจจุบัน สาเหตุที่เลือกท าประกันสังคมกับรพ. 
และถามเกี่ยวกับการมารับบริการใน ความสะดวก การเข้าถึง เกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพและความ
พึงพอใจในโรงพยาบาล 
  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field data) ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) แบบตัวต่อตัว โดยใช้ค าถาม
แบบปลายเปิด ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการแสดงถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ โดย
ขออนุญาตในการจดบันทึกระหว่าง การสัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 30-60 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความร่วมมือของผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์จะท าจนกว่าจะไม่พบข้อสงสัย และมีการการทดสอบ
ค าถาม-ค าตอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการถามค าถามต่อไป ในขณะสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะใช้การจดบันทึก
สรุปประเด็นที่ส าคัญ และเมื่อจบการสัมภาษณ์จะท าการบันทึกข้อมูล เช่น ลักษณะท่าทาง ลักษณะ
น้ าเสียงตามความเป็นจริง หลังจากที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล น ามาตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้  น ากลับไปผู้ให้สัมภาษณ์ยืนยัน 
 

5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน จากสถานบริการของรพ.ตามสัดส่วนจริงที่ใช้บริการ 

ได้แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 64.3% คลินิกสาขานาจอมเทียน 20.3 % คลินิกสาขาบ่อวิน 
15.4% โดยแบ่งเป็น เพศชาย 49% เพศหญิง 51% มีจ านวนใกล้เคียงกัน ส่วนอายุ ช่วง 15 - 20 ปี 
2.2%, 21 - 30 ปี 29%, 31 - 40 ปี 30.8%, 41 - 50 ปี 26%, 51 - 60 ปีขึ้นไป 12% โดยอายุเฉลี่ย
อยู่ในวัยกลางคน วัยท างาน สถานภาพส่วนใหญ่เป็น สมรสกับโสด  สมรส 49.5%,โสด 43.3%  ,หย่า/
หม้าย 7.2%  

ระดับการศึกษาจะมีจ านวนมากช่วงมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมี มัธยมศึกษา 38.8% , 
อาชีวศึกษา 31%, ปริญญาตรี ขึ้นไป 19.5% และ ประถมศึกษา 12.2% , อาชีพส่วนใหญ่ ท างาน
บริษัทเอกชน 72.3%, หน่วยงานราชการ 9.3%, ธุรกิจ/ค้าขาย 13.4% ,อาชีพอิสระ-ว่างงาน 5%   
รายได้ ส่วนใหญ่ไม่เกิน 20,000 บาท  ผู้ประกันตน รายได้ น้อยกว่า10 ,000บาท 15%, 10,001-
20,000 บาท 58.8%, 20,001-30,000 บาท 16.2%, 30,001-40,000 บาท 5.5%, 40,001-50,000
บาท 4.5% ที่อยู่ปัจจุบัน(จังหวัด) ระยอง 48% ชลบุรี 52% จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์นั้น
กลุ่มประชากรมีลักษณะข้อมูลทั่วไปที่ใกล้เคียงกัน  
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จากผลการวิจัยสาเหตุการเลือกใช้ประกันสังคม ผู้ประกันตนส่วนใหญ่เลือก คือความเชื่อมั่น
และพึงพอใจในรพ 37% รองลงมาคือ สถานพยาบาลใกล้บ้าน  เดินทางสะดวก 34 %, มีคลินิกสาขา
หลายแห่ง 15% และ ชื่นชอบแพทย์และพยาบาล 14%  ส่วนใหญ่จะใช้บริการเกิน 5 ปี และ มี 32% 
ที่เปลี่ยนประกันสังคมจากโรงพยาบาลอ่ืนมาโดยให้เหตุผลเรื่องเชื่อมั่นและพึงพอใจการบริการของ 
รพ. 44.23%, สถานพยาบาลใกล้บ้าน 41.54% และมีคลินิกสาขาให้บริการหลายแห่ง 20.38% 
เหตุผลเหมือนกันทั้ง 2 กลุ่ม แสดงให้เห็นว่า ที่เลือกใช้เพราะเชื่อมั่นและพึงพอใจการบริการของ รพ.
และมีจ านวน 96.3% ยินดีแนะน าให้ญาติ/คนรู้จักมาเลือกใช้ประกันสังคมของรพ. จาก ทัศนคติของ
ผู้ประกันตน ทั้ง 7 ด้านและด้านความเชื่อมั่น นั้น สรุปผลตามตาราง 

ตำรำงท่ี 1 ทัศนคติการบริการ 

ทัศนคติกำรบริกำร ผลกำรประเมิน 

Mean SD. แปลผล 
ด้านบุคลากร 4.03 0.73 มาก 

ด้านบริการ  3.88 0.75 มาก 

ด้านการพัฒนาคุณภาพ 3.73 0.78 มาก 

ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม 3.90 0.78 มาก 

ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ 4.06 0.66 มาก 

ด้านศักยภาพการรักษาพยาบาล 4.09 0.64 มาก 

ด้านระบบสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 

3.67 0.73 มาก 

ตำรำงท่ี 2 ความเชื่อม่ัน 

ควำมเชื่อม่ัน ผลกำรประเมิน 

Mean SD. แปลผล 

1. แพทย์ มีความสามารถสูง 4.06 0.64 มาก 
2. พยาบาลดูแลดีมีคุณภาพ 4.06 0.66 มาก 

3.ต้องการจะมารักษาที่ รพ. และคลินิกสาขา 4.08 0.66 มาก 
4. ชอบโรงพยาบาลทุกส่วนงาน 4.21 0.7 มากที่สุด 

5. เป็น รพ. สังกัดทหารเรือจึงคิดว่ามีระบบ
การจัดการที่ดี 

4.17 0.68 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.12 0.67 มำก 
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     ทัศนคติด้านความพึงพอใจ ของผู้ประกันตนที่เลือกใช้ประกันสังคมอยู่ในระดับมาก  และ
ภาพรวมของความพึงพอใจและความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 97.79% ค่าเฉลี่ย (Mean) ความพึงพอใจรวม
ที่ 3.90 ล าดับ มากที่สุด อยู่ที่ด้านศักยภาพการรักษาพยาบาล 4.09 และรองลงมาคือด้านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 4.06 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ พึงพอใจและมั่นใจ เชื่ อถือ ด้านการ
รักษา การวินิจฉัยและค าแนะน าของแพทย์ ประกอบกับการสัมภาษณ์ ที่ตอบว่า แพทย์ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับตัวโรคดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง มีคุณภาพ ประทับใจเอาใจใส่ รักษาหายขาด  
สอดคล้องกับผู้ประกันตนที่พึงพอใจกับเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ที่รพ. มี ความ
พร้อม ทันสมัยมีความมั่นใจและปลอดภัย เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล หากเปรียบเทียบกับด้าน
ความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 โดยชอบทุกอย่างของรพ. มีค่าเฉลี่ยที่ 4.21, เชื่อมั่นว่าเป็น รพ.ทหาร
มีระบบจัดการที่ดีค่าเฉลี่ย 4.17 และเมื่อป่วยต้องการมารักษาที่ รพ.หรือสาขา ค่าเฉลี่ย 4.08 เพราะ
เชื่อมั่นว่าแพทย์มีความสามารถสูงค่าเฉลี่ย 4.06 ประกอบกับการสัมภาษณ์ ส่วนหนึ่งจะบอกว่า ทุก
อย่างดีแล้วชอบทุกอย่าง “เมื่อถาม ว่าชอบอะไร” ลักษณะการตอบจะใกล้เคียงกันคือ ชอบแพทย์เก่ง 
พยาบาลแนะน าเอาใจใส่ดี รพ.พ้ืนที่กว้างขวาง สะดวกสบาย และปลอดภัย มีระบบการบริการที่ดี 
เข้าถึงง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน จากวิเคราะห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่า เป็น จุดแข็งส าคัญที่ รพ.ควรรักษา
คุณภาพเหล่านี้ไว้ แต่ เมื่อดูผลการสอบถาม ทัศนคติความพึงพอใจ ยังพบว่า มีบางส่วนที่มีคะแนน
ได้มากจริง แต่คะแนนรวมน้อยกว่าส่วนอ่ืนได้แก่ด้านระบบสารสนเทศ/ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ค่าเฉลี่ยที่ 3.67 และด้านการพัฒนาคุณภาพค่าเฉลี่ยที่ 3.73 เมื่อวิเคราะห์ ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแต่ละสาขา  
  จากการสัมภาษณ์มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน คือ ต้องการให้จัดมีกิจกรรม หรือเปิด สารคดีให้
ความรู้ทางการแพทย์และน าเสนอการประชาสัมพันธ์ รพ.มากกว่าขึ้น ให้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้มี
ความชัดเจน โดยทางรพ.ได้มีการอบรมให้ความรู้ทางการแพทย์อย่างสม่ าเสมอแต่ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับ
การอบรมจะเป็นเจ้าหน้าที่ในรพ.จึงควรมีการปรับปรุง สื่อสารให้มากยิ่งข้ึน มีช่องทางการประสานงาน 
มีระบบส่งต่อที่รวดเร็ว ส่วนรางวัลที่รพ.ได้รับ ส่วนหนึ่งจะดูว่าเป็นมาตรฐานและเป็นขวัญและก าลังใจ
ของรพ. แต่ที่ผู้ประกันตนสนใจด้านการบริการมากว่า รางวัล ในด้านการบริการมีค่าเฉลี่ยที่ 3.80 มี
ขั้นตอนสะดวก มีประสิทธิภาพ การประสานงานระหว่างแผนกดี แต่จากสัมภาษณ์ จะอยากให้
แก้ปัญหา เรื่องระยะเวลาการรอคอย แพทย์ตรวจ และระยะเวลาการรอยาค่อนข้างใช้เวลานาน เมื่อดู
จากค่าเฉลี่ย ระยะเวลาการรอยา ค่าเฉลี่ยที่ 3.65 เป็นค่าท่ีต่ าว่าส่วนอื่น  
  แต่ปัญหานี้จากการเก็บแบบสอบถามจะมีเฉพาะที่ รพ.เท่านั้น ส่วนคลินิกสาขา จะพึงพอใจ
และตอบว่าระบบรวดเร็ว ดังนั้นประเด็นเรื่องระยะเวลาการรอคอยนี้เป็นปัญหาส าคัญต้องวางแผน
แก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ที่ 3.90 รพ.เดินทางสะดวก พ้ืนที่กว้างขวาง 
และมีพ้ืนที่สีเขียวจ านวนมาก มีที่จอดรถ ร้านค้า ร้านอาหารที่เพียงพอ ส่วนที่สัมภาษณ์นั้นส่วนใหญ่
พึงพอใจ และ สะดวกปลอดภัย บางส่วนจะมองว่าที่จอดรถน้อยและร้านอาหารน้อย แต่ที่จริงแล้ว 
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รพ.จัดพ้ืนที่จอดรถและร้านอาหารไว้หลายแห่ง ซึ่งเพียงพอกับการรองรับ แต่ที่ขาดไปคือการมีป้าย
บอกต าแหน่งพื้นที่แต่ละส่วนที่ชัดเจน 
  ทดสอบหาความสัมพันธ์ว่าตัวแปรแต่ละตัวมีความสัมพันธ์ (ANOVA) 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันนั้น จะมีเหตุผลการตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร ที่
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ยอมรับ (H0) ปฏิเสธ( H1) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าเพศไม่มีผลในการเลือกท าประกันสังคม  
  2. กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานที่พักอาศัย ใน จ.ระยองและ จ.ชลบุรีต่างกันนั้นจะมีเหตุผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                          
ปฏิเสธ (H0) ยอมรับ( H1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า ที่พักอาศัยมีผลต่อการ
เลือกประกันสังคม จากผลการวิจัย เป็นเพราะ เดินทางสะดวก ใกล้บ้าน 
  3. กลุ่มตัวแปรอายุ 5 ระดับ พบว่าช่วงอายุ 21-30 ปี กับช่วงอายุ 41-50 ปี มีเหตุผลการ
ตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร. ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า 
ช่วงอายุมีผลต่อการเลือกประกันสังคม เพราะอายุน้อย 21-30 ปี วัยท างาน สุขภาพแข็งแรงจะเน้น
ความสะดวก การบริการ ส่วนช่วงอายุ 41-50 ปี เป็นวัยที่เป็นระดับหัวหน้างาน เริ่มมีโรคประจ าตัว 
จะเลือกเพราะคุณภาพการบริการ การรักษาแพทย์และพยาบาล 
  4. กลุ่มตัวแปรระดับการศึกษา 4 ระดับ พบว่าระดับการศึกษาที่น ามาทดสอบรายคู่ กับ
เหตุผลการตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร. ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 แสดงว่าการศึกษาไม่มีผลต่อการเลือกประกันสังคม 
  5. กลุ่มตัวแปรสถานภาพ 3 ระดับ พบว่าช่วงสถานภาพโสด กับสมรส มีความแปรปรวนต่อ
เหตุผลการตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร. เพราะใกล้บ้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  แสดงว่าสถานภาพที่ผลต่อการเลือกประกันสังคม  เพราะเหตุผลใกล้บ้าน 
  6. กลุ่มตัวแปรรายได้ 5 ระดับ พบว่าช่วงรายได้ 10001-20000 กับ 30001- 40000 มีความ
แปรปรวนต่อเหตุผลการตัดสินใจเลือกประกันสังคม รพ.สก.พร. ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงว่ารายได้มีผลต่อการเลือกประกันสังคม เพราะพึงพอใจและเชื่อมั่นแพทย์และพยาบาล 
  จากผลการวิจัย เรื่องทัศนคติของผู้ใช้สิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาล กับ สถานพยาบาล
ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการสัมภาษณ์ มีเหตุผล และค าตอบที่
สอดคล้องกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เหตุผลในการเลือกใช้ประกันสังคม ตามล าดับ ได้แก่ 
  1. เชื่อมั่นและมีความพึงพอใจกับการรักษาพยาบาล   
  2. สถานพยาบาลอยู่ใกล้บ้านและเดินทางสะดวก 
  3. มีคลินิกสาขาให้บริการหลายแห่ง เวลาป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับบริการได้สะดวกรวดเร็ว 
  4. ชื่นชอบและประทับใจ การรักษา ค าแนะน า และการเอาใจใส่ของแพทย์และพยาบาล 
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  ด้านความพึงพอใจ ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร, ด้านบริการ, ด้านการพัฒนาคุณภาพ, 
ด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม, ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์, ด้านศักยภาพการรักษาพยาบาล, ด้าน
ระบบสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) อยู่ในเกณฑ์ 
มาก ตามล าดับ ผลการวิจัยใกล้เคียงกับ สุนทรียา ค าทูล (2552) ผลวิจัยพบว่าการให้บริการทาง
การแพทย์ การให้บริการเจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อมของรพ.ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
  ด้านความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) อยู่ในเกณฑ์ มาก เมื่อประเมินคะแนน
รวมระหว่างทัศนคติความพึงพอใจ 7 ด้านกับความเชื่อมั่น (ความพึงพอใจ 97.79และ ไม่พึงพอใจ 
2.21) เหตุผลที่เลือกประกันสังคม  มีความสัมพันธ์ ของตัวแปรอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ0.05 ได้แก่ ที่
อยู่ อายุ สถานภาพ และรายได้ 

  ข้อเสนอแนะ 
  1. ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมของความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร เพ่ือน าข้อมูลไม่ใช้พัฒนาให้ตรงจุด  
  2. จัดท าแผนผังการเข้ารับบริการ ให้ผู้ประกันตนรับทราบข้อมูล 
  3. จัดประชาสัมพันธ์ ป้าย รพ.และสถานที่ ภายใน ที่จอดรถ ร้านอาหาร ให้ชัดเจน 
  4. ติดตั้ง บอร์ด ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ด้านสุขภาพ 
  5. เพ่ิมจ านวนบุคลากรที่บริการผู้ประกันตนและลดขั้นตอนการบริการ เพ่ือลดระยะเวลาการ
รอคอย 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้รับรู้คลินิกสาขารพ.ใกล้บ้าน 26 สาขา 
  7. เปิดบริการคลินิกคู่สัญญา เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และลดความคับคั่งของห้องประกันสังคม   
  8. เพ่ิมศักยภาพ ของสถานพยาบาลเครือข่าย เช่น ตรวจ lab ,X-ray 
  9. จัดระบบ one stop service   ห้องตรวจประกันสังคม 
  10. รพ.ควร เปิด หอผู้ป่วยประกันสังคม เพ่ือรองรับผู้ประกันตนที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น ในอนาคต 
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ปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรบริกำรที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ของโรงแรม ในเขตพื้นที่ จังหวัดชลบุร ี

จิดานันท์ ศรีพชรภาส* 

บทคัดย่อ 
การท่องเที่ยวเป็นส่วนส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งการประกอบธุรกิจโรงแรม

ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งดังนั้นเมื่อทรัพยากรถูกใช้ไปเป็นจ านวน

มากจึงเกิดความเสื่อมโทรมขึ้น จึงเป็นที่มาของการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะสามารถสร้าง

รายได้ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของทรัพยากร ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการบริการที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลักดันและ

สนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมเกิดการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่สอดคล้องต่อการบริการ 

ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในภาคธุรกิจ ชุมชน

และสังคม โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงาน

ภาคเอกชนที่ได้รับรางวัลทางด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐที่มี

ช านาญการเฉพาะด้านในการตรวจประเมินการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของการประกอบธุรกิจ

โรงแรม จ านวน 8 แห่ง ประกอบกับการใช้ข้อมูลการด าเนินการด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึก

จาการสัมภาษณ์มาจ าแนกและจัดหมวดหมู่แล้วน ามาวิเคราะห์ น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหา

ลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกัน และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา 

เมื่อศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน 4 ประเด็น คือ 1) ปั จจัยส าคัญที่ผลักดันและ

สนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) ปัจจัยที่สนับสนุนให้การบริการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมประสบผลส าเร็จ 3) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการน าการจัดการ

สิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในธุรกิจ 4) ผลลัพธ์ที่ได้จาการน าการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5) การ

ด าเนินงาน และกิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ เคป 

ดารา รีสอร์ท พัทยา  

 

ค ำส ำคัญ: โรงแรม ทรัพยากร การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                           

* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
50/629 หมู่ 5 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 Email: jidanun.sri@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องจักรส าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 

4-5 ปีที่ผ่านมา ในปี 2560 การบริโภคคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 12 ของ GDP (ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) ดังนั้นจึงมีประเด็นที่น่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยวอยู่

หลายประเด็น เช่น การสร้างรายได้ให้การท่องเที่ยวแบบกระจายตัวมากขึ้น ด้วยนโยบายส่งเสริมการ

เที่ยวเมืองรอง เพ่ือสร้างรายได้ให้ถิ่นต่าง ๆ อย่างทั่วถึง นอกเหนือจากประเด็นในการสร้างรายได้

ให้กับการท่องเที่ยวแล้ว สิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาคือการท าให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างยั่งยืน ดังจะ

เห็นว่าเมื่อมีการบริโภคมากขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวสูงขึ้น ความเสื่อมโทรมก็เพ่ิมขึ้นด้วย

ตามล าดับ ดังนั้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการประกอบกิจการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็น เพ่ือคงทรัพยากรที่จ า เป็นให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงความ

รับผิดชอบที่สถานประกอบการพึงมีต่อสังคม และในปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มให้ความสนใจการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ผลักดัน และสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมเกิดการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการด าเนินงาน และกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการบริการ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ

โรงแรม 

2.3 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์ที่ได้จากการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในภาคธุรกิจ ชุมชนและสังคม 
 

3. ขอบเขตกำรวิจยั 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขต

พ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไว้ด้วยกัน 3 ด้าน คือ ขอบเขต
เนื้อหา ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขต
พ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยท าการศึกษาเป็น
ระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 
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4. วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จต่อการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในเขตพ้ืนที่ 

จังหวัดชลบุรี โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Dept Interview) มีข้ันตอนและวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 พ้ืนที่ศึกษา คือ เขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี เนื่องจากชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีการประกอบ

ธุรกิจโรงแรมจ านวนมาก และมีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ขนาด ระดับดาว มาตรฐานการ

บริการของโรงแรม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยภาคเอกชน ได้แก่ ผู้บริหารในโรงแรมใน

เขตพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี โดยที่ตั้งสถานประกอบการตั้งอยู่ที่  พัทยานาเกลือ พัทยาเหนือ และพัทยาใต้ 

โดยมีขนาดของโรงแรม 200 – 500 ห้อง ซึ่งสถานประกอบทั้ง 3 แห่งได้รับรางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อม

จากหน่วยงานระดับประเทศและสากล  เช่น มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (Green Leaf) ระดับใบไม้ 5 

ใบ (5 ใบคือระดับสูงสุด) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) Resort 

of the year(จาก Travel and hospitality awards 2018) โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green 

Hotel) ระดับ ยอดเยี่ยม และ ASEAN Green Hotel Award เป็นต้น โดยผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่ง

ฝ่ายบริหารในด้านต่าง ๆ เช่น Manager – Government Relation, HR Manager, Chief Engineer 

รวมถึงเป็นประธานฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการในด้านการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของ

โรงแรม และภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

นักวิชาการ ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความช านาญเฉพาะด้านในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้าน

การจัดการพลังงาน ด้านการจัดการน้ า ด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหารจัดการโรงแรม  

1) นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาทางปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขา วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาฟิสิกส์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวิศวกรพลังงานและหัวหน้าฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษา

บริษัทเอกชนในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

2) นักวิชาการอิสระ จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Hotel 

3) ผู้ช านาญการทางด้านการบริหารโรงแรม ประธานฝ่ายสมาชิกภาพสมาคมโรงแรมไทย 

และเลขาธิการ, คณะกรรมการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัล

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
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4) เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงาน หัวหน้าแผนกปฏิบัติการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Hotel 

5) ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน ผู้ช่วยประธานบริหาร

บริษัทเอกชนซึ่งก่อตั้งในปี 2520 ประกอบธุรกิจการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมและ

สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ Green Hotel 

 

5. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐ

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจ านวน 8 คน โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-dept Interview) โดยเก็บข้อมูลที่ได้จากการบันทึกบทสัมภาษณ์ช่วงระยะเวลาในเก็บ

ข้อมูลคือเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 

5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจาก การ

ด าเนินงานทางด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา 

หนังสือ ต าราวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือให้ได้

ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลศึกษา 

 เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้ง 8 คน ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาตรวจสอบความครบถ้วนของ

ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษาโดยอาศัยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

(Descriptive Analysis) ผ่านการตีความที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ทฤษฎีหลากหลายในการช่วย

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การสร้างข้อสรุป 

 

6. ผลกำรศึกษำ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ผ่านการตีความที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบว่า การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็น

กระแสในธุรกิจโรงแรม โดยมีปัจจัยผลักดันและสนับสนุนที่หลากหลาย และพบว่ามีอุปสรรคและ

ปัญหาจากการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้การด าเนินงานในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมส่งผลต่อผลลัพธ์ที่มีต่อภาคธุรกิจ ชุมชนและสังคม รวมถึงการศึกษาข้อมูล

ทุติยภูมิของการด าเนินงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของ เคป 

ดารา รีสอร์ท พัทยา ดังนี้ 
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6.1 ปัจจัยส ำคัญที่ผลักดันและสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมมีกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

การให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการด าเนินงานในหลาย

ประเด็นโดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 

6.1.1 ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

ในแง่ของการท าธุรกิจ เป้าหมายคือก าไรจากลูกค้า ดังนั้นหากลูกค้ามีความต้องการในสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ใดนั่นเป็นที่แน่นอนว่าธุรกิจต้องปรับตัวและแสวงหาสินค้าและบริการเพ่ือตอบโจทย์

ความต้องการของผู้บริโภค 

“ลูกค้า หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเกิดจากความต้องการของลูกค้า ในอีกมุมมองหนึ่ง คือ เป็น

ความต้องการของตลาด เช่น ลูกค้าอาจถามว่าคุณมีอะไรที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งอาจ

เป็นเงื่อนไขที่ลูกค้าใช้พิจารณาเลือกซื้อการบริการของคุณ” (นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้าน

สิ่งแวดล้อม)  

“เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าท่ีสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ิมขึ้นจากกระแสทาง

โซเชียลและจากการตื่นตัวขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่หันมาให้ความส าคัญด้าน

สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพิ่มขึ้น เช่น การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในซุปเปอร์มาร์เกต การปลูกป่า การ

ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น กลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการให้

ความส าคัญและผลักดันให้เกิดโครงการด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อม” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัด

การพลังงาน)  

6.1.2 ภำพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ 

ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจเกิดจากความเชื่อถือของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้ นหาก

โรงแรมสามารถสร้างความน่าเชื่อถือนั้นผ่านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้จะส่งผลดีต่อธุรกิจ 

หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจอีกทางหนึ่ง  

“วัตถุประสงค์ที่โรงแรมให้ความส าคัญอาจจะเป็นมุมมองในเรื่อง Good view ที่ลูกค้ามีต่อ

โรงแรม เพราะการท าธุรกิจยังคงเป็นองค์กรที่หวังผลก าไร หรืออีกกรณีที่ธุรกิจแข็งแรงแล้วจะน าเรื่อง

สิ่งแวดล้อมมาเป็นตัวชูเพ่ิม (นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม)  

“การสร้างภาพลักษณ์สถานประกอบการที่ด าเนินงานด้วยการบริการที่ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

6.1.3 กำรลดต้นทุนของธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจสิ่งที่กิจการคาดหวังคือผลก าไร ซึ่งในธุรกิจโรงแรมก าไรเกิดจากการสร้าง

รายได้และการลดต้นทุน ดังนั้นเมื่อการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดต้นของธุรกิจได้ 
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เช่น การลดต้นทุนที่เกิดจากมาตรการพลังงาน การจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพ หรือการจัดการขยะที่ดี 

จึงท าให้การลดต้นทุนเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการบริการในลักษณะดังกล่าว 

“การเห็นประโยชน์ในการลดต้นทุน การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยลดต้นทุนได้

ในหลายๆ ด้าน ทั้งพลังงานไฟฟ้า น้ า การจัดการขยะ เหล่านี้หากเข้าใจและลงมือท าจะช่วยลดต้นทุน

ของธุรกิจได้อย่างมหาศาล” (นักวิชาการอิสระ)  

“มีความสัมพันธ์ทางด้านต้นทุนในการด าเนินการด้วย เช่น การใช้ต้นไม้ในสวนของโรงแรม

แทนการใช้ดอกไม้เพ่ือตกแต่งสถานที่ การใช้ฟิวเจอร์บอร์ดแทนโฟมแทนเพ่ือให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้” 

(ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.1.4 ธุรกิจตระหนักถึงควำมรับผิดชอบท่ีต้องมีต่อสังคม  

การประกอบกิจการโรงแรมมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้านต่อสังคม ชุมชน 

และส่วนรวม ดังนั้นผู้ประกอบกิจการจึงมีความจ าเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในส่วนที่

กฎหมายก าหนดและการแสดงความรับผิดชอบโดยกิจการเอง  

“ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคม” (ผู้ช านาญการทางด้านการบริหารโรงแรมกล่าว)  

“จิตส านึกของคนที่เกี่ยวข้อง แรงผลักดันที่เกิดจากจิตส านึกจะสามารถท าให้การบริการด้าน

สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพราะจิตส านึกท าให้คนเต็มใจท า” (นักวิชาการอิสระกล่าว) 

6.1.5 กำรให้ควำมส ำคัญและกำรสนับสนุนจำกเจ้ำของกิจกำรและฝ่ำยบริหำร 

เจ้าของกิจการและฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดทิศทางของธุรกิจ ทั้งยังมีอิทธิต่อ

การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายต่าง ๆ ดังนั้นหากเจ้าของกิจการและฝ่ายบริหารตระหนัก

ถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนจะสามารถท าให้การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด าเนินงานได้

ราบรื่นขึ้น  

“จุดเริ่มต้นของเราเริ่มมาจาก GM ท่านหนึ่ง เคยเป็นผู้จัดการทั่วไปที่นี่ ท่านให้แนวคิดว่า 

เรื่องในชีวิตที่เราต้องดูแลคือ ครอบครัว สังคม และตัวเอง ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกัน ถือ

เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกัน เราท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง หลายยุค 

หลายสมัย” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยากล่าว)  

“เริ่มต้นผู้ให้สัมภาษณ์ท าโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมนี้ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งครั้งแรกที่เข้า

ร่วมโรงแรมได้เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิใบไม้เขียว โดยริเริ่มมาจากครอบครัวเจ้าของ และ 

GM ว่าเราน่าจะเข้าร่วมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา

กล่าว)  

“นโยบายและความตั้งใจของ Owner และผู้บริหารในการที่จะด าเนินงานด้วยการบริการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 
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6.1.6 กำรให้กำรสนับสนุนจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนส าคัญที่ให้เกิดการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้

การด าเนินงานส่งผลในองค์การของรัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม  

“การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี

ส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานได้

เร็วขึ้น เช่น การให้รางวัลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การให้เงินสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัด

พลังงาน การจัดดูงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น” (นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้าน

สิ่งแวดล้อม)  

“องค์กรอิสระด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสื่อสารมวลชน มีผลต่อสื่อโฆษณาต่าง ๆ ที่จะ

ฝังเข้าไปในจิตส านึกของคนในสังคมและมีผลในการจูงใจสังคมให้คล้อยตาม” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การจัดการพลังงาน) “นโยบายและแผนงานสนับสนุนโดยภาครัฐ” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม

และท่ีปรึกษาบริษัทเอกชน)  

“การสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐมีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดโครงการต่าง หากรัฐให้การ

สนับสนุนอย่างจริงจัง งบประมาณ การให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดนโยบายให้ชัดเจน ” 

(นักวิชาการอิสระ) 

6.2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้กำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมประสบ

ผลส ำเร็จ 

 การให้ความส าคัญของการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของเจ้าของกิจการและฝ่ายบริหาร 

สิ่งส าคัญในการบริหารจัดการองค์การคือการมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เช่นเดียวกับการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม หากเจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารตระหนักถึงความส าคัญและให้การสนับสนุนย่อมส่งผล

ดีต่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ “ประการแรก คือ ผู้บริหาร ต้องให้ความส าคัญกับงานและลูกจ้าง” 

(นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม)  

“เจ้าของสถานประกอบการและทีมงานจะต้องเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มองเห็นประโยชน์

ร่วมกัน และมุ่งสู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานไปด้วยกัน” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน

การจัดการพลังงาน)  

“ความเข้าใจและตั้งใจของ OWNER และผู้บริหารในการที่จะด าเนินงานด้วยการบริการที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน)  

6.2.1 นโยบำยและเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำน 
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การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน เป็นส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางที่

ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานถูกต้องและสอดคล้องการบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

“การมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน และเหมาะสมในการน าไปสู่การปฏิบัติของสถาน

ประกอบการ การสร้างการรับรู้ และถ่ายทอด นโยบายในการด าเนินงานด้วยการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของสถานประกอบการ และสร้างการยอมรับในการน าไปปฏิบัติหน้าที่” 

(ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชนกล่าว) 

“การตั้งเป้าหมายร่วมกัน ท าแผนงาน ท ากิจกรรม ประชุม ติดตามผล ในแต่ละเดือน และมี

การเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ตามวาระ เหมือนเป็นการช่วยกันระดมความคิด และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมี

การท างานอย่างต่อเนื่อง” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยากล่าว) 

6.2.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมร่วมมือแก่พนักงำน 

การด าเนินงานในการประกอบธุรกิจโรงแรม พนักงานเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การด าเนินงาน

ทางด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประสบความส าเร็จ ดังนั้นการปลูกจิตส านึกให้พนั กงาน 

เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนในการด าเนินการ 

“การปลูกจิตส านึกและการสร้างความร่วมมือต่อพนักงาน เช่น การไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

เหล่านี้ผสมผสานให้การท่องเที่ยวอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตร” (ผู้ช านาญการทางด้านการบริหารโรงแรม

กล่าว) 

“การสร้างจิตส านึก มีหลายระดับทั้งต่อตนเอง โดยปลูกฝังให้ท าเรื่องต่าง ๆ ที่ควรท าโดย

อัตโนมัติ หรือไม่ต้องคิดว่าเป็นหน้าที่ของใคร แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องท าอยู่แล้ว ต่อเพ่ือนร่วมงาน 

ปลูกฝังให้เค้าคิดเผื่อ คิดเผื่อเพ่ือนร่วมงาน คิดถึงส่วนรวมให้มากขึ้น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือ

สร้างความผูกพันกันมากขึ้น ต่อองค์กร การปลูกฝังในเรื่องนี้อาจจะต้องท าให้มองเห็นว่าท าไมต้องรัก

องค์กร เช่น องค์กรให้อะไรบ้าง ให้เงินเดือน ให้เซอร์วิชชาร์จ สวัสดิการ เป็นต้น แม้กระทั่งให้มี

ต าแหน่งหน้าที่ท่ีดี มีเกียรติในสังคม หรือความภูมิใจ เป็นต้น ต่อประเทศชาติ ข้อนี้เป็นเรื่องส าคัญมาก

เพราะเป็นเรื่องของส่วนรวม แต่หากคนมีจิตส านึกใน 3 ข้อแรก การมีจิตส านึกต่อประเทศชาติก็ไม่

ยากจนเกินไป” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.2.3 เงินทุนสนับสนุน 

การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในบางโครงการมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุน หาก

โครงการไม่มีเงินทุนสนับสนุนเพียงพอก็จะส่งผลต่อความส าเร็จได้เช่นเดียวกัน 

“เงินทุนสนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในบางกิจกรรมต้องใช้

เงินลงทุน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่เจ้าของสถานประกอบการต้องจัดเตรียม อีกทั้งคอยติดตามเงินสนับสนุน
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ที่มาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากภพสื่อต่าง  ๆ อีกด้วย” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัด

การพลังงาน)  

   6.2.4 ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อกำรสนับสนุนให้เกิดจำกกำรสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม  

ได้แก่ ชุมชน ความร่วมมือของคู่ค้า การติดตาม ตรวจสอบ ความต่อเนื่องของการด าเนินงาน 

และองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม เป็นต้น  

6.3 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในกำรน ำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเข้ำมำใช้ในธุรกิจโรงแรม 

6.3.1 กำรให้ควำมส ำคัญและนโยบำยของฝ่ำยบริหำรในด้ำนกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

หากเจ้าของกิจการหรือฝ่ายบริหารไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังย่อมส่งผลต่อการก าหนดนโยบาย รวมถึงเป้าหมายต่าง  ๆ ก่อให้เกิดเป็น

อุปสรรคในการด าเนินงาน 

“เรื่องความไม่ชัดเจน หรือผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ เช่น ถ้าไม่มีคนตัดสินใจให้ ผู้บริหารไม่

ร่วมด้วยก็ท าให้เป็นอุปสรรคที่จะท าต่อหรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นงานฝาก” (นักวิชาการและ

ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม) 

“เจ้าของสถานประกอบการมักไม่ได้ก าหนดเป้าหมายเป็นตัวเลขที่ชัดเจน” (ผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านการจัดการพลังงาน) 

“การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้องมีความร่วมมือจากหลายส่วนในสถานประกอบการ 

และจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารที่จะด าเนินการ ดังนั้นสถานประกอบการ

ที่มีนโยบายหรือความตั้งใจชัดเจนจากผู้บริหาร จะมีแนวโน้มที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน

มากกว่า” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

6.3.2 ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนและกำรลำออกของพนักงำน 

การลาออกของพนักงานมีส่วนท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง ซึ่งความต่อเนื่องเป็น

ส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

“ในอีกแง่มุมหนึ่งถ้ามีกลไกที่ดี การจัดการที่เป็นระบบ และต้องอาศัยเวลาและความ

สม่ าเสมอจึงจะประสบความส าเร็จได้” (นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม) 

“สถานประกอบการด าเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานอยู่แล้ว 

แต่ไม่ได้รวบรวมเก็บเป็นเอกสารไว้ ขาดความต่อเนื่อง (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงาน)  
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“ปัญหาที่เราเจอบ่อย ๆ น่าจะเป็นในเรื่องของความต่อเนื่อง พอมี Turn over ของพนักงาน 

งานบางอย่างก็ขาดช่วงไปบ้าง พอมีคนใหม่มาก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งใน

เมืองพัทยา) 

 “ในเรื่องการล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน เรื่องส าคัญเลยคือขาดความต่อเนื่อง เมื่อไม่

ต่อเนื่องแน่นอนมันก็จะท าให้เป็นอุปสรรคแน่นอน บางทีความต่อเนื่องมันอาจจะเกิดจาก Turn over 

ของทีมบริหารบ้าง หรือพนักงาน หรือคณะกรรมการท างาน พอมีคนใหม่มา เราเริ่มนับกันใหม่กว่าจะ

จูนกันเข้าที่ มันก็เป็นไปได้ว่าบางช่วงตอนมันขาดไปบ้าง” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมือง

พัทยา) 

6.3.3 ขำดควำมร่วมมือคู่ค้ำ ชุมชน และพนักงำน 

นอกเหนือจากการให้ความส าคัญของฝ่ายบริหารและการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ความ

ร่วมมือของคู่ค้า ชุมชน และพนักงานก็จ าเป็น เนื่องจากการด าเนินการต่าง  ๆ ล้วนมีความสัมพันธ์

ด้วยกันทั้งสิ้น 

“การขาดความร่วมมือของเจ้าของธุรกิจ ชุมชน และพนักงาน ท าให้เกิดอุปสรรคในการ

ด าเนินงานตามมา” (ผู้ช านาญการทางด้านการบริหารโรงแรม) 

“ในการจัดตั้ง Green Team (คณะกรรมการ) จะเป็นกลไกส าคัญที่ด าเนินงานบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน แต่สถานประกอบการบางแห่ง แม้จะมีการจัดตั้ง แต่ไม่มีการก าหนด

บทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนงานบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีความ

ต่อเนื่องและไม่ประสบความส าเร็จ” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

6.3.4 ปัจจัยอ่ืนที่เป็นอุปสรรคในกำรน ำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเข้ำมำใช้ในธุรกิจโรงแรม  

ได้แก่ ขาดองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการปฏิบัติ และการจัดท า จัดเก็บเอกสารในการตรวจ

ประเมิน การก าหนดเป้าหมายขาดความชัดเจน 

6.4 ผลลัพธ์ที่ได้จำกำรน ำกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลลัพธ์จากการด าเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลทั้งในด้านตัวเงิน เช่น การลดต้นทุนจาก

การประหยัดพลังงาน การขายขยะเพ่ือน ากลับมาเป็นรายได้ การลดค่าใช้จ่ายจากการท าปุ๋ยใช้เอง 

เป็นต้น ส าหรับผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ชุมชน การน ามาซึ่งความภูมิใจของพนักงานในองค์การ เป็นต้น โดยผลลัพธ์ในด้านของภาคธุรกิจ 

ชุมชนและสังคมมีดังต่อไปนี้ 

6.4.1 ผลลัพธ์ต่อภำคธุรกิจ 

6.4.1.1 การลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ 
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“ลดรายจ่ายจากการประหยัดพลังงาน และจาก 3R (Reduce Reuse Recycle) และเพ่ิม

รายได้จากลูกค้ากลุ่มท่ีต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงาน) 

“การด าเนินงานเพ่ือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีรูปแบบที่ท าให้การบริการมีการ

ประหยัดพลังงาน และทรัพยากรในการด าเนินงาน ย่อมส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ” 

(ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

“เกิดผลพลอยได้จากการลดต้นทุน โดยไม่ท าให้เสียพื้นฐานการบริการ” (นักวิชาการอิสระ) 

“ในหลายๆ โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อมท าให้เราประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้น เมื่อโครงการ

ทางด้านสิ่งแวดล้อมสามารถส่งผลดึงดูดลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายแล้ว นั่นแน่นอนว่าการบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งล้อมย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจ” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

“เรื่องที่เห็นได้ชัด ๆ เลยก็คือเรื่องของการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น ในด้านของการจัดซื้อ 

อย่างเรื่องการเลือกซื้อของในท้องถิ่น เรื่องระยะทางการขนส่ง หรือแม้กระทั่งการเลือกใช้อุปกรณ์

ไฟฟ้าที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน หลอดไฟ ตัวเซนเซอร์ท าให้แอร์ตัดเมื่อเปิดระเบียง 

เหล่านี้รวมๆกันหลายเรื่องท าให้เราเห็นว่าค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานของเราลดลง ในเรื่องของการใช้

สารเคมี เช่น เราท าปุ๋ยหมักชีวภาพเอง ก็ช่วยลดเคมีและต้นทุนด้วย” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่ง

หนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.4.1.2 ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ 

“ผลดีในด้านของธุรกิจหรือภาคเอกชน คือได้รับการยอมรับจากลูกค้า” (ผู้ช านาญการ

ทางด้านการบริหารโรงแรม) 

“ธุรกิจสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ในการบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

“ภาคธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากสังคมและลูกค้า” (นักวิชาการอิสระ) 

“ภาพลักษณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ดี ผลิตภัณฑ์และการบริการของเราก็จะสามารถดึงดูดลูกค้า

ได้มากขึ้น ยิ่งโลกในปัจจุบันดูเหมือนจะให้น้ าหนักในเรื่องของเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อย ๆ และอีกเรื่องที่เรา

คิดว่ามันเป็นผลดีด้วยเช่นกัน” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.4.1.3 สร้างจิตส านึกให้บุคลากร 

“สร้างความตระหนักและจิตส านึกของพนักงานในด้านการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

“สร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน” (ผู้บริหารโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.4.2 ผลลัพธ์ต่อชุมชนและสังคม 

6.4.2.1 ชุมชนและสังคมมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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“ในแง่ของชุมชน ถ้าคุณเป็นรีสอร์ทอยู่ในชุมชน คุณก็ต้องเอ้ือกัน คุณถึงจะอยู่ได้ หรืออาจจะ

เรียกว่าเอ้ือซึ่งกันและกัน โรงแรมอาจจะให้งานกับชุมชน หรืออาจจะมีโครงการต่าง  ๆ ให้ชุมชน” 

นักวิชาการและผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม) 

“ผลดีของชุมชนและสังคม คือได้ประโยชน์ร่วมกันจากความร่วมมือ เช่น เมื่อร่วมกันรักษา

สิ่งแวดล้อม ชุมชนดี ลดการก่อมลพิษ ทุกคนก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน” (ผู้ช านาญการ

ทางด้านการบริหารโรงแรม) 

“ชุมชนผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งขายให้สถานประกอบการท าให้ได้รับประโยชน์

ร่วมกัน” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงาน) 

“มีส่วนในการประหยัดพลังงาน และทรัพยากรของชุมชนและสังคมในภาพรวมและมีส่วนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของชุมชน” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อม

และท่ีปรึกษาบริษัทเอกชน) 

“ภาคชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ที่ภาคธุรกิจท าและปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมลดน้อยลง เมื่อองค์กรมีความรับผิดชอบต่อการจัดการต่าง ๆ มากขึ้น” (ผู้บริหารโรงแรม

ห้าดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา) 

6.4.2.2 ประหยัดพลังงานและทรัพยากรของส่วนรวมและมีระบบการจัดการ น้ า ไฟฟ้า ขยะ 

ที่ดีข้ึน 

“การลดการใช้น้ าหรือใช้ซ้ าท าให้ปริมาณน้ าเสียที่ส่งให้เทศบาลบ าบัดลดลงเกิดผลกระทบกับ

ชุมชนน้อยลง รวมถึงการลดการใช้ไฟฟ้าท าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง

ด้วยเช่นเดียวกัน การลดขยะจาก 3R (Reduce Reuse Recycle) ท าให้ปริมาณขยะทีต่้องก าจัดลดลง

ก็เกิดผลกระทบกับชุมชนน้อยลง” (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการพลังงาน)  

“การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการก าจัดหรือรองรับ

ของเสียของท้องถิ่น” (ผู้ช านาญการทางด้านสิ่งแวดล้อมและที่ปรึกษาบริษัทเอกชน) 

6.5 กำรด ำเนินงำนและกิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จในด้ำนกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ของ เคป ดำรำ รีสอร์ท พัทยำ 

การศึกษาการด าเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการศึกษา

ระดับนโยบายลงไปถึงด้านการปฏิบัติการเพ่ือให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งสามารถ

แบ่งการด าเนินงานที่ศึกษา เป็น นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย มามาตรการด้านพลังงาน มาตรการ

ด้านการจัดการน้ า มาตรการการจัดการขยะ การพัฒนาบุคลากร ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน 
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6.5.1 นโยบำยและแผนด ำเนินงำนทำงด้ำนกำรบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพ่ือแนวทางสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนของรีสอร์ท และมีความเชื่อมั่นว่า จะ

เจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต้องมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ทั้งในการด าเนิน

กิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม วิสัยทัศน์ 

“โรงแรม 5 ดาว โดยคนไทย ที่เน้นมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” มีเป้าหมาย คือ  

1) ลดอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าลงทุกปี  โดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อปี ต่อจ านวนผู้

เข้าพักและจ านวนพนักงานทั้งหมด 

2) ลดปริมาณการใช้น้ าประปาลงให้ได้ร้อยละ 5 ต่อ ปี  โดยเทียบกับปริมาณการใช้น้ า ต่อปี 

ต่อจ านวนผู้เข้าพักและจ านวนพนักงานทั้งหมด 

3) ลดปริมาณขยะ ให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี 

4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัด

พลังงาน ให้ได้ 100% เสมอ 

มีมาตรการด้านพลังงาน คือ โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ต่อปี ต่อจ านวนผู้เข้าพักและจ านวนพนักงาน

ทั้งหมด   

1) กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

2) จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการและเผยแพร่

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มของพนักงาน 

3) แต่งตั้งคณะท างานอนุรักษ์พลังงาน 

4) ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

5) ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 

6) ด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

6.6 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 

สรุปมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สามารถด าเนินการได้จริงโดยสรุปผลประหยัดรวมเมื่อมี

มาตรการอนุรักษ์พลังงานรวม 710,527.65 บาทต่อปี โรงแรมได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับ

กรมธุรกิจพลังงานในเดือนมิถุนายน 2560 เพ่ือตอบรับกับการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี

มาตรการที่ทีมที่ปรึกษาร่วมกับแผนกวิศวกรรมของทางโรงแรมร่วมกันปรับมาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
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6.6.1 มำตรกำร ปรับลดอุณหภูมิ Return น้ ำร้อน  

เนื่องจากลักษณะการประกอบการโรงแรมมีการเปิดใช้งานเครื่องท าน้ าร้อนทุกวัน เพ่ือจ่าย

ให้กับห้องอาหารและห้องพักแขก แต่เมื่อมีการวิเคราะห์การใช้งานพบว่าอุณหภูมิของน้ าร้อนที่ใช้สูง

เกินไป จึงมีการปรับตั้งอุณหภูมิน้ า Return ใหม่โดยลดอุณหภูมิลง 2 องศาเพ่ือลดการใช้พลังงานและ

ค่าใช้จ่าย โดยไม่กระทบต่อการบริการ 

6.6.2 มำตรกำร ปรับเปลี่ยนควำมถี่ของ CHP แทนกำรลด Set point Chiller 

ระบบปรับอากาศของโรงแรมมีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะจ่ายให้กับ AHU และ FCU 

ตามโถงและห้องต่าง ๆ โดยโหลดแต่ละโซนไม่เท่ากันตามปริมาณน้ าเย็นที่ส่งไปโดยเฉพาะห้องพัก ท า

ให้มีการใช้มาก ขณะที่โหลดน้อยมีการปรับตั้ง Set point ที่ 52.5F เมื่อโหลดเพ่ิม Set point จะมีค่า

ลดลงเพ่ือให้ระบบปรับอากาศเย็นขึ้นโดยปรับไปที่ 51F ซึ่งส่งผลให้ Chiller ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก 

ดังนั้นทางโรงแรมจึงปรับเพ่ิม Set point ขึ้น 1.5F เป็นการเพ่ิมรอบปั๊มน้ าเย็นเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าเย็น

แทน ท าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 

6.6.3 มำตรกำร ปิดปั๊มสระว่ำยน้ ำ 

การใช้งานเดิมก่อนมีมาตรการทางด้านพลังงาน สระว่ายน้ ามีปั๊มจ านวน 3 ชุด เปิดใช้งาน 2 

ชุดเพ่ือวนน้ าตลอดเวลาโดยไม่มีการหยุดพัก เมื่อมีการวิเคราะห์ด้านการใช้งานและผลกระทบแล้ว

พบว่าปั๊มสามารถปิดได้เป็นระยะเวลา 6 ชั่วโมง ในเวลา 24.00 – 06.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีลูกค้าใช้

งาน ท าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 

6.6.4 มำตรกำร ท ำควำมสะอำด Cooling Tower 

ระบบปรับอากาศมีการใช้งาน 24 ชั่วโมงส่งผลต่อการท าใช้งานซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมาก เมื่อ

มีการท างานของระบบมากส่งผลต่อการระบายความร้อน (Condenser) โดยชุดระบายความร้อนคือ 

Cooling Tower มีคราบตะไคร่  ตะกรันเกาะอยู่ส่ งผลให้การระบายความร้อนท าได้น้อยลง 

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนต่ าลงจ าเป็นต้องล้างเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและลดภาระ

การท างานของคอมเพรสเซอร์ 

6.6.5 มำตรกำร เปลี่ยนต ำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor) 

ระบบปรับอากาศมีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง โดยโหลดแต่ละโซนไม่เท่ากันตามปริมาณน้ า

เย็นที่ส่งไป โดยเฉพาะห้องพัก ท าให้มีการใช้งานค่อนข้างมาก การปรับตั้งอุณหภูมิเป็นไปตามการใช้

งานของแต่ละห้องปรับตั้ง โดยมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เป็นตัวจับอุณหภูมิ เมื่อจับได้ตามที่ตั้งไว้ระบบ

จะตัดสั่งน้ าเย็น แต่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ มีการติดตั้งไว้บริเวณช่อง Return air เมื่อช่อง Return Air มี

ตัวกรอง(Filter) หนาท าให้ลด Return ไม่สามารถดูดกลับได้ท าให้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สามารถจับ

อุณหภูมิที่ถูกต้องได้ ท าให้เปลืองน้ าเย็น ส่งผลให้ Chiller ใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น ทางโรงแรมจึงมี
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การปรับต าแหน่งการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิให้อยู่ในต าแหน่งที่อ่านค่าอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง 

เพ่ือตรวจจับอุณหภูมิที่ถูกต้องและประหยัดพลังงานได้ 

6.6.6 มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนด้ำนอ่ืน 

เปลี่ยนหลอด T5 บริเวณโถงลิฟต์ทั้งหมดเป็น LEDs การติดตั้ง Stop Switch ที่ Hood เพ่ือ

ลดการใช้งาน ถอดปลั๊กตู้เย็นเมื่อไม่มีการขายห้องพัก ปรับปรุงจุดรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้าสู่ห้อง

เย็น ลดการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าจาก 2 ตัวเหลือ 1 ตัว เป็นต้น 

6.6.6.1 มาตรการด้านการจัดการน้ า 

 ทางรีสอร์ทมีมาตรการในการจัดการน้ าที่หลากหลายเพ่ือลดปริมาณการใช้น้ าประปาลงให้ได้

ร้อยละ 5 โดยเทียบกับปริมาณการใช้น้ า ต่อปี ต่อจ านวนผู้เข้าพักและจ านวนพนักงานทั้งหมด  

1) ก าหนดให้มีการด าเนินกิจกรรมการลดการใช้น้ าส าหรับผู้ใช้บริการและพนักงานดังนี้

จัดบริการน้ าดื่มในขวดแก้วหรือเหยือกพร้อมแก้วเปล่าให้แก่ผู้มาใช้บริการ แทนการเติมน้ าในแก้ว

เตรียมไว้เพ่ือลดการสูญเสียน้ า ท าป้ายรณรงค์การปิดน้ าทุกครั้งหลังใช้เสร็จทั้งในส่วนของการบริการ

ลูกค้าและพนักงาน รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนซ้ าในกรณีท่ีมีการ

พักมากกว่า 1คืน มีการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์และระบบท่อภายในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง 

2) การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า หรือการจัดการน้ าในบริเวณต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้ มีการ

ติดตั้งและใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า เช่น ติดอุปกรณ์เพ่ิมแรงดันอากาศ ตัวเซ็นเซอร์ในสุขภัณฑ์ต่าง ๆ หรือ

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า การใช้ก๊อกน้ าที่มีเซ็นเซอร์ เพ่ือประหยัดและลดการสูญเสียน้ า ให้ได้มากที่สุด 

การติดตั้งมาตรวัดน้ า (Sub Meter) เพ่ิมจากที่ติดตั้งโดยการประปาเพ่ือติดตามปริมาณการใช้ (พ้ืนที่

ใช้น้ าหลัก) โดยมีการติดตั้งเพ่ิม 4 จุด ได้แก่ บริเวณถังน้ าร้อน สระว่ายน้ าทั้ง 2 สระ บริเวณอาคาร

หน้าชายหาด ปั๊มน้ าบนดาดฟ้า การควบคุมการรดน้ าสนามหญ้าและพืชพรรณในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

เช่น ใช้ระบบน้ าหยดส าหรับพ้ืนที่สวนแนวตั้งโดยตั้งเวลาหยดไว้ 3 ช่วงเวลา ระบบสปริงเกอร์ส าหรับ

สนามหญ้าโดยเปิด-ปิดน้ าวันเว้นวัน วันละ 2 ช่วงเวลา เป็นต้น 

3) การน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วหรือน้ าที่ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม

และปลอดภัยเพ่ือลดการใช้น้ า ดังนี้ น าน้ าที่เหลือจากส่วนงานบริการต่าง ๆ มารดน้ าต้นไม้ภายในรีสอร์ท 

การจัดการน้ าเสียภายในรีสอร์ทสามารถแบ่งน้ าเสียได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ส่วนที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้

งานได้ และในส่วนที่สามารถน ากลับมาใช้งานได้ได้แก่น้ าที่ใช้ล้างกรองสระว่ายน้ าและจัดเก็บไว้ในบ่อหน่วง 

โดยปริมาณถัวเฉลี่ยน้ าที่ได้ เฉลี่ย 8,000 ลิตรต่อวันหรือ 240 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น 

โดยจากข้อมูลทางสถิติของการใช้น้ าของรีสอร์ทสามารถแสดงให้เห็นได้ดังกราฟ 
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ภำพที่ 1 ข้อมูลทางสถิติของการใช้น้ าของรีสอร์ท 
 

6.6.6.2 มาตรการการจัดการขยะ 

การด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลดปริมาณขยะ ให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี การลด

ปริมาณขยะ มุ่งเน้นที่การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและใช้หลัก 3R คือ Reduce (ลดการเกิด

ขยะ), Reuse (การใช้ซ้ า) และ Recycle (การคัดแยกเพ่ือน ากลับมาใช้) โดยมีการก าหนดมาตรการให้

สอดคล้องกับเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

1) มาตรการส่งเสริม R- Reduce เพ่ือลดการเกิดขยะทั้งในส่วนของผู้ใช้บริการ พนักงานและ

บริษัทคู่ค้า ได้แก่ การตกแต่งสถานที่โดยใช้ไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง หรือถุงเพาะช า แทนการใช้

ดอกไม้สดเพื่อลดปริมาณขยะและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ การใช้วัสดุที่ธรรมชาติ เช่น การ

ใช้ช้อน-ส้อม หลอดที่ท ามาจากเยื่อข้าวโพด โดยลดการใช้โฟมและพลาสติก ใช้ภาชนะที่คงทนถาวร

และสามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่แทนวัสดุจากพวกโฟมพลาสติก หรือ กระดาษ บริการน้ าดื่มด้วยขวด

แก้วแทนขวดพลาสติกในห้องพักและห้องประชุม  มีการใช้ถุงผ้าเพ่ือใส่ผ้าที่ส่งซักจากห้องพัก

ผู้ใช้บริการแทนการใส่ถุง พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง มีการจัดการจัดท าโครงการ Zero Waste เพ่ือรณรงค์

ให้ทานหมดและช่วยลดขยะ เป็นต้น 

2) มาตรการส่งเสริม R-Reuse การใช้ซ้ าทั้งส าหรับผู้ใช้บริการและพนักงาน ได้แก่ การใช้

กระดาษซ้ าภายในส านักงาน การเลือกใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้ าหรือลดบรรจุภัณฑ์หรือเลือกใช้บรรจุ

ภัณฑ์ที่ส่งคืนผู้ผลิตได้เพ่ือลดขยะ เช่น เข่ง กล่องตะกร้า มีการจ าหน่าย จ่าย แจกสิ่งของที่เลิกใช้งาน

แล้วของโรงแรมให้แก่พนักงานหรือองค์กรสาธารณะในท้องถิ่นเพ่ือใช้ซ้ า เช่น กิจกรรมผ้าป่าขยะน า

ของเหลือใช้ไปมอบแก่มูลนิธิพระพยอม การจัดให้มีการขายของมือสองในองค์การ การน าหญ้าเทียมที่

ไม่ได้ใช้แล้วจากรีสอร์ทไปปูให้กับสนามเด็กเล่นในชุมชน เป็นต้น 

3) มาตรการส่งเสริม R-Recycle เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การคัดแยกขยะ (ขยะรีไซเคิล 

ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) เมื่อท าการแยกขยะแล้วจึงน าขยะที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อไป เช่น การน าปฏิทินเก่าไปบริจาคเพ่ือท าอักษรเบลร์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา การรวบรวมวัสดุ

715 505 633 712 703

2557 2558 2559 2560 2561

อตัราการใช้น ้า
(ลติร/คน)
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อลูมิเนียมไปบริจาคเพ่ือท าขาเทียม การน าขยะอินทรีย์ไปใช้ท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การน าสบู่ที่ลูกค้าใช้

แล้วเหลือมาแปรรูปเป็นน้ ายาถูพ้ืนหรือซักผ้าขี้ริ้วเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและการใช้น้ ายาเคมี การคัดแยก

ขยะรีไซเคิลไว้ส่งขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าในท้องถิ่น เป็นต้น 

4) มาตรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะได้แก่ การรวบรวมและส่งขยะก าจัดอย่าง

เหมาะสม การเก็บสถิติด้านการจัดการขยะแต่ละประเภท เพ่ือใช้ประเมินการจัดการขยะภายในพื้นที่ 

รีสอร์ท 

  โดยจากข้อมูลทางสถิติของการจัดขยะของรีสอร์ทสามารถแสดงให้เห็นได้ดังกราฟ 

 
 

ภำพที่ 2 กราฟปริมาณขยะรายปี และค่าเฉลี่ยปี 2558 – 2560 

6.6.6.3 การพัฒนาบุคลากร 

 เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการ

ประหยัดพลังงาน ให้ได้ 100% เสมอ 

 ด้านการพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้น 2 ด้าน คือการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานและส่งพนักงาน

ไปอบรมเรื่องการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการโรงแรม โดยการฝึกอบรม

ประกอบด้วย การฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์การด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม , การฝึกอบรม

พนักงานภายในและภายนอกองค์การด้านการอนุรักษ์พลังงาน  

อัตราส่วนการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์การด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร

ต่าง ๆ ประกอบด้วย การปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13, 

การอนุรักษ์พลังงาน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60 ปฐมนิเทศพนักงาน (ในหัวข้อที่เก่ียวกับการ

บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) จ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ประหยัดพลังงาน จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 เป็นต้น 

อัตราส่วนการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์การด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ใน

หลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย การอบรมเรื่องการใช้เคมีในงานแม่บ้าน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.96 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งและการดูทิศทางลม จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86 การ

0.9 0.8 0.8

2558 2559 2560

ปริมาณขยะ (ก.ก. / ผูเ้ขา้พกั (Guest night) 
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อบรมเรื่องการบริการปลอดภัยทุกขั้นตอน (Safe Steps) จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 33.09 การ

อบรมเรื่องการคัดแยกขยะ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.69 การจัดเก็บพ้ืนที่ท างานตาม

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13 

อัตราส่วนการจัดการฝึกอบรมพนักงานภายในองค์การด้านการอนุรักษ์พลังงาน ในหลักสูตร

ต่าง ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงแรม กลุ่มที่ 1 

จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 0.7 การพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภท

โรงแรม กลุ่มที่ 2 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือประยุกต์ใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีส าหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ จ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.42 

6.6.6.4 ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

มุ่งเน้นการท าการประชาสัมพันธ์ไปยังลูกค้าและพนักงาน โดยให้ความรู้และสร้างความ

ตระหนักเก่ียวกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างเพ่ือสร้าง

การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การสื่อสารไปยังพนักงานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งแบบดั้งเดิม

และแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การท าบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์ , การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

การสื่อสารผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่มพนักงาน แอพพลิเคชั่นไลน์(กลุ่มพนักงาน) วารสารพนักงาน(ทั้งแบบ

กระดาษและทางอิเล็กทรอนิกส์) การส่งต่อข้อมูลแบบปากต่อปาก (Word of mouth) 

2) การจัดกิจกรรมให้กับพนักงาน เช่น การพาพนักงานไปศึกษาดูงานทางด้านสิ่งแวดล้อมใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การณรงค์

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม เช่น ความการท าความสะอาดหน้าหาด 

รณรงค์เรื่องความรับผิดชอบในการสูบบุหรี่ที่ต้องมีต่อสังคม การเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรม

ของชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น ถวายรองเท้าให้กับวัดในท้องถิ่นเนื่องในวันออกพรรษา การปูหญ้า

เทียมท่ีเหลือใช้จากรีสอร์ทไปปูสนามเด็กเล่นให้กับชุมชน เหล่านี้เป็นต้น 

3) การสื่อสารข้อความหรือป้ายรณรงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานไป

ยังลูกค้า เช่น การท าป้ายเชิญชวนให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวในห้องพักซ้ า ป้าย Say no to plastic bag ใน

ร้านอาหารของรีสอร์ท ป้ายรณรงค์การดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ เป็นต้น 

4) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เช่น Earth hour การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีความ

เป็นไทย เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง เป็นต้น โดยท าการสื่อสารผ่านช่องการสื่อสารต่าง  ๆ เช่น 

อีเมล์ เฟสบุค แอพพลิเคชั่นไลน์ แอพพลิเคชั่นไอจี ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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5) การจัดกิจกรรมเพ่ือการมีส่วนร่วมให้แก่ลูกค้า เช่น การมอบต้นไม้จากโรงเพาะช าของ 

รีสอร์ทให้ลูกค้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนลูกค้าปั่นจักรยานเพ่ือลดการใช้รถยนต์ ลดการก่อ

มลพิษ การมอบต้นมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาในด้านของการประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ

ลูกค้าและพนักงานเพ่ือเป็นส่วนผลักดันให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินการ การสร้างประโยชน์

ให้กับชุมชนและภาพลักษณ์ท่ีดีในการด าเนินธุรกิจ 

6.6.6.5 ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

นโยบายการจัดซื้อเน้นที่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาจาก

ผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากหรือข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น Green 

Production  ฉลากเขียว ฉลาก eco product ฉลากเบอร์ 5 รวมผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นที่ใช้ทั้งหมด 45 

รายการ โดยผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ยังอยู่ในมาตรฐานที่รีสอร์ทต้องการ และราคาในการจัดซื้ออยู่

ในเกณฑ์เดียวกับสินค้าทั่วไป หรือหากมีราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อเทียบกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าในระยะ

ยาวเมื่อค านวณในเรื่องของจุดคุ้มทุนก็ยังเป็นผลดีต่อกิจการ 

นโยบายการจัดซื้อเน้นที่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือวัสดุท้องถิ่น โดย

มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น หรือในจังหวัดที่รีสอร์ทตั้งอยู่ โดยแบ่งเป็น ข้าว อาหาร

สด อาหารแห้ง ผัก และผลไม้ที่มีการใช้ในโรงแรม โดยยังคงยึดในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้การซื้อของในท้องถิ่นช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ เนื่องด้วยระยะทางใน

การขนส่ง และช่วยให้การบริหารจัดการเวลาได้ดีข้ึน 

6.6.6.6 ด้านการมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน 

การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นสามารถท าได้หลากหลาย เช่น การมีส่วน

ร่วมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ, การ

สนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีหรือศิลปวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือ

อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาตินั้น ทางรีสอร์ทได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  

2) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลชุมชน ได้แก่ กิจกรรมท า

ความสะอาดถนนโดยรอบและในเขตพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ มีผู้เข้าร่วม 78 คน การท าความสะอาดและ

เก็บขยะชายหาด มีผู้เข้าร่วม 50 คน 

3) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 

กิจกรรมมอบต้นไม้ให้แก่ชุมชนและพนักงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก มีผู้เข้าร่วม 255 คน กิจกรรม

ปลูกป่าร่วมกับกิจการในเครือ มีผู้เข้าร่วม 150 คน กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองเพ่ือพ่อ มีผู้เข้าร่วม 60 
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คน โครง Zero Trash ร่วมกับสถานบันพระปกเกล้า มีผู้เข้าร่วม 10 คน กิจกรรมมอบดอกมะลิให้

ลูกค้าเนื่องในโอกาสวันแม่ มีผู้เข้าร่วม 99 คน 

4) การสนับสนุนกิจกรรมด้านประเพณีหรือศิลปวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้แก่ 

กิจกรรมวันลอยกระทง ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ การออกโปรโมชั่นอาหารให้

สอดคล้องกับของในท้องถิ่นและตามฤดูกาลของพืชผัก การจัดคลาสสอนการท าอาหารไทยให้กับ

ลูกค้า ถวายเทียนพรรษา การถวายรองเท้าแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวันออกพรรษา ถวายมหากฐิน

พระราชทาน ณ วัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี การจัดงานแต่งงานแบบธรรมเนียมไทย การท าบุญเลี้ยง

พระเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ กิจกรรม เดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส่งเสริม

การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนและเป็นหนึ่งในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

7. สรุปผลกำรศึกษำ 

7.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาและสัมภาษณ์ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก (In-depth Interview) และเก็บข้อมูล

การด าเนินงานของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา พบว่า ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระแสของโลกในปัจจุบันให้ความส าคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีความ

จ าเป็นต้องปรับรูปแบบการบริการให้เป็นการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยผลการศึกษา

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

7.1.1 ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันและสนับสนุนให้ธุรกิจโรงแรมมีการบริการที่เ ป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 จากการการสัมภาษณ์ในเชิงลึกของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึง

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้เกิดการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือ ความต้องการของลูกค้า เนื่อง

ด้วยธุรกิจจะสามารถอยู่รอดได้เมื่อมีก าไรจากการด าเนินงาน ซึ่งที่มาของรายได้หรือก าไรนั้นมาจาก

ลูกค้า หากลูกค้ามีความต้องการในด้านต่าง ๆ เช่น การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือต้องการ

บริโภคสินค้าหรือบริการที่อยู่ในกระแสนิยม ธุรกิจจึงต้องปรับตัวและให้การบริการที่สอดคล้องไปกับ

ความต้องการของลูกค้านั่นเอง ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ เกิดจากความเชื่อถือของลูกค้าซึ่งสามารถ

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับกิจการได้อีกทางหนึ่ง การลดต้นทุนของธุรกิจ การประกอบธุรกิจก าไรจาก

การด าเนินงานมาจากการสร้างรายได้และการลดต้นทุน ดังนั้นการลดต้นทุนของธุรกิจที่ได้มาจากการ

ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยี รวมถึงการปลูก
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จิตส านึกให้กับบุคลากร หรือแม้กระทั่งการจัดการขยะ (3R) ที่ดีก็จะสามารถลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากธุรกิจมีการด าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในแง่

ของกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจจึงมีความจ าเป็นที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดมาจาก

การด าเนินงานทางด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความส าคัญและการสนับสนุนจากเจ้าของ

กิจการและฝ่ายบริหาร ดังจะเห็นว่าผู้น าในองค์การมีส่วนส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และ

นโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางให้บุคลากรด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหากผู้น าให้ความส าคัญ

ด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจโรงแรมย่อมเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิด

การด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามมา การสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วน

ช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณ การ

ท างานวิจัย และการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานให้กับส่วนรวม 

7.1.2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรมประสบ

ผลส าเร็จ 

 จากการการสัมภาษณ์ในเชิงลึกของผู้บริหารในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึง

ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม คือ เจ้าของกิจการและ

ผู้บริหาร เนื่องจากการบริหารงานในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านบุคลากร 

หรือการจัดท าโครงการต่าง ๆ เกิดจากการก าหนดกลยุทธ์ของผู้บริหารหรือแนวทางของเจ้าของ

กิจการ ดั้งนั้นหากเจ้าของกิจการและผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการบริการที่เป็นสิ่งแวดล้อมย่อม

เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดี นโยบายและเป้าหมาย ถือเป็นเรื่องส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการ

ด าเนินงาน เนื่องด้วยการมีนโนบายและเป้าหมายที่ชัดเจน จะท าให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางการท างานใน

ทิศทางเดียวกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องต่าง ๆ การสร้างจิตส านึกและความร่วมมือแก่

พนักงาน การปฏิบัติโดยหน้าที่หรือการถูกสั่งให้ท าผลลัพธ์ที่ได้จะแตกต่างจากการสร้างจิตส านึกและ

ความร่วมมือที่เกิดจากการปลูกฝัง เนื่องด้วยหากโรงแรมปลูกฝังให้การบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงานใด ๆ หรือการท ากิจกรรมใด ๆ พนักงานจะ

ให้ความร่วมมือและปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ เงินทุนสนับสนุน ในการลงทุนในอุปกรณ์หรือ

เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความชัดเจนมากขึ้นในแง่ของตัว

เลขที่สามารถวัดผลได้จากการคืนทุนในอนาคต เช่น การลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ดังนั้น

เงินทุนสนับสนุนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

7.1.3 ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการน าการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในธุรกิจโรงแรม 

การให้ความส าคัญและนโยบายของฝ่ายบริหารในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หากผู้น าไม่ตระหนักถึงความส าคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การก าหนดกลยุทธ์ 
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การวางแผน การก าหนดเป้าหมายหรือการสนับสนุนด้านงบประมาณจะเป็นไปได้ยาก ความต่อเนื่อง

ในการด าเนินงานและการลาออกของพนักงาน มักปรากฏเป็นอุปสรรคในการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เนื่องจากหากขาดความต่อเนื่องกิจกรรมต่าง ๆ จะขาดตอน รวมถึงการลาออกท าให้เกิด

การหมุนเวียนของบุคลากรขึ้นท าให้ขาดความต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน ขาดความร่วมมือคู่ค้า ชุมชน 

และพนักงาน การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนเนื่องจากการ

ด าเนินงานในทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน 

7.1.4 ผลลัพธ์ที่ได้จาการน าการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิด ผลลัพธ์ทางด้านตัวเงิน เช่น การลดต้นทุนจากการ

ประหยัดพลังงาน การขายขยะเพ่ือน ากลับมาเป็นรายได้ การลดค่าใช้จ่ายจากการท าปุ๋ยใช้เอง และ

ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การน ามาซึ่ง

ความภูมิใจของพนักงานในองค์การ การสร้างจิตส านึกที่ดีให้กับบุคลากรและชุมชนโดยผลลัพธ์ที่ได้

ก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม 

7.1.5 การด าเนินงานและกิจกรรมที่ส่งผลต่อความส าเร็จในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม ของ เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา  

 การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนเพ่ือเป็นหลักในการด าเนินงานเมื่อเป้าหมายถูกก าหนดให้เป็นการ

ด าเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นการก าหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

คือ ด้านพลังงาน การจัดการน้ า การจัดการขยะ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ การ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า การก าหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และการมีส่วน

ร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน เมื่อด าเนินงานในมาตรการที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจึงน าข้อมูลมาบันทึกเพ่ือ

วัดผล เช่น ค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน เมื่อมีการลงทุนในอุปกรณ์หรือปรับมาตรการการด าเนินงาน

ใหม่ การสอบวัดความรู้พนักงานในด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สถิติการใช้น้ า รายได้ที่ได้

จากการขายขยะ ปริมาณขยะในแต่ละเดือน หัวข้อและจ านวนการฝึกอบรมพนักงานรายปี จ านวน

โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 กล่าวโดยสรุปโรงแรมที่ต้องการให้การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควรเริ่มจากการให้

ความส าคัญของเจ้าของกิจการ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ และพนักงาน โดยต้องก าหนดนโยบาย

และเป้าหมายให้ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ การด าเนินงานทางด้านการบริการที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือและความต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานก่อผลลัพธ์ทั้งที่เป็น

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือประโยชน์ขององค์การ สังคมและชุมชน 

7.2 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยครั้งต่อไป 
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7.2.1 การเก็บข้อมูลควรเพ่ิมความหลากหลายทางด้านภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เพ่ือศึกษาการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ ที่มี

ความแตกต่างกัน เพ่ือประโยชน์ในการศึกษามากข้ึน 

7.2.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกควรขยายขอบเขตจากผู้บริหารไปยังคณะท างาน (Green 

Team) หรือพนักงานปฏิบัติการมากข้ึน เพ่ือศึกษาข้ันตอนโดยละเอียดจากผู้ลงมือปฏิบัติ และเจาะลึก

ได้ในเรื่องของการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

7.2.3 ควรศึกษาเชิงโบยายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางให้โรงแรมที่ต้องการด าเนินงานมีทิศทางชัดเจน 
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กำรศึกษำควำมคำดหวังของบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีต่อศูนย์ส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

จิรัฎฐ์ ทวนดิลก* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้าน
คุณภาพการบริการ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ โดยท าการศึกษาจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีการติดต่อประสานงานและใช้บริการศูนย์ฯ ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อศูนย์ฯ ทั้งโดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับคาดหวังมาก เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและระดับที่เป็นจริงที่ มีต่อ
ศูนย์ฯ ทั้งโดยรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านบุคลากร ที่มีคะแนนระดับที่เป็นจริงสูง
กว่าระดับความคาดหวัง เมื่อท าการเปรียบเทียบความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังพบว่า 
ปัจจัยประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์ฯ ไม่มีผลต่อความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ฯ ยกเว้นผู้ที่ใช้
บริการการประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ เช่น ออก
หนังสือเชิญ/ ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน ฯลฯ โดยผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวบ่อย ๆ จะมีความ
คาดหวังต่อศูนย์ฯ ด้านบุคลากร สูงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่เคยใช้บริการ ในขณะที่ปัจจัยการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ฯ มีผลต่อความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ฯ โดยผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของศูนย์ฯ ทาง
หนังสือเวียนเรื่องทุนต่าง ๆ ในระดับมาก จะมีความคาดหวังต่อศูนย์ฯ ในด้านบุคลากรและด้าน
บทบาทของศูนย์ฯ มากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้รับหรือไม่เคยได้รับ และผู้ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ศูนย์ฯ ทางหนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ ทางหนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง  ๆ และทางการเข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์ฯ ในระดับมากจะมีความคาดหวังต่อศูนย์ฯ ด้านบุคลากร มากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูล
ดังกล่าวในระดับน้อยหรือไม่ได้รับเลย 
 
ค ำส ำคัญ: ความคาดหวัง บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
 

                                                           
* นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) MPPM 6 จังหวัด

ชลบุรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Email: jirut@buu.ac.th 
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1. บทน ำ 
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Global Relations Center: GRC) เป็นส่วนงาน

ในสังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการยกฐานะจากงานวิเทศสัมพันธ์ สังกัดกอง
แผนงาน ส านักงานอธิการบดี เมื่อปี พ.ศ. 2558 โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ ได้
ด าเนินภารกิจตามขอบอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานประจ าวัน ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือตามที่ส่วนงานต่าง  ๆ 
แจ้งขอ และตามที่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกติดต่อเข้ามา (ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ, 2560) 

จากการก าหนดวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพาและเป้าหมายวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2559 - 2562) ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถูก
ก าหนดให้เป็นหน่วยส าคัญหน่วยหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งสู่เป้าหมายแห่งวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยบริการ แทนการเป็นหน่วยสนับสนุน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาและส่วน
งานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายภายใต้พันธกิจ และเป้าหมายแห่งการพัฒนา รวมทั้งสามารถ
ให้บริการนิสิตและบุคลากรชาวต่างชาติในด้านการตรวจลงตรา การขออนุญาตท างานใน
ราชอาณาจักรและการด ารงชีวิตในประเทศไทย รวมถึงให้บริการนิสิตและบุคลากรชาวไทยในด้านการ
ต่างประเทศ การเตรียมตัวเดินทางและการเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือศึกษาต่อ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
หรือเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการระดับนานาชาติ ให้บริการส่วนงานในการเสริมสร้างและรักษา
ความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ และองค์การนานาชาติ ตลอดจนให้การสนับสนุนการต้อนรับ
อาคันตุกะ ทูตานุทูตท่ีมาเยือนส่วนงาน รวมทั้งการด าเนินการดังกล่าวในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบ
กับแนวนโยบายของภาครัฐที่ก าหนดให้สถาบันการศึกษา ต้องมีการจัดท าระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง โดยก าหนดหลักเกณฑ์
ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การอย่างครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งรวมถึงมิติด้านการตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วย สอดคล้องกับกระแสสังคมโลกท่ีให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศ ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสถาบันหรือองค์การชั้นน า 
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการและการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก การ
แข่งขันจึงมิได้จ ากัดเฉพาะกับมหาวิทยาลัยในประเทศอีกต่อไป แต่เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยบูรพา 

จากการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรและความจ าเป็นดังกล่าว เพ่ือให้ศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายการพัฒนาขององค์กร จ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องท าการ ศึกษาความคาดหวังของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงระดับความคาดหวังและระดับที่เป็นจริง ตลอดจนปัจจัย
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ที่มีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้มีความเป็นเชิงรุกมากขึ้น มีศักยภาพสูง 
ตรงกับความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
และเป็นหน่วยงานที่น าพามหาวิทยาลัยบูรพาสู่ระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและระดับที่เป็นจริงของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อ

ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน ที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านบุคลากร 
และด้านบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์
ส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีต่อความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับความ

คาดหวังที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านคุณภาพการบริการ ด้านบุคลากร 
และด้านบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยท าการศึกษาจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ต าแหน่ง คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ า และพนักงานสาย
สนับสนุนวิชาการ ที่มีการติดต่อประสานงานและใช้บริการศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยได้ก าหนดตัวแปรอิสระคือ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับต าแหน่ง 
และคณะ/ส่วนงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมี
ตัวแปรตามคือ ความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ด้านคุณภาพการบริการ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

 

4. วิธีกำรศึกษำและเก็บข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา เกี่ยวกับ

ความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านคุณภาพการบริการ ด้าน
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บุคลากร และด้านบทบาทหน้าที่ โดยท าการศึกษาจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ต าแหน่ง คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ประจ า และพนักงานสนับสนุนวิชาการ ที่มีการติดต่อประสานงาน
และใช้บริการศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 
4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับต าแหน่ง และ
คณะ/ส่วนงาน 

ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านประสบการณ์การรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้บริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ จ านวน 10 บริการ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ บ่อยมาก บ่อย ปานกลาง นาน ๆ ครั้ง 
และไม่เคยใช้บริการ 

ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในช่องทางต่าง ๆ จ านวน 7 ช่องทาง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และไม่เคยรับข้อมูล 

ตอนที่ 4 ความคาดหวังและระดับที่เป็นจริงของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นแบบสอบถามความคาดหวังและสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของระดับที่เป็นจริงที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวม 
19 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการบริการ จ านวน 5 ข้อ ด้านบุคลากร จ านวน 7 
ข้อ และด้านบทบาทของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จ านวน 7 ข้อ มี 5 ระดับคือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการ
ติดต่อประสานงานและใช้บริการศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในช่วงเดือนกันยายนถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งหมดรวม 50 ชุด และ
รอรับแบบสอบถามกลับคืน โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 74 น า
แบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์
มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (statistical package for the social sciences หรือ SPSS for 
windows version 22) ในการประมวลผล ซึ่งประกอบด้วย สถิติพรรณนา (descriptive statistic) 
ใช้ส าหรับการบรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (means) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติอนุมาน ได้แก่ t-test for dependent sample, t-
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test for independent sample, one-way analysis of variance และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s r coefficient) ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับต าแหน่ง และคณะ/ส่วนงาน ท าการวิเคราะห์โดย
แจกแจงความถี่  และหาค่าร้อยละ ปัจจัยด้านประสบการณ์การรับบริการของศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน 

ตอนที่ 2 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยรวมและเป็นรายด้าน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เป็นรายข้อ รายด้าน และเฉลี่ยรวมทุกด้าน 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความคาดหวังกับระดับที่เป็นจริงของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติแบบที่ไม่เป็นอิสระจากกัน  (t-test for 
dependent samples) 

ตอนที่ 4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติท่ีแบบอิสระจากกัน (t-test 
for independent samples) ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 
2 กลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance) เมื่อ
พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ตามวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe) 

ตอนที่ 5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระอันได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์การรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ว่ามี
ความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในด้านคุณภาพการ
บริการ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทหน้าที่ของศูนย์ฯ หรือไม่ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson’s r coefficient) 
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ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ผลการศึกษาสามารถสรุปได้โดยแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 75.7 มีอายุระหว่าง 31 – 

40 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.1 มีระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.5 เป็นพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาการท างาน 
5. ระดับต าแหน่ง 
6. คณะ/ส่วนงาน ความคาดหวังของบุคลากร

มหาวิทยาลัยบูรพาท่ีมีต่อศูนย์

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ 

- ด้านคุณภาพการบริการ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านบทบาทหน้าที่ 

ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการ
รับบริการของศูนย์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฯ 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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ตำรำงที่ 1 ประสบการณ์ของกลุ่มตัวอย่างในการรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

บริกำร 
 

SD 

การให้ข้อมูลรายชื่อสถาบัน/ องค์กรในต่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

2.76 
 

0.95 

การตรวจสอบและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) 

3.03 1.32 

การประสานงานและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
หรือการต้อนรับอาคันตุกะ 

2.78 1.27 

การให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขอรับทุนการศึกษา
หรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

2.68 1.03 

การออกหนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ 2.97 1.38 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ 3.05 1.18 

การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตชาว
ต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน 
ฯลฯ 

3.78 1.29 

การจัดกิจกรรม/ โครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิเทศ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรมภาษาอังกฤษ  

3.11 1.15 

การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตในการ
เดินทางไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

2.65 1.25 

การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ เช่น จัดท าเอกสาร 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหาที่พัก ฯลฯ 

2.73 1.41 

 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การรับบริการของศูนย์ส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยบริการที่เคยใช้มากที่สุดคือ การประสานงานและอ านวยความ
สะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาต

ท างาน ฯลฯโดยมีคะแนนเฉลี่ย  ( �̅� = 3.78, SD = 1.29) รองลงมาคือ การจัดกิจกรรม/ โครงการ
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ย (�̅� = 3.11, SD = 1.15) และบริการที่กลุ่มตัวอย่างเคยใช้บริการ
น้อยที่สุดคือ การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตในการเดินทางไปร่วม

กิจกรรมทางวิชาการ/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย (�̅� = 2.65, SD = 
1.25) 

x
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ตำรำงท่ี 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ฯ �̅� SD 
เอกสารเผยแพร่ เช่น จดหมายข่าว 3.08 1.12 

หนังสือเวียนเร่ืองทุนต่าง ๆ 3.35 1.03 

เว็บไซต์ GRC.buu.ac.th 3.14 1.03 

Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line 3.00 1.27 

หนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ 3.16 0.99 

หนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ 3.35 0.86 

การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมฯ 3.30 1.00 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ทางหนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( �̅� = 3.35, SD = 0.86) 

รองลงมาคือ หนังสือเวียนเรื่องทุนต่าง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( �̅� = 3.35, SD = 1.03) และช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ฯ น้อยที่สุดคือ Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line  

โดยมีคะแนนเฉลี่ย ( �̅� = 3.00, SD = 1.27) 

ตอนที่ 2 ควำมคำดหวังของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
โดยรวมและรำยด้ำน 

ระดับความคาดหวัง ระดับท่ีเป็นจริง ค่าคะแนนเฉลี่ย 
คำดหวังมำกที่สุด ดีมาก 4.50 - 5.00 

คำดหวังมำก ด ี 3.50 - 4.49 
คำดหวังปำนกลำง พอใช้ 2.50 - 3.49 

คำดหวังน้อย ค่อนข้างแย ่ 1.50 - 2.49 

ไม่คำดหวังเลย แย่ 1.00 - 1.49 

ตำรำงท่ี 3 ความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ควำมคำดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

�̅� SD ระดับควำม
คำดหวัง 

ด้านคุณภาพการบริการ 4.03 0.56 คาดหวังมาก 

ด้านบุคลากร 4.00 0.55 คาดหวังมาก 
ด้านบทบาทของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ 

3.85 0.61 คาดหวังมาก 

รวม 3.96 0.57 คาดหวังมาก 
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  จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ อยู่ในระดับคาดหวังมาก (�̅� = 3.96, SD = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี

คะแนนเฉลี่ยความคาดหวังในระดับสูงที่สุดคือ ด้านคุณภาพการบริการ (�̅� = 4.03, SD = 0.56) 

รองลงมาคือ ด้านบุคลากร (�̅� = 4.00, SD = 0.55) และด้านบทบาทของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ (�̅� = 3.85, SD = 0.61) 

ตอนที่ 3 กำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังกับระดับที่เป็นจริงของกลุ่มตัวอย่ำงที่มีต่อศูนย์
ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ตำรำงท่ี 4 ความคาดหวังกับระดับท่ีเป็นจริงที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ควำมคำดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ค่ำคะแนน ควำม
คำดหวัง 

ระดับท่ีเป็น
จริง 

ควำม
แตกต่ำง 

t. 

ด้านคุณภาพการบริการ �̅� 
SD 

4.03 
0.56 

4.24 
1.99 

-.22 
 

-.887 

ด้านบุคลากร 
 

�̅� 
SD 

4.00 
0.55 

4.20 
0.68 

-.20 -2.354* 

ด้ านบทบาทของศูนย์ ส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

�̅� 
SD 

3.85 
0.61 

3.65 
0.83 

.20 1.433 

รวม �̅� 
SD 

3.96 
0.57 

4.03 
1.17 

-.07 -.553 

  จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างความคาดหวังและระดับที่เป็นจริงของ
กลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านด้วยค่า t-test 
Dependent พบว่าไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นด้านบุคลากรที่มีความแตกต่างกันโดยมีค่าคะแนนระดับ
ทีเ่ป็นจริงสูงกว่าระดับความคาดหวัง อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่  4 กำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังของกลุ่มตัวอย่ำงที่ มีต่อศูนย์ส่ ง เสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศโดยรวมและรำยด้ำน จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 

จากการทดสอบด้วยค่าที (t-test for independent sample) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย
และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบความแปรปรวน (one-way analysis of variance) โดยจ าแนกตามอายุ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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จากการทดสอบความแปรปรวน (one-way analysis of variance) โดยจ าแนกตาม
การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบความแปรปรวน (one-way analysis of variance) โดยจ าแนกตาม
ระยะเวลาในการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการท างานใน
มหาวิทยาลัยบูรพาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

จากการทดสอบความแปรปรวน (one-way analysis of variance) โดยจ าแนกตามต าแหน่ง 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ตอนที่ 5 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมคำดหวังของบุคลำกรมหำวิทยำลัยบูรพำที่มีต่อ
ศูนย์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ค่า r ระดับของความสัมพันธ์ 
.90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
.70 - .90 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
.50 - .70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
.30 - .50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า 
.00 - .30 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ ามาก 

 
5.1 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประสบการณ์การรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ 
   ระหว่างประเทศ 

ประสบกำรณ์กำรรับบริกำรของศูนย์ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ด้ำนบริกำร บุคลำกร บทบำท 

การให้ข้อมูลรายชื่อสถาบัน/ องค์กรในต่างประเทศ ที่
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือหรือมีข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

-.312 
.060 

.050 

.768 

-.262 

.117 

การตรวจสอบและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดท าบันทึก
ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

.018 

.914 
.200 

.235 

.006 

.971 

การประสานงานและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการหรือการต้อนรับอาคันตุกะ 

-.030 
.860 

.231 

.168 

.200 

.235 
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ประสบกำรณ์กำรรับบริกำรของศูนย์ส่งเสริม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 

ด้ำนบริกำร บุคลำกร บทบำท 

การให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
ขอรับทุนการศึกษาหรือการศึกษาต่อในต่างประเทศ 

-.119 
.482 

.180 

.285 

.083 

.625 

การออกหนังสือรับรองการท างานภาษาอังกฤษ -.103 
.545 

-.006 

.970 

-.208 

.216 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ -.003 
.986 

.271 

.105 

.021 

.903 

การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์
และนิสิตชาวต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ  
เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน ฯลฯ 

.284 

.089 
.594** 

.000 

.222 

.188 

การจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
อบรมภาษาอังกฤษ 

-.097 
.567 

.158 

.350 

.098 

.563 

การประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์
และนิสิตในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ/
เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 

-.191 
.258 

-.012 

.944 

-.111 

.513 
 

การสนับสนุนการด าเนินงานด้านการต่างประเทศ เช่น 
จัดท าเอกสาร สนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดหาที่พัก ฯลฯ 

.059 

.729 
.190 

.260 

-.121 

.475 

  จากตารางที่  5 จากการทดสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s r coefficient)พบว่าประสบการณ์ในการใช้บริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ยกเว้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้บริการการประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และ
นิสิตชาวต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน ฯลฯ ที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบุคลากร อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.594 และมีค่าการทดสอบความมีนัยยะส าคัญทางสถิติเท่ากับ 
0.000 

5.2 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 
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ตำรำงที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรของศูนย์ฯ ด้ำนบริกำร บุคลำกร บทบำท 

เอกสารเผยแพร่ เช่น จดหมายข่าว .007 
.967 

.302 

.069 

.159 

.348 

หนังสือเวียนเร่ืองทุนต่าง ๆ .218 
.194 

.483** 

.002 

.344* 
.037 

เว็บไซต์ GRC.buu.ac.th -.021 
.901 

.211 

.209 

-.092 
.588 

Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line .021 
.904 

.223 

.184 

.095 

.577 

หนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ .082 
.629 

.332* 

.045 

.196 

.244 

หนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ .279 
.095 

.391* 

.017 

.228 

.175 

การเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ .151 
.372 

.364* 

.027 

.035 

.839 

  จากตารางที่  6 จากการทดสอบด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s r coefficient)พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง
หนังสือเวียนเรื่องทุนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบุคลากรอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.483 และมีค่าการทดสอบความมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002 และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบทบาทของศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.344 และมีค่าการทดสอบความมีนัยยะส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.037 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง
หนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบุคลากรอย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.332 และมีค่าการทดสอบความมี
นัยยะส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.045 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทาง
หนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบุคลากรอย่างมีนัยยะ
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ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.391 และมีค่าการทดสอบความมี
นัยยะส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.017 

กลุ่มตัวอย่างที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ทางการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความคาดหวังด้านบุคลากรอย่างมีนัย
ยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.364 และมีค่าการทดสอบ
ความมีนัยยะส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.017 
 

6. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 
ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติงานในศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งยังไม่เคยมีการศึกษาถึงความคาดหวังของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มี
ต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะสามารถน าไปใช้ในการ
วางแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการต่อ อีกทั้ง
ยังสามารถน าไปใช้ในการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพของส่วนงานได้อีกด้วย ซึ่งผลการศึกษาถึง
ตัวแปร การเปรียบเทียบตัวแปร และหาความสัมพันธ์ของตัวแปร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เพศ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์
ส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากร
ทั้งเพศชายและเพศหญิงต่างมีความคาดหวังในการรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในระดับที่ดีในทุก ๆ ด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ ทรวงโพธิ์ (2552) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการจ่ายสิ่งของขนาดใหญ่ ของที่ท าการ
ไปรษณีย์นครราชสีมา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อาชีพ รายได้ และสถานะภาพ
แตกต่างกัน มีความคาดหวังและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ ภรรคพล อุตระทอง 
(2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์บริการ บริษัท 
ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าลูกค้าที่มีข้อมูลทั่วไปคื อ 
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความ
คาดหวังต่อการให้บริการไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ เกษม ไวยกูล (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวัง
ของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุ รี ที่
พบว่า เพศ อาชีพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 

อำยุ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ สาธิต 
ทิตย์สีแสง (2550) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาอนุบาล
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ศึกษา โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาล 
1-3 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีเพศ อายุแตกต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกษาอนุบาลศึกษา ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ จุฑารัตน์ ริ้วสุวรรณ์ , ปูรณ์ 
ศรีค า, และศศิธร สนธิเพชร (2552) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของบุคลากรในกระทรวงพาณิชย์ที่มี
ต่อการจัดตั้งสถานบริการรับเลี้ยงเด็ก พบว่าผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความคาดหวังของ
บุคลากรที่มีต่อการจัดตั้งสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในด้านบุคลากร ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านสภาพแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและด้านบริการ จ าแนกตามเพศ อายุและรายได้
ครอบครัวพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ผลการศึกษาของ นาตยา ศรี
สุวรรณ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของลูกค้าต่อการพัฒนาการบริการของธนาคารออมสิน 
สาขาหัวหิน พบว่า ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการของธนาคารออมสิน 
สาขาหัวหินในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

กำรศึกษำ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อ
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเหมือนกัน ท าให้มีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ นาตยา ศรีสุวรรณ (2550) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของลูกค้าต่อ
การพัฒนาการบริการของธนาคารออมสิน สาขาหัวหิน พบว่า ลูกค้าที่มีเพศ  ระดับการศึกษา และ
อาชีพต่างกันมีความคาดหวังต่อการพัฒนาการบริการของธนาคารออมสิน สาขาหัวหินในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการศึกษาของ พรศิริ บินนาราวี (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและการ
รับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคาดหวังต่อการมาท่องเที่ยวในอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ไม่แตกต่างกัน แต่ผลการศึกษาของ สาธิต ทิตย์สีแสง (2550) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความ
คาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาอนุบาลศึกษา โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า ผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คาดหวังต่อการจัดการศึกษาอนุบาลศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
เช่นเดียวกับ เกษม ไวยกูล (2553) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมาบไผ่ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า เพศ อาชีพ และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการบริการแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

ระยะเวลำกำรท ำงำน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาในการท างานใน
มหาวิทยาลัยบูรพาต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรที่มารับบริการทุกคน ต่างก็มีความ
คาดหวังในการรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่ดีในทุก ๆ ด้านซึ่ง
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สอดคล้องกับ ชยางกูร พลิ้วไธสง (2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตตรวจราชการที่ 12 ผลการศึกษาพบว่า 
นักวิชาการสาธารณสุขที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน จะมีบทบาทที่ปฏิบัติจริงโดยรวมและ
บทบาทที่คาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ จารึก ศรีเลิศ (2540) ที่ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันและความคาดหวังต่อการให้บริการของส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด ศึกษา
เฉพาะกรณีจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าเพศ อายุ อายุราชการ สถานภาพสมรส ศาสนา และเงินเดือน ไม่
มีผลต่อความคิดเห็น แต่การศึกษาของ เกียรติศักดิ์ เพียซ้าย (2556) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบ
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์กับ
ความคาดหวังของบุคลากรสาธารณสุขในการด าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
นครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ต ำแหน่ง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งต่างกัน มีค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อ
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะ
บุคลากรทุกต าแหน่ง ต่างก็มีความคาดหวังในการรับบริการจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ รัตติยา ศีลสารรุ่งเรือง (2543) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
ข้าราชการส านักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขต่อโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนก าหนด 
พบว่า ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีระดับต าแหน่งต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
โครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนก าหนดไม่แตกต่างกัน ในขณะที่การศึกษาของ บุณณชนก 
คู่บารมี (2542) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต่อระบบตรวจคนเข้า
เมือง พบว่า ปัจจัยด้าน ชั้นยศ ประสบการณ์การตรวจคนเข้าเมือง และความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ มีผลท าให้ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต่อระบบตรวจคนเข้าเมือง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เปรียบเทียบระดับควำมคำดหวังและระดับที่เป็นจริง จากการทดสอบโดยใช้สถิติ (t-test 
for Dependent Samples) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคาดหวังและระดับที่เป็นจริง
ต่อศูนย์ส่งเสริมความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งหมายความ
ว่าผู้รับบริการมีระดับความคาดหวังกับระดับที่เป็นจริงอยู่ในระดับเดียวกัน ยกเว้นด้านบุคลากร ที่มีค่า
คะแนนระดับที่เป็นจริงสูงกว่าระดับความคาดหวัง อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 ซึ่ง
หมายความว่าศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
ในด้านบุคลากร 

ปัจจัยประสบกำรณ์กำรใช้ปริกำร จากการทดสอบโดยใช้สถิติ (Pearson’s r Coefficient) 
พบว่าประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีผลต่อความ
คาดหวังที่มีต่อศูนย์ฯ ยกเว้นผู้ที่ใช้บริการการประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และ
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นิสิตชาวต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน ฯลฯ โดยผู้ที่ใช้
บริการดังกล่าวบ่อย ๆ จะมีความคาดหวังต่อศูนย์ฯ ด้านบุคลากร สูงกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่เคยใช้
บริการ สอดคล้องกับ สุกัญญา มณีเจริญ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์การท างาน การรับรู้ข่าวสารจากกองวิเทศ
สัมพันธ์ และการรับบริการจากกองวิเทศสัมพันธ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ที่มีต่อกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน เช่นเดียวกับ ธัญรดี เมทนีสดุดี 
(2548) ที่ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาบางนา ภายหลังการควบกิจการ จากการศึกษาพบว่า ความถี่ในการใช้บริการไม่มีความสัมพันธ์
กับความคาดหวังในการใช้บริการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ . 05 แตกต่างจากการศึกษาของ นัตติยา 
ภู่สละ (2560) ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังในการส่งมอบที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้บริการ ความ
คาดหวังในประสิทธิภาพ ความกังวลต่อเทคโนโลยี การใช้งานจริง และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับช าระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี พบว่าประสบการณ์การใช้
บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้เครื่องรับชาระเงินอัตโนมัติ ของประชากรในจังหวัดสระบุรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ปัจจัยกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร จากการทดสอบโดยใช้สถิติ (Pearson’s r Coefficient) พบว่า
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีผลต่อความคาดหวังที่มีต่อ
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ทางหนังสือเวียนเรื่องทุนต่าง ๆ ในระดับมาก จะมีความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ มากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้รับหรือไม่เคยได้รับ และผู้ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางหนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ ทางหนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ 
และทางการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระดับมาก จะมีความ
คาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านบุคลากร มากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว
ในระดับน้อยหรือไม่ได้รับเลย ซึ่งขัดแย้งกับ สุกัญญา มณีเจริญ (2546) ที่ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีต่อกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน จากการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด ประสบการณ์การท างาน การรับรู้ข่าวสาร
จากกองวิเทศสัมพันธ์ และการรับบริการจากกองวิเทศสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ที่มีต่อกองวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน สอดคล้องกับ 
 

7. สรุปผลกำรศึกษำ 
7.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้  
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7.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75.7 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 มีระยะเวลาการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา น้อยกว่า 10 ปี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 เป็นพนักงานสายสนับสนุน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 

7.1.2 ข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศโดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความ
แตกต่างกันในเรื่องเพศ อายุ การศึกษา ระยะเวลาในการท างานในมหาวิทยาลัยบูรพา และต าแหน่ง มี
ความคาดหวังต่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งโดยรวมและเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

7.1.3 ข้อมูลความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามีความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ในภาพรวม อยู่ในระดับคาดหวังมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความ
คาดหวังในระดับสูงที่สุดคือ ด้านคุณภาพการบริการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทของ
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

7.1.4 ข้อมูลการเปรียบเทียบความคาดหวังกับระดับที่เป็นจริงของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพามีความคาดหวังต่อศูนย์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับเดียวกับระดับที่เป็นจริง และพบว่าบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพามีความประทับใจต่อบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมี
ค่าคะแนนระดับที่เป็นจริงสูงกว่าระดับความคาดหวัง 

7.1.5 ข้อมูลปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อ
ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พบว่าประสบการณ์ในการรับบริการของศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่มีผลต่อความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ยกเว้นผู้ที่ใช้บริการการประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่คณาจารย์และนิสิตชาว
ต่างประเทศ เช่น ออกหนังสือเชิญ/ตอบรับ เอกสารวีซ่า ใบอนุญาตท างาน ฯลฯ โดยผู้ที่ใช้บริการ
ดังกล่าวบ่อย ๆ จะมีความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านบุคลากร สูงกว่า
ผู้ที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือไม่เคยใช้บริการ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ มีผลต่อความคาดหวังที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยผู้ที่รับข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ทางหนังสือเวียนเรื่องทุนต่าง ๆ ในระดับมาก จะมีความคาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านบุคลากร และด้านบทบาทของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ มากกว่าผู้ที่ไม่ค่อยได้รับหรือไม่เคยได้รับ และผู้ที่มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทางหนังสือเชิญในงานพิธีการต่าง ๆ ทางหนังสือเวียนขอข้อมูลต่าง ๆ 
และทางการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระดับมาก จะมีความ
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คาดหวังต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านบุคลากร มากกว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว
ในระดับน้อยหรือไม่ได้รับเลย 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษา พบว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อความคาดหวังของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศูนย์ฯ จึงควรพิจารณาการ
ก าหนดช่องทาง รูปแบบ และเนื้อหาในการสื่อสารกับผู้รับบริการที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ผู้รับ
สารมีระดับความคาดหวังที่สอดคล้องกับระดับความสามารถของศูนย์ฯ ในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ จอห์นสตัน , อาร์. และไลท์, ดี. (Robert 
Johnston and David Lyth, 1991) ที่กล่าวว่า การตลาดของบริการต้องมีการสื่อสารหรือ
ประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้รับบริการรับทราบถึงบริการ ที่แท้จริง ถ้าการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์เกินความเป็นจริงจากการบริการที่ได้รับ ผู้รับบริการก็จะรู้สึกผิดหวัง แต่ถ้าการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์น้อยกว่าความเป็นจริง ก็ยากที่จะดึงดูดผู้มารับบริการ หรือดึงดูดผู้รับบริการที่ไม่
ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  

ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาในระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้ได้รับข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน
ไม่มากนัก ดังนั้นการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น เพ่ือให้สามารถ
เก็บข้อมลูได้มากกว่านี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอธิบายผลได้กว้างขว้างและแม่นย ามากยิ่งขึ้น 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มี
ต่อศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากมีการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมเติม อาจได้ข้อมูลความคิดเห็นที่แตกต่างและน่าสนใจ ซึ่งจะท าให้ทราบความคิดเห็นของกลุ่ม 
เป้าหมายได้ครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนในเขต
เทศบำลนครแหลมฉบงั 

         จุฑามาศ สาตราภัย* 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 2) เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถามพนักงานบริษัทเอกชนในเทศบาลนครแหลมฉบัง จ านวน 
385 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test)  
  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอายุการท างานต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี มีลักษณะงานเป็นงานสนับสนุน 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20 ,001-50,000 บาท ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับ
การปฏิบัติมาก ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ลักษณะงานที่
รับผิดชอบ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การน าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน
ไปปรับใช้ในการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน การให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความเข้าใจใน
งานที่ท า ซึ่งจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน และการเปลี่ยนตัวแปรต้นและ
ค าถามการวิจัยในการศึกษาครั้งต่อไป ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร 
 
ค ำส ำคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เขตเทศบาล
นครแหลมฉบัง 
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A Study on Work Efficiency of Employee in Laemchabang City Area 

Juthamas Sattrapai* 

Abstract 
  The purposes of this study were as fellows 1) to study level of factors affecting 
work efficiency of employee in laemchabang city area. 2) to study level of work 
efficiency of employee in laemchabang city area and 3) to compare difference of work 
efficiency of employee in laemchabang city area, categorizing by personal factors. This 
study use questionnaire collected from 385 employees in laemchabang city area as 
data for analyzing descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation 
and inferential statistics like t-test. 

The result of the study indicated that the majority of research participants were 
male, aged between 31 – 40, graduated in bachelor degree, having work experienced 
lower than or equal to 5 years, type of work are support role and earning income from 
20,001 – 50,000 baht per month  

The result of level of factors affecting work efficiency of employee indicated 
that the majority of research participants responded to factors affecting work efficiency 
of employee in high level. The result of level of work efficiency indicated that the 
majority of research participants had work efficiency for 3 factors in high level.  
The result of comparison of difference of work efficiency categorizing by personal 
factors indicated that personal factors such as gender, age, education level, work 
experience, type of work and monthly income that different have work efficiency 
indifferent.  Recommendation from study is to bring factor affecting work efficiency all 
of 5 factors adapt to setting work guideline that lead to work efficiency of employee. 
Giving importance to factor affecting work efficiency ‘knowledge & understanding at 
work’ will lead to work efficiency of employee, changing independent variable and 
subject of the next study that consistent with organization’s objective or global trend 
for the best result that fit the goal of organization.  

  
Keyword: Work Efficiency, Factor affecting work efficiency, Laemchabang City Area 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันการแข่งขันในการด าเนินงานของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีมากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เป็นต้น ท าให้ภาค
ธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นต้องมีการเตรียมความพร้อมและปรับตัว เพ่ือเข้าสู่
ภาวะการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานนั้นเป็นสิ่งส าคัญสูงสุดที่จะขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้พัฒนาไปสู่ความส าเร็จได้ 
ดังนั้น ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของพนักงานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจึงเป็นปัจจัยในการ
ก าหนดความส าเร็จของหน่วยงาน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง อันจะน าไปสู่ความส าเร็จในทุก ๆ มิติ
ต่อไปได้อีกด้วย 

โครงการ พัฒนาระ เบีย ง เศรษฐกิ จภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor 
Development หรือ EEC) ก าหนดกรอบเป้าหมายการพัฒนาไว้ 5 ปี ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัดคือ
ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา เป้าหมายคือศูนย์กลางแหล่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต รวมไปถึงการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและโลจิสติกส์ โดยเขตพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง 
ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอศรีราชา และอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   

เขตพ้ืนที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในฐานะ “เมือง
อุตสาหกรรม” ที่ส าคัญของประเทศ เป็นพ้ืนที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากที่สุดติดอันดับแถว
หน้าของเมืองไทย โดยปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยถือว่ายังไม่กระจายตัวมาก ส่วนใหญ่
หรือประมาณ 67% ของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะในจังหวัด
ชลบุรีและระยอง อีกประมาณ 29% อยู่ในภาคกลางและอ่ืน ๆ ซึ่งในปัจจุบันเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
แหลมฉบังเป็นเมืองที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นเพ่ิมขึ้นอย่างมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีประชากรทั้งในพ้ืนที่ และประชากรแฝงเข้ามาอาศัยและท างานอยู่เป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ส าคัญ อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง, ท่าเรือแหลมฉบัง, สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ฯลฯ  

เขตพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ประกอบไปด้วยบริษัทเอกชนเป็นจ านวนมาก และ
หลากหลายกลุ่มธุรกิจ เกิดการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจสูง จึงมีความต้องการด้านแรงงานสูงตามไป
ด้วย โดยมีความต้องการด้านแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานสูงสุด น าไปสู่การเกิดความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความเติบโตและยั่งยืนต่อไป 
ประสิทธิภาพการท างานจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความส าเร็จ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือต้องการทราบถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
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การปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะน าผลจากการศึกษาที่ได้รับมา
ใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านน ามาใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อีกทั้งเพ่ือเป็น
แนวทางให้กับบริษัทเอกชนในพื้นที่อ่ืน ๆ น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

  

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
              2.1 เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง 
              2.2 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
เทศบาลนครแหลมฉบัง  
              2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุการท างาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยก าหนดตัวแปรใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
(เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน) ปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความรู้ความเข้าใจในงาน
ที่ท า ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท างาน ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และขวัญและก าลังใจในการ
ท างาน ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหาร
เวลาในงาน  ปริมาณของงาน และคุณภาพของงาน 
 จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 1 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา  
4. อายุการท างาน  
5. ลักษณะงานท่ีรบัผิดชอบ  
6. รายได้ต่อเดือน 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่วนขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตรของ Cochran กรณี
ไม่ทราบจ านวนประชากร หรือประชากรมีจ านวนไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 385 ราย โดยจะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Sample Random Sampling) เก็บ

ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient - α) เท่ากับ 0.720 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science for 
Windows (SPSS)) ข้อมูลโดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษา
ผ่านการใช้ค่าสถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึง เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติงำน 

1. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. ความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า 

3. ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่

ท างาน 

4. ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 

5. ขวัญและก าลังใจในการท างาน 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน

บริษัทเอกชนในเขตเทศบำลนครแหลมฉบัง 

1. การบริหารเวลาในงาน   

2. ปริมาณของงาน 

3. คุณภาพของงาน 
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4. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามรถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

 4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
(ร้อยละ 53.5) มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 34.8) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 75.3) 
มีอายุการท างานต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี (ร้อยละ 50.1) มีลักษณะงานเป็นงานสนับสนุน (ร้อยละ 49.9) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 20,001-50,000 บาท (ร้อยละ 60.5)  

 4.2 ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า ด้านความสัมพันธ์กับ
บุคคลในที่ท างาน ด้านความมั่นคงก้าวหน้าในงาน และด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน อยู่ใน

ระดับความคิดเห็นมาก (x̄ = 4.38) 

 4.3 ระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน การบริหารเวลาในงาน ด้านปริมาณของงาน และด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับการปฏิบัติ

มาก (x̄ = 4.22) 

 4.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 4.4.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อายุการท างานที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ลักษณะงานที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
  

5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

 5.1 ระดับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560: บทคัดย่อ) 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักร
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สายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า มีปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับมาก  

 5.2 ระดับประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551: บทคัดย่อ) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) 
พบว่า พนักงานมีระดับประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมแต่ละด้านอยู่ในระดับดี 

 5.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
 เพศ การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน ไม่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ่มนวน ทองแสน (2557: น.49) เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอางในเขตจังหวัดปทุมธานี 
พบว่า เพศที่แตกต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน  
 อายุ การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง (2556: น.80) เรื่องปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า อายุที่
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษา การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอัครเดช ไม้จันทร์ 
(2560: บทคัดย่อ) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรม
ติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน 
 อายุการท างาน การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกัน 
ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตน์ชนก จันยัง  
(2556: น.83) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในองค์กรไม่แสวง
ผลก าไร พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบัติที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 
 ลักษณะงานที่รับผิดชอบ การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานที่
แตกต่างกัน ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตน์
ชนก จันยัง (2556: น.84) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานใน
องค์กรไม่แสวงผลก าไร พบว่า ลักษณะของงานที่ปฏิบัติในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การตรวจสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน ไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิ่มนวน 



 

 

63 
 

ทองแสน (2557: น.53) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานกลุ่มธุรกิจเครื่องส าอาง
ในเขตจังหวัดปทุมธานี พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันท าให้ประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกัน 

 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง“การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนใน
เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง” มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้าน พนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีความคิดเห็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยมาก ดังนั้น
บริษัทเอกชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง หรือพ้ืนที่อ่ืน สามารถน าไปปรับใช้ในการก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน และเพ่ือน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานต่อไป 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปอาจน ากรอบแนวความคิดที่ ใช้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ใหม่ โดยอาจมีการ
เปลี่ยนตัวแปรต้นและค าถามการวิจัย ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรือกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร 
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กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินธุรกิจสถำนดูแลผู้สูงอำย ุ
ในอ ำเภอบำงละมุงและอ ำเภอสัตหีบ 

ชุดา วิมุกตายน* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบการบริการและการบริหารจัดการธุรกิจ

สถานดูแลผู้สูงอายุ 2) ศึกษาสภาพการณ์ตลาดและแนวโน้มการแข่งขัน 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอ
บางละมุงและอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฎการณ์วิทยา 
ท าการศึกษาข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสอบถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง และการ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation) รวมถึงการสังเกตสภาพแวดล้อม 
ลักษณะอาคารสถานที่  และการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ ใช้บริการ ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ 
ผู้ประกอบการสถานดูแลสูงอายุ จ านวน 8 แห่ง รวม 10 คน ผู้ใช้บริการและ/หรือญาติของผู้ใช้บริการ 
จ านวน 17 คน รวมทัง้สิ้น 27 คน  

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริการ และการบริหารจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ  ของ
สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางไม่มีสาขา มีการจดทะเบียนจัดตั้งกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้าในรูปแบบของ บริษัทจ ากัด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในโรงพยาบาล  เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด และผู้ช่วยพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุมีรูปแบบผสมผสาน
ระหว่างความเป็นบ้านพัก สถานที่ให้การช่วยเหลือในการด ารงชีวิต สถานบริบาล และสถานดูแล
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีการให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้สูงอายุทั่วไป ผู้ที่อยู่ในภาว ะ
เปราะบางด้วยโรคเรื้อรัง ตลอดจนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เน้นการบ าบัดฟ้ืนฟู และดูแล
สุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐานแต่ไม่ได้ให้การรักษา อัตราส่วนบุคลากรผู้ให้บริการต่อจ านวนผู้ใช้บริการ 
อยู่ที่ 1 : 3 คน ความสามารถในการรองรับผู้ใช้บริการแปรผันตามขนาดของธุรกิจระหว่าง 4-23 คน 
ผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งมีจ านวนค่อนข้างคงที่ ระยะเวลาครองเตียงไม่แน่นอน 
เกณฑ์การพิจารณารับผู้ใช้บริการ กรณีผู้สูงอายุทั่วไปที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือพอได้บ้างจะพิจารณา
รับทุกราย ส่วนกรณีอ่ืน ๆ ขึ้นอยู่กับการประเมินอาการแรกรับโดยพยาบาลวิชาชีพพิจารณาควบคู่กับ
ความพร้อมในการให้บริการของ 
__________________________ 

* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

E-mail: chuda.wimuk@gmail.com 
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สถานดูแลผู้สูงอายุนั้น ๆ มีการก าหนดอัตราค่าบริการระหว่างผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ
แตกต่างกัน โดยอัตราค่าบริการรายวันต่ าสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 600–2,000 บาท อัตราค่าบริการ
รายเดือนต่ าสุดและสูงสุดอยู่ระหว่าง 12,000-78,000 บาท อัตราค่าจัดส่งบุคลากร เริ่มต้นที่ 300 ต่อ
ชั่วโมง และ 1,000-1,800 บาทต่อวัน อัตราค่าบริการจะพิจารณาตามลักษณะอาการความเจ็บป่วย 
และบริการตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย สถานดูแลผู้สูงอายุมีการบริหารจัดการและดูแล
โดยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด และทีมบุคลากร ท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ของสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านในเขตชุมชน สามารถเดินทางสะดวก มีระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ดี ใกล้โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว ผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ใช้บ้านพักอาศัยของตนเอง หรือ เช่าบ้านพักอาศัยทั่วไปและท าการปรับภูมิลักษณะของบ้านพัก
ให้มีรูปแบบที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐาน เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็น มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา บุคลากรผู้ให้บริการถือเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญมากท่ีสุดโดยเฉพาะต าแหน่งผู้ดูแล (Caregiver) สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เน้น
จัดหาผู้ดูแลผ่านช่องทางของโรงเรียนการบริบาลและต้องผ่านการฝึกอบรมภายในก่อนการปฏิบัติงาน
จริง องค์ประกอบหลักของการประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ คือ 1) สถานที่ตั้ง ที่ดิน การก่อสร้าง 
การออกแบบตกแต่งภายใน 2) อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐาน 3)  บุคลากรผู้ให้บริการ 
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เมื่อลงทุนด าเนินธุรกิจครั้งแรกมักใช้บ้านพักอาศัยของตนเองหรือใช้วิธีการเช่า
บ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการตกแต่งพร้อมใช้งาน ประมาณการเงินลงทุนครั้งแรกประกอบด้วย ค่า
ตกแต่งสถานที่ 100,000 บาท ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 100,000 บาท ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ คือ ค่าเช่าสถานที่ 20,000 บาทต่อเดือน ค่าจ้าง
บุคลากร 80,000 บาทต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14,000 บาทต่อเดือน รวมต้นทุนคงที่  
114,000 บาทต่อเดือน ด้านต้นทุนผันแปร คือ ค่าอาหาร 5,700 บาทต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน ค่าซักรีด 
300 บาทต่อผู้ใช้บริการต่อเดือน รวมเป็นค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ 6,000 บาทต่อผู้ใช้บริการต่อ
เดือน ประมาณการรายได้ หากก าหนดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20,000 บาทต่อผู้ใช้บริการ สถาน
ประกอบการจะมีจุดคุ้มทุนที่จ านวนผู้ใช้บริการ 8 ราย  

สภาพการณ์ตลาดและแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ  ตลาดยังมีแนวโน้ม
เติบโตต่อไปได้อีกมาก มีการคาดคะเนว่าจ านวนคู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุจะมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการบางรายเตรียมขยายสาขาของตนเอง ผู้ประกอบการ
บางส่วนมีความเห็นว่าการมีสถานดูแลผู้สูงอายุเปิดให้บริการเพ่ิมมากขึ้นจะท าให้ตลาดธุรกิจสถาน
ดูแลผู้สูงอายุในภาพรวมดีในแง่ของการส่งต่อผู้ใช้บริการให้กันตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ใน
ส่วนของบริการทดแทน (Substitution Service) คือ 1) ธุรกิจโฮมแคร์ (Home Care) หรือการจัดส่ง
พยาบาล หรือผู้ดูแลไปให้บริการตามบ้าน 2) การว่าจ้างผู้ดูแลอิสระมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน 3) ธุรกิจ
เดย์แคร์ (Day Care) ให้บริการรับฝากผู้สูงอายุระหว่างวัน และ 4) ธุรกิจโรงแรมส าหรับผู้ป่วยเรื้อรัง
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และผู้พักฟ้ืนสุขภาพ ให้บริการที่พัก อาหาร และการดูแลส าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วย สถานดูแล
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายและพันธมิตรกัน อาทิ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
รถพยาบาลเอกชน สถานทูต และระหว่างสถานดูแลผู้สูงอายุด้วยกัน ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดใน
การด าเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ มี 6 ประการ คือ 1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแล
(Caregiver) 2) ปัญหาด้านการเงินของผู้ใช้บริการและญาติ 3) ปัญหาจากวัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคมไทย 4) ปัญหาด้านความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องโดยผู้ใช้บริการและญาติ หรือโดยบุคลากรของ
สถานประกอบการเอง 5) ปัญหาจากการที่ผู้ใช้บริการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในการดูแลของสถานดูแล
ผู้สูงอายุ และ 6) ปัญหาด้านชุมชน ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุ มี 9 ด้าน คือ 1) บริการและคุณภาพของบริการ 2) อัตราค่าบริการ 3) ท าเลที่ตั้ง 4) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 5) ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร 7) การจัดการ
ต้นทุน 8) การจัดการความเสี่ยงด้านรายรับ และ 9) การจัดการความเสี่ยงด้านการถูกฟ้องร้อง 

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
บริการสถานดูแลผู้สูงอายุ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่มาอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ คือ การไม่สามารถ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง หรือต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 
24 ชั่วโมง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนี้หมายรวมถึง ผู้สูงอายุ ญาติ และบุตรหลานของผู้สูงอายุ โดย
ส่วนใหญ่ญาติและบุตรหลานจะเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการเลือกซื้อบริการสถานดูแลผู้สูงอายุและเป็น
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกด้วย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก มี 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขต
ชุมชนเมือง 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความสนใจเฉพาะตัว และ 3) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรายได้ 
ปัจจัยในการเลือกใช้บริการประกอบด้วย ปัจจัย 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยทางวัฒนธรรมและค่านิยมของ
สังคมไทย 2) ปัจจัยทางสังคมและความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ และ 3) ปัจจัยทางด้านวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุ 

 

ค ำส ำคัญ: ผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ 
 

1. บทน ำ 
สถานการณ์โครงสร้างประชากรโลกมีความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 

ของหลาย ๆ ประเทศ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ท าการคาดการณ์ว่าประชากรโลกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนประมาณ 7,851 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2029) ในจ านวนนี้มีประชากรวัยผู้สูงอายุ (60 
ปีขึ้นไป) จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 16 ในปี พ.ศ. 2593 สถานการณ์ของประเทศไทยก็ได้ด าเนิน
ไปเช่นเดียวกัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคมประเมินว่าในปี พ.ศ. 2565 อัตราการการเพ่ิมของ
ประชากรของไทยจะใกล้ศูนย์ ซึ่งสะท้อนการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น และในปี 
พ.ศ. 2579 จะส่งผลให้โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ นอกจาก
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จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้วปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป มีส่วนท าให้ธุรกิจด้านการดูแล
ผู้สูงอายุเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและลักษณะความเป็นเมืองที่สูงขึ้นท า
ให้คนวัยท างานโดยส่วนใหญ่มีเวลาในการดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพน้อยลง กระแสกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุเป็นปัจจัยผลักดันส ำคัญให้เกิดธุรกิจเฉพำะด้ำนส ำหรับบริกำรผู้สูงอำยุและมีศักยภำพกำร
เติบโตสูงในไทย และด้วยสภาพอากาศที่เอ้ืออ านวยประกอบกับค่าครองชีพที่ค่อนข้างถูก รวมไปถึง
ความมีน้ าใจของคนไทย และความพร้อมของธุรกิจบริการต่าง ๆ ท าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
ประเทศเป้าหมายที่ชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วเลือกที่จะมาใช้ชีวิตบั้นปลายหรือพ านักระยะยาว
ตามฤดูกาล แม้ว่าไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุค่อนข้างมาก แต่ด้วยแนวโน้มการ
เติบโตของจ านวนประชากรสูงอายุในไทยที่สวนทางกับจ านวนประชากรวัยท างานที่ลดลง ท าให้
ลูกหลานจะต้องท างานมากขึ้นและมีเวลาในการดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ส่งผลให้มีความต้องการบริการ
ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ปัจจุบันเริ่มเห็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในไทยขยายตัวมากขึ้นแต่ตลาดยังมีขนาดเล็ก 
โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในประเภทการให้บริการดูแลในระยะสั้น ๆ จากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ
สูงอายุนิยมมาเที่ยวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 65 ปี มีการเดินทาง
มาเท่ียวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี และจากการที่มีการเคลื่อนย้ายของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ
ไทยอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ในสามจังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง ซึ่งจะน ามาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่เป็นจ านวน
มาก ถือว่าจังหวัดในเขตพ้ืนที่โครงการ EEC เป็นพ้ืนที่ ๆ มีศักยภาพสูงส าหรับธุรกิจหลายๆประเภท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เก่ียวข้องกับสินค้าและบริการส าหรับผู้สูงอายุ เช่น สถานดูแลผู้สูงอายุ  

 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการและการบริหารจัดการธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอ

บางละมุง และอ าเภอสัตหีบ 
2.2 เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ตลาดและแนวโน้มการแข่งขันในอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ  
2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ  
 

3. รูปแบบกำรศึกษำ  
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตรรกะ มีการลงสนาม

เพ่ือวิเคราะห์สภาพธรรมชาติและท าความเข้าใจกับปรากฎการณ์ในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา คือ อ าเภอ
บางละมุงและอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการสถานดูแลสูงอายุ 
จ านวน 8 แห่ง รวม 10 คน ผู้ใช้บริการและ/หรือญาติของผู้ใช้บริการ จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 27 
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คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) และการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
Participation Observation) เครื่องมือที่ใช้ คือ ตัวผู้วิจัยเอง ใช้แนวค าถามในการสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามปลายเปิดแบบกึ่งโครงสร้าง มีการบันทึกข้อมูลภาคสนามและถอดข้อมูลเสียงที่ได้ให้อยู่
ในรูปแบบของข้อความ ด้านการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิง
ปริมาณ การเก็บข้อมูลจึงไม่เน้นที่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ แนว
ทางการสัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์ต่างชุดกัน เพ่ือศึกษาถึงบริบทของพ้ืนที่ จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นไปตามข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้หรือความอ่ิมตัวของข้อมูล แนวทางการ
สัมภาษณ์ใช้แบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ มี 3 ส่วน คือ 1) รูปแบบการ
บริการและการบริหารจัดการธุรกิจ คุณลักษณะผู้ประกอบการ ต าแหน่งในสถานประกอบการ วิชาชีพ
ของผู้ประกอบการ ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ลักษณะของสถานดูแลผู้สูงอายุ และการ
บริการ 2) สภาพการณ์ตลาดและแนวโน้มการแข่งขัน ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนิน
ธุรกิจ และข้อเสนอแนะ 3) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมถึงสภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารสถานที่
และการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ใช้บริการ ชุดที่ 2 ผู้ใช้บริการและ/หรือญาติของผู้ใช้บริการ มี 2 
ส่วน คือ 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ ความพึงพอใจในการ
ให้บริการ และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยมาจาก 2 แหล่ง คือ 1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้เครื่องมือหลัก คือ แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึก ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และจากการสังเกตุแบบไม่มีส่วนร่วม โดย
ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาท าการวิเคราะห์ 2) 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและวิจัยรวบรวมไว้ 
น าไปสู่การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัยเพ่ือตอบโจทย์ของการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การเรียบเรียง
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และการถอดเทปเสียงมาล าดับเหตุการณ์ แยกประเภท และจัด
หมวดหมู่ตามประเด็นต่าง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ อาศัยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Description Analysis) ผ่านการตีความที่ได้จากการสัมภาษณ์ ร่วมกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ  

 

4. ผลกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1 รูปแบบกำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสถำนดูแลผู้สูงอำยุ 
รูปแบบ โครงสร้าง และลักษณะบริการ สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง 

ส่วนใหญ่ไม่มีสาขา มีการจดทะเบียนในรูปแบบของ บริษัทจ ากัด ผู้ประกอบการเป็นบุคลากรใน
โรงพยาบาล เช่นพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ าบัด และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ
มีรูปแบบผสมผสานระหว่างความเป็นบ้านพัก เป็นสถานที่ให้การช่วยเหลือในการด ารงชีวิต เป็นสถาน
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บริบาล และเป็นสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย มีการให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้สูงอายุ
ทั่วไป ผู้ที่อยู่ในภาวะเปราะบางด้วยโรคเรื้อรัง ตลอดจนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย เน้นการ
บ าบัดฟ้ืนฟู และดูแลสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐานแต่ไม่ได้ให้การรักษา มีบริการที่พักอาศัย อาหาร และ
สิ่งอ านวยความสะดวก บางแห่งมีการจัดส่งบุคลากรให้บริการนอกสถานที่ด้วย ลักษณะของ
ผู้ใช้บริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือพอได้บ้าง 2) ผู้สูงอายุหรือ
ผู้ป่วยพักฟ้ืน 3) ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟ้ืนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และ 4) ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ปัจจุบันผู้ใช้บริการจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 50-86 ปี จ านวนบุคลากรผู้ให้บริการต่อ
จ านวนผู้ใช้บริการของสถานดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่อัตราส่วน 1:3 มีความสามารถรองรับผู้ใช้บริการได้
ตั้งแต่จ านวน 4-23 คน ปกติผู้ใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งจะมีจ านวนค่อนข้างคงที่ไม่
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอายุที่เข้ามาใช้บริการเพ่ือการฟ้ืนฟูสุขภาพจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉลี่ยอย่างน้อยรายละ 2-3 เดือนจึงจะสามารถจ าหน่ายออกได้ เกณฑ์การพิจารณารับ
ผู้สูงอายุเข้าพักอาศัยในสถานดูแลผู้สูงอายุ ปกติทั่วไปจะรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทุกคนที่มี
ความต้องการที่จะมาใช้บริการ ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ติดยาเสพติด หรือเป็น
ผู้ป่วยจิตเวชและมีอาการก้าวร้าว โดยพยาบาลจะท าการสัมภาษณ์ซักถามอาการ โรคประจ าตัว และ
ประวัติการเข้ารับการรักษาเพ่ือพิจารณาอัตราค่าบริการ ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่จะเข้าใช้บริการต้องส่งประวัติ
การรักษา ยา บัตรนัดของโรงพยาบาล แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจ าตัว ระบุความต้องการในการ
รักษาหรือดูแลเพ่ือสะดวกต่อการให้บริการอย่างถูกต้องเหมาะสมเฉพาะราย สถานดูแลผู้สูงอายุบาง
แห่งรับผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยระยะสุดท้าย และผู้ป่วยสูงอายุด้านจิตเวชที่ไม่มีอาการก้าวร้าวด้วย โดย
ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียม 1) ส าเนาทะเบียนบ้านของตนและญาติผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 2) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของตนและญาติผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 3) บัตรทองผู้สูงอายุ/บัตรสิทธิ์เบิกค่า
รักษาพยาบาล 4) บัตรประจ าตัวผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่รับการรักษาอยู่ และ 5) ของใช้ส่วนตัว และยา
รักษาโรคประจ าตัว 

อัตราค่าบริการ มีการก าหนดอัตราค่าบริการระหว่างผู้ใช้บริการชาวไทยและชาวต่างชาติ
แตกต่างกัน โดยอัตราค่าบริการสามารถพิจารณาออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) อัตราค่าบริการรายวัน
ผู้ใช้บริการชาวไทยเริ่มต้นที่ 600-1,000 บาทต่อคนต่อวัน ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 2,000 บาทต่อคน
ต่อวัน 2) อัตราค่าบริการรายเดือนผู้ใช้บริการชาวไทย เริ่มต้นที่ 12,000-25,000 บาทต่อคนต่อเดือน 
ผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ 36,500-78,000 บาทต่อคนต่อเดือน 3) อัตราค่าจัดส่งบุคลากรไปให้บริการ
นอกสถานที่ รายชั่วโมงเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อชั่วโมง รายวันเริ่มต้นที่ 1,000-1,800 บาทต่อวัน ทั้งนี้
อัตราค่าบริการของสถานดูแลผู้สูงอายุแต่ละแห่งจะพิจารณาตามลักษณะอาการความเจ็บป่วยและ
บริการตามความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละราย โดยอัตราค่าบริการเบื้องต้นนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในส่วนของ การดูแล การท ากายภาพบ าบัด ค่าอาหาร 3 มื้อ ของว่าง 2 มื้อ แต่ไม่ครอบคลุมค่าอาหาร
สั่งพิเศษ ค่าของใช้ส่วนตัว ค่าท ากายภาพบ าบัดที่จ าเพาะเจาะจงใช้บริการจากภายนอกซึ่งมีอัตรา
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ค่าบริการรายชั่วโมงเริ่มต้นที่ 500 ต่อชั่วโมง รายวันเริ่มต้นที่ 1,000-1,500 บาทต่อวัน ค่ายาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์อ่ืน ๆ ค่ายานพาหนะรับ-ส่ง รวมถึงการดูแลรักษาโรคประจ าตัว อัตรา
ค่าบริการที่แตกต่างกันระหว่างผู้ใช้บริการชาวไทยกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติสืบเนื่องมาจากลักษณะ
ห้องพัก การตกแต่ง สิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้อง และอาหารเป็นส าคัญ  

การบริหารงาน และการดูแลกระท าโดยพยาบาล นักกายภาพบ าบัด และทีมบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการดูแลฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เน้นการบริการที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุ วาง
แผนการให้บริการโดยพิจารณาความเหมาะสมของผู้สูงอายุแต่ละราย เน้นให้ผู้ป่วยสูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรงขึ้น มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่มากกว่าทางด้าน
สุขภาพ เน้นการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดยบุคลากรที่มีรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการดูแลผู้สงอายุอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง ยึดหลักการให้บริการผู้สูงอายุประดุจ
ญาติผู้ใหญ่ มุ่งเน้นความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดี และการสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีของ
ผู้สูงอายุ ครอบครัวและสังคม 

ท าเลที่ตั้งและสถานที่ ของสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใน
เขตชุมชน สามารถเดินทางสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้บ้านพัก
อาศัยของตนเองหรือใช้การเช่าบ้านพักอาศัยทั่วไปเพ่ือการประกอบกิจการจึงท าให้ไม่สามารถก าหนด
รูปแบบของสถานที่ได้ตามต้องการเท่าที่ควร แต่ก็ได้มีการปรับภูมิลักษณะของบ้านพักอาศัยทั่วไปให้มี
รูปแบบที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้มากที่สุด เช่น ท าทางลาดส าหรับรถเข็นเพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
ความสะดวกต่อการเข้าออกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของบ้านพัก มีการติดตั้งราวจับกันล้ม และพ้ืนกันลื่นใน
ห้องน้ า ปุ่มกดฉุกเฉินในห้องพัก และในห้องน้ า มีพ้ืนที่ส่วนกลางภายในเป็นห้องรับแขกส าหรับให้
ผู้สูงอายุและญาติได้พบปะกัน มีบรรยากาศคล้ายบ้านพักอาศัย ใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นห้องเตียงรวม 
และห้องเตียงเดี่ยว สถานดูแลผู้สู งอายุบางรายมีห้องหรือกันพ้ืนที่บางส่วนส าหรับการท า
กายภาพบ าบัดโดยเฉพาะ พ้ืนที่ภายนอกอาคารมีสวนหย่อม บางแห่งมีสระว่ายน้ า ด้านสุขภาพอนามัย 
พบว่าสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรักษาความสะอาด การถ่ายเทของอากาศที่ดี และแสง
ธรรมชาติสามารถเข้าถึงได้ดี  

อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐาน เนื่องจากสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่รับดูแล
ผู้สูงอายุทั้งช่วยเหลือตัวเองได้หรือได้บ้างและผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้องการการดูแลใกล้ชิดตลอด 24 
ชั่วโมง ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จึงเป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ โดยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญประกอบด้วย เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เครื่องให้
อาหารทางสายยาง เครื่องวัดความดัน ปรอท เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือด และเครื่องมือที่เอ้ือ
ต่อการเดิน เช่น วอล์คเกอร์ ไม้เท้า รถเข็น เป็นต้น  
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บุคลากรผู้ให้บริการ ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจบริการ ผู้ประกอบการ
สถานดูแลผู้สูงอายุต้องจัดหาบุคลากรที่เหมาะสม มีทักษะที่จ าเป็นด้านการดูแลผู้สูงอายุ และต้องมีใจ
รักงานบริการ บุคลากรผู้ให้บริการหลัก ได้แก่ 1) พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) 2) นัก
กายภาพบ าบัด (Physical Therapist) 3) พยาบาลเวชปฏิบัติ (Practical Nurse) 4) เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย
พยาบาล (Nurse Aid) และ 5) ผู้ดูแล (Caregiver) แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรผู้
ให้บริการโดยเฉพาะต าแหน่งผู้ดูแลซึ่งเป็นต าแหน่งที่ต้องใช้จ านวนมากและมีอัตราลาออกสูง โดยส่วน
ใหญ่จะรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนการบริบาล หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและผ่านการฝึกปฏิบัติงาน หรือรับบุคคลทั่วไป วุฒิการศึกษาระดับมัธยมต้นขึ้นไปที่มีใจรักใน
งานบริการผู้สูงอายุ ถึงแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์การให้บริการดูแลผู้สูงอายุทางสถานดูแลผู้สูงอายุก็
จะส่งไปเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอก
องค์กรมาให้ความรู้และสอนการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ แหล่งสรรหาบุคลากรนอกจากช่องทาง
โรงเรียนบริบาลแล้ว ผู้ประกอบการยังใช้การประกาศรับสมัครในสื่อสังคม (Social Media) ต่าง ๆ 
เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และไลน์ (LINE) ของกลุ่มวิชาชีพพยาบาล และผู้ดูแล เป็นต้น คุณสมบัติที่
ส าคัญนอกเหนือจากทักษะและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุแล้ว ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุ
บางแห่งยังรับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ไม่มีภาระผูกพันด้านครอบครัว อันเนื่องมาจากลักษณะงาน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่เป็นการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 2 สภำพกำรณ์ตลำดและแนวโน้มกำรแข่งขัน  
สภาพการณ์ตลาด ในอนาคตจะมีจ านวนผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น สืบ

เนื่องมาจากปัจจัยส่งเสริมหลายด้าน นอกเหนือจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่เป็น
กระแสหลัก ยังมีปัจจัยด้านด้านเศรษฐกิจ คือโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติและครอบครัวเข้า
มาในพ้ืนที่ และด้านการท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงอายุที่เข้ามาด้วยวีซ่าระยะยาว  (Long 
Stay Visa) เพ่ือมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทย ดังนั้น ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุจึงต้อง
ท าการศึกษาสภาพการณ์ตลาดและคาดคะเนทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ที่ถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์คู่
แข่งขันเพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพ่ือให้
ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

การแข่งขัน ผู้ประกอบการทุกรายมีความเห็นคล้ายคลึงกันว่าธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่
มีการแข่งขันสูงโดยนิยมใช้กลยุทธ์ด้านราคา หรือการตัดราคาคู่แข่งเป็นสิ่งดึงดูดใจผู้ใช้บริการ 
ผู้ประกอบการบางรายได้มีความพยายามใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างโดยการวางต าแหน่งสถานดูแล
ผู้สูงอายุของตนให้อยู่ในตลาดระดับบน หรือ บางรายพยายามฉีกแนวออกจากธุรกิจสถานดูแล
ผู้สูงอายุมาแนวทางของธุรกิจบ้านพักผู้สูงอายุวัยเกษียณ  เป็นต้น  
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บริการทดแทน จากการศึกษาเอกสารพบว่า บริการทดแทนต่าง ๆ ที่เริ่มเป็นที่นิยมในขณะนี้ 
อาทิ เช่น 1) ธุรกิจโฮมแคร์ (Home Care) เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตโดยจุดเด่นของ
โฮมแคร์ คือสามารถท าธุรกิจได้ง่ายกว่า มีต้นทุนต่ า และมีค่าบริการต่ ากว่าเนอร์สซิ่งโฮมราวร้อยละ 
10 2) การจ้างผู้ดูแลอิสระมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ยังช่วยเหลือตนเองได้ หาก
ครอบครัวพอมีฐานะ ครอบครัวลูกหลานมักหาทางออกด้วยวิธีการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุมาดูแลที่บ้าน ซึ่ง
การว่าจ้างผู้ดูแลอิสระ และธุรกิจโฮมแคร์จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 15,000 -25,000 บาทต่อเดือน 
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้ดูแลและอาการผู้ป่วย แต่มีข้อเสียด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการซึ่ง
ท าได้ยาก 3) บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล มีอัตราค่าบริการที่สูงกว่าสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วไป
เกือบ 2 เท่า แต่ยังได้รับความนิยมเพราะมีความน่าเชื่อถือในการดูแลสุขภาพและหากมีเหตุฉุกเฉินก็
สามารถในส่งเข้ารักษากับแพทย์ที่ประจ าโรงพยาบาลได้ทันที และ 4) ธุรกิจเดย์แคร์ (Day Care) 
ให้บริการรับฝากผู้สูงอายุระหว่างวัน ส าหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ดีพอสมควร อัตรา
ค่าบริการอยู่ระหว่าง 1,000-1,500 บาทต่อวัน 

เครือข่ายและพันธมิตร สถานดูแลผู้สูงอายุมีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร เช่น 
โรงพยาบาลซึ่งเป็นทั้งพันธมิตรต้นน้ าและปลายน้ า กล่าวคือ โรงพยาบาลให้การรักษาพยาบาลคนไข้
ผู้สูงอายุ แนะน าสถานดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการหรือมีความจ าเป็นต้องใช้บริการ ส่งต่อ
ผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่แล้วจนไม่มีความจ าเป็นต้องท าการรักษาต่อใน
โรงพยาบาลอีกเหลือเพียงการดูแลสุขภาพแบบฟ้ืนฟู หรือประคับประคองให้กับสถานดูแลผู้สูงอายุ 
รวมทั้งให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับสุขภาพของผู้สูงอายุเฉพาะรายให้แก่สถานดูแล
ผู้สูงอายุ พันธมิตรต้นน้ าอีกธุรกิจหนึ่ง คือ โรงเรียนบริบาลซึ่งเป็นแหล่งสรรหาบุคลากรของสถานดูแล
ผุ้สูงอายุ พันธมิตรกลางน้ า คือ การสร้างเครือข่ายทางการตลาดแบบหลวม ๆ ระหว่างสถานดูแล
ผู้สูงอายุด้วยกันในด้านการส่งต่อผู้ใช้บริการให้กันตามระดับอัตราค่าบริการของสถานดูแลผู้สูงอายุแต่
ละแห่ง ซึ่งอัตราค่าบริการเป็นไปตามอาการเจ็บป่วยและความต้องการของผู้ใช้บริการ พันธมิตรปลาย
น้ า เช่น รถพยาบาลเอกชนที่ให้บริการฉุกเฉินกรณีผู้สูงอายุจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่าง
เร่งด่วน รวมถึงสถานทูตประเทศต่าง ๆ ที่ซึ่งสถานดูแลผู้สูงอายุสามารถติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการชาวต่างชาติ เช่น ติดต่อขอรับเงินบ านาญของผู้ใช้บริการเพ่ือให้ส่งตรงเข้า
สถานดูแลผู้สูงอายุ การติดตามญาติของผู้ใช้บริการ หรือ ติดต่อประสานงานกรณีผู้ใช้บริการต้องการ
เดินทางกับประเทศ เป็นต้น 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ มีด้วยกัน 6 ประการ 
ดังนี้ 1) ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้ดูแล (Caregiver) กล่าวคือ ผู้ดูแลขาดทักษะและความตั้งใจใน
การปฏิบัติงาน ขาดความอดทนในการท างานท าให้มีการเข้าออกบ่อย 2) ปัญหาด้านการเงินของ
ผู้ใช้บริการและญาติ ผู้ประกอบการบางรายเคยประสบปัญหาด้านรายรับที่ไม่ต่อเนื่อง ๆ จากการที่
ญาติไม่ช าระเงินค่าบริการ หรือช าระล่าช้าเนื่องจากญาติ ๆ ไม่สามารถตกลงค่าใช้จ่ายกันได้ 
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ผู้ประกอบการบางรายเคยประสบปัญหาญาติขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน ท าให้ผู้ประกอบการ
ต้องแบกรับภาระการดูแลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องต่อไปตาม
หลักมนุษยธรรมโดยไม่ได้รับค่าบริการ 3) ปัญหาจากวัฒนธรรม และค่านิยมของสังคมไทย ยังมีความ
เชื่อว่าถ้าส่งพ่อแม่ไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุจะถูกกล่าวหาว่า “อกตัญญู” คนส่วนใหญ่จึงยังดูแลกันเอง
หรือจ้างผู้ดูแลมาดูแลที่บ้าน หลายครอบครัวประสบปัญหาว่าต้องมีบุคคลในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง
ต้องเสียสละออกจากงานเพ่ือมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเต็มเวลาเนื่องจากผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพ่ึงพิงอย่าง
สมบูรณ์ ท าให้หลายครอบครัวต้องดูแลผู้สูงอายุจนกว่าจะจากกันไป ส่งผลให้สถานดูแลผู้สูงอายุหลาย
แห่งมีผู้มาใช้บริการน้อย ส่งผลต่อรายรับของสถานประกอบการน้อยในขณะที่รายจ่ายที่เป็นต้นทุน
คงที่เท่าเดิม 4) ปัญหาด้านความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องโดยผู้ใช้บริการและญาติ อันเนื่องมาจาก
ผู้ใช้บริการและญาติเชื่อว่าผู้ให้บริการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอันเป็นเหตุ ให้ผู้ใช้บริการ
ได้รับบาดเจ็บ หรือ การถูกฟ้องร้องโดยบุคลากรของสถานประกอบการเองต่อศาลแรงงานในกรณีถูก
เลิกจ้างไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากผู้ประกอบการเกิดความไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของผู้ดูแลจึงให้พ้นจากหน้าที่โดยทันที 5) ปัญหาจากการที่ผู้ใช้บริการเสียชีวิตระหว่างอยู่ในการดูแล
ของสถานดูแลผู้สูงอายุ จะเกิดปัญหาเรื่องความยุ่งยากด้านเอกสาร และทางการจะเข้ามาสอบสวนหา
สาเหตุการเสียชีวิต รวมถึงการเสียขวัญและก าลังใจของผู้ใช้บริการคนอ่ืน ๆ และบุคลากรผู้ให้บริการ 
ตลอดจนชุมชนที่สถานดูแลผู้สูงอายุตั้งอยู่ และ 6) ปัญหาความขัดแย้งกับชุมชน อันเนื่องมาจากความ
ไม่เข้าใจในภาระหน้าที่ทางธุรกิจของสถานดูแลผู้สูงอายุ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ มีด้วยกัน 9 ประการ คือ 1) การ
บริการและคุณภาพของการให้บริการ 2) อัตราค่าบริการ 3) ท าเลที่ตั้ง 4) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
5) ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการเครือข่ายและพันธมิตร 7) การจัดการต้นทุน 8) การจัดการความ
เสี่ยงด้านรายรับ และ 9) การจัดการความเสี่ยงด้านการถูกฟ้องร้อง  

ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเป้ำหมำย ควำมต้องกำร ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมกำรซื้อบริกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุ 

วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าเป้าหมายในธุรกิจนี้หมายรวมถึง ผู้สูงอายุ ญาติและบุตร
หลาน เพราะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติและบุตรหลานมักเป็น
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจึงต้องครอบคลุมมุมมองของ
ทั้งสองกลุ่ม โดยสามารถวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 1) กลุ่มลูกค้าในเขตชุมชน
เมือง กลุ่มลูกค้านิยมให้มีสถานดูแลที่อยู่ใกล้บ้าน สภาพแวดล้อมดีและเดินทางสะดวก 2) กลุ่มลูกค้า
ตามความสนใจเฉพาะตัว กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงพิงตนเองได้และมีรายได้สูงหรือมีรายได้เป็นของ
ตนเอง สถานประกอบการจึงต้องมีการออกแบบบริการ  (Service Design) ที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และ 3) กลุ่มลูกค้าตามรายได้ ส่งผลให้มีการออกแบบ
บริการที่มีราคาแตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์ตามก าลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย  
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ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ปัจจัยหลัก คือ สภาพร่างกายและภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ โดย
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มาอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไม่สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้ด้วยตนเอง หรือ
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ผู้สูงอายุหลายรายจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง น้อย
รายที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีแต่เลือกมาใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุเพราะสภาพครอบครัวที่อยู่
เพียงล าพัง และ/หรือบุตรหลานต้องท างานไม่สามารถดูแลได้เต็มที่ ประกอบกับไม่มั่นใจในชีวิตและ
ทรัพย์สินหากจะจ้างผู้ดูแลมาดูแลที่บ้าน ผู้ประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุได้มีการแบ่งส่วนทาง
การตลาด โดยเลือกเจาะกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยอาจจ าแนกกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายตามอาการออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพล
ภาพที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง 2) กลุ่มผู้ป่วยในระยะพักฟ้ืนและผู้ป่วยติดเตียง 
3) กลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางสมอง และผู้ป่วยจิตเวชที่ไม่มีอาการก้าวร้าว และ 4) ผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย กลุ่มผู้ใช้บริการที่ทางสถานดูแลผู้สูงอายุยังไม่สามารถให้การตอบสนองได้ คือ กลุ่มผู้ป่วยจิต
เวชที่มีลักษณะก้าวร้าว และผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง นอกจากนี้แล้ว ปัจจัยส่วนบุคคลของตัว
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้บริการเลือกเพราะสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการได้  ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและอาหาร เป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุเป็นอันดับต้น ๆ ใกล้เคียงกับการพิจารณา
ปัจจัยด้านค่าครองชีพ 
 

5. สรุปผล  

ส่วนที่ 1 รูปแบบกำรบริกำร และกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจสถำนดูแลผู้สูงอำยุ  
รูปแบบการบริการ สถานดูแลผู้สูงอายุเอกชนเป็นสถานบริการทางสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 

ครอบคลุมในด้านของการดูแลทั่วไป การให้การบ าบัดฟ้ืนฟูสุขภาพ การพักฟ้ืน การดูแลด้านจิตสังคม 
เป็นผลให้มีความหลายหลากของการให้บริการตั้งแต่การดูแลสุขภาพพ้ืนฐาน อนามัยเบื้องต้น จนถึง
การท าหัตถการครอบคลุมในส่วนของผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิงทั้งหมด ได้แก่ ผู้สูงอายุทั่วไปที่ช่วยเหลือตนเอง
ได้หรือพอได้บ้าง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคหรือมีอาการที่ต้องได้รับ
การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการให้บริการทั้งในแบบระยะสั้น ระยะยาว และการจัดส่งผู้ดูแล
ไปให้บริการที่บ้าน ให้การดูแลและบริหารงานโดย พยาบาล นักกายภาพบ าบัด ผู้ช่วยพยาบาล ภายใต้
การวางแผนดูแลแบบองค์รวม เน้นการใช้ทักษะและความสามารถส าหรับการดูแลผู้สงอายุเฉพาะ
บุคคล ตามระดับความต้องการที่ต่างกัน ภายใต้บรรยากาศที่อบอุ่นคล้ายบ้าน มีความร่มรื่นและเป็น
ธรรมชาติเพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

โครงสร้างองค์กร สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการขึ้นทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรูปแบบของ บริษัทจ ากัด มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
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คล้ายคลึงกัน คือ เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการก ากับดูแลควบคุมคุณภาพของ
สถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐ และไม่มีกฎหมายหรือพระราชบัญญัติรองรับการจัดตั้งสถาน
ประกอบการลักษณะนี้อย่างชัดเจน 

ลักษณะของการบริการ สถานดูแลผู้สูงอายุมีการให้บริการเกี่ยวกับการดูแลกิจวัตรประจ าวัน
ของผู้สูงอายุทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่พักค้างคืน ดูแลท าความสะอาดเสื้อผ้า บริการอาหาร 3 
มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ดูแลความสะอาดของร่างกาย การขับถ่าย การเดินและช่วยเหลือในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ดูแลอาการเจ็บป่วยโดยจัดยาตามค าแนะน าของแพทย์ ท ากายภาพบ าบัด 
กิจกรรมบ าบัด ติดตามดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยผู้สูงอายุที่มาใช้บริการส่วนใหญ่จะป่วยเป็นอัมพฤกษ์ 
อัมพาต อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม ติดเตียงและมีแผลกดทับ บางรายมีอาการทางจิตชนิดไม่ก้าวร้าว บาง
รายเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะสุดท้าย นอกจากนี้สถานดูแลผู้สูงอายุยังมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 
และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมตรวจสุขภาพและให้
ค าแนะน า ไม่ได้ท าการรักษาแบบโรงพยาบาล หรือเปลี่ยนแปลงการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้เดิม 
ท าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทุกส่วนเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด  

มาตรฐานการบริการของสถานดูแลผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายได้ตระหนักและ
เตรียมการรับมือกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการจัดท าร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข “กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพ่ึงพิง” (เนอร์สซิ่งโฮม)  ใจความส าคัญของร่างกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุและ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง จะมีการก าหนดลักษณะของกิจการฯ ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน สถานที่พ านักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุ และสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุ
และผู้มีภาวะพ่ึงพิง เน้นการดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ และประคับประคอง รวมไปถึงการก าหนด
มาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ เช่น สถานที่ต้องสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ มีการติดตั้งสัญญาณเรียกฉุกเฉินในห้องน้ า บุคลากรได้รับการอบรมการ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพและฝึกซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการรักษาความลับของผู้สูงอายุ ฯลฯ เป็นต้น รวม
ไปถึงการก าหนดค่าธรรมเนียม และการช าระค่าธรรมเนียมในการประกอบกิจการโดยแบ่งตาม
ประเภทกิจการและคิดค่าธรรมเนียมตามขนาดของพ้ืนที่การให้บริการ” ส านักส่งเสริมและพิทักษ์
ผู้สูงอายุ (สทส.) ส านักงานการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
(สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานบ้านพัก
ผู้สูงอายุ โดยก าหนดมาตรฐานที่จ าเป็นส าหรับบ้านพักผู้สูงอายุ จ านวน 6 มาตรฐาน ในด้านต่าง ๆ คือ 
ด้านอาคารสถานที่ ด้านห้องพักอาศัย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ให้บริการ ด้านการจัดการ และ
ด้านการบริการ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดท า “คู่มือสถานดูแลผู้สูงอายุ” 
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจรวมถึงได้มีการจัดท ารายการประเมินมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ
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สถานดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ประเมินศักยภาพขององคกรค์ในด้านต่าง ๆ และเพ่ือเป็น
แนวทางการจัดท ามาตรฐานเพื่อการด าเนินงานของธุรกิจ 

การบริหารการเงิน องค์ประกอบหลักของการประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สู งอายุ  
ประกอบด้วย 1) ท าเลที่ตั้ง ที่ดิน การก่อสร้าง การออกแบบตกแต่งภายในสถานที่ ๆ เน้นให้ความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ 2) อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐาน และ 3) บุคลากรผู้ให้บริการ 
การประมาณการเงินลงทุนในส่วนของสถานที่และที่ดินมีความผันแปรตามท าเลที่ตั้งของสถานที่และ
ขนาดของสถานที่ หากเป็นการเช่าบ้านเดี่ยวในชุมชนจะมีอัตราค่าเช่าระหว่าง 20,000-50,000 บาท 
การออกแบบตกแต่งภายในหากเป็นการปรับปรุงจากบ้านพักอาศัยที่พร้อมเข้าอยู่จะใช้งบประมาณไม่
มากนักส าหรับการปรับปรุงพ้ืนที่ และในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พ้ืนฐานใช้
งบประมาณลงทุนขั้นต่ าประมาณ 100,000-200,000 บาท  

ตำรำงท่ี 1  เงินลงทุน 

เงินลงทุนครั้งแรก (บำท) 
ค่าตกแต่งภายใน 

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์พื้นฐาน 

100,000 
100,000 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 

แหล่งที่มำ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ตำรำงท่ี 2  ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนผันแปร และจุดคุ้มทุน 

ต้นทุนคงที่ต่อเดือน (บำท) ต้นทุนผันแปรต่อเดือนต่อ
ผู้ใช้บริกำร 

(บำท) 

ค่าเช่าบ้าน 20,000 ค่าอาหาร (3 มื้อต่อวัน) 5,700 

ค่าจ้าง เงินเดือน บุคลากร 80,000 ค่าซักรีด  300 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 14,000 รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000 

รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 114,000 

แหล่งที่มำ: จากการศึกษา 

อนึ่ง สถานดูแลผู้สูงอายุยังมีรายได้จากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันของ

ผู้สูงอายุ เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นมผงสูตรต่าง ๆ และอาหารทานเล่น เป็นต้น  
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ตำรำงท่ี 3  ค่าจ้างบุคลากร 

รำยกำร ประมำณเงินเดือนต่อคน จ ำนวนคน ประมำณกำรต่อเดือน 

พยาบาล 

พาร์ทไทม์ 
นักกายภาพบ าบัด 
พาร์ทไทม์ 
ผู้ดูแล 
แม่บ้าน 

แม่ครัว 

25,000 

1,200/เวร (12 ชั่วโมง) 
15,000 

1,000/คร้ัง 
15,000 
10,000 
15,000 

1 
- 
1 
- 
1 
1 
1 

25,000 
- 

15,000 
- 

15,000 
10,000 
15,000 

แหล่งที่มำ: จากการศึกษา 

ตำรำงท่ี 4  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รำยกำร ประมำณกำรต่อเดือน 
วัสดุสิ้นเปลือง 
ค่าไฟฟ้า 
ค่าน้ าประปา 
อุปกรณ์ส านักงาน 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

5,000 
3,000 
2,000 
2,000 
2,000 

แหล่งที่มำ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ตำรำงท่ี 5  ค่าใช้จ่ายในการบริการ 

รำยกำร ประมำณกำรต่อเดือน 

ค่าอาหารและของว่าง 
ค่าซักรีด 

5,700 
300 

แหล่งที่มำ: จากการศึกษา 

ประมาณการรายได้ การประมาณการรายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะสุขภาพความต้องการในการ

ดูแล และจ านวนของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือน ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านรายรับ สถาน

ดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าเท่ากับอัตราค่าบริการหนึ่งเดือน และเรียก

เก็บเงินมัดจ าเพ่ือประกันความเสี่ยงเท่ากับอัตราค่าบริการอีกหนึ่งเดือน สถานดูแลผู้สูงอายุบางแห่ง
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เรียกเก็บเงินส ารองค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใช้บริการชาวต่างชาติอีกจ านวนหนึ่งด้วย โดยอาจสรุปได้

ตามตาราง ดังต่อไปนี้ 

ตำรำงท่ี 6  อัตราค่าบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ  

รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 

เ งิ น ค้ า ป ร ะ กั น เ มื่ อ
ผู้ใช้บริการเข้าพัก 

เ ที ย บ เ ท่ า อั ต ร า
ค่าบริการรายเดือน 

เงินจ านวนนี้เป็นการค้ าประกันค่าบริการหรือบางกรณี
จะใช้เป็นเงินค่ามัดจ าให้แก่โรงพยาบาลกรณีผู้ใช้บริการ
เจ็บป่วยจ าเป็นต้องเข้ารับการรักษาและไม่มีญาติมา
ดูแลค่าใช้จ่าย 

ค่ าบริการรายเดือน
ช าระล่วงหน้าก่อนเข้า
พัก 

12,000-78,000 บาท/

คน/เดือน 

อัตรานี้รวมค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ค่า
กิจกรรมบ าบัด ไม่รวมค่าอาหารสั่งพิเศษ ค่าของใช้
ส่วนตัว ค่ายาค่าอุปกรณ์การแพทย์อ่ืน ๆ และค่า
รักษาพยาบาล  

ค่าบริการรายวันช าระ
ล่วงหน้าก่อนใช้บริการ 

600-2,000 บาท/คน/

วัน 

อัตรานี้รวมค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ค่า
กิจกรรมบ าบัด ไม่รวมค่าอาหารสั่งพิเศษ ค่าของใช้
ส่วนตัว ค่ายาค่าอุปกรณ์การแพทย์อ่ืน ๆ และค่า
รักษาพยาบาล  

ค่ า บ ริ ก า รป ระ เภท
จัดส่งผู้ดูแลช าระก่อน
ใช้บริการ 

300-500 บ า ท /คน /

ชั่วโมง 
อัตรานี้ รวมการดูแลทางด้านสุขภาพและอนามัย
ประจ าวันเฉพาะผู้ใช้บริการเท่านั้น ไม่รวมค่าท าความ
สะอาดที่ไม่เก่ียวข้องกับผู้ใช้บริการ 

แหล่งที่มำ: จากการศึกษา 

ส่วนที่ 2 สภำพกำรณ์ตลำดและแนวโน้มกำรแข่งขัน  

สภาพการณ์ตลาดและแนวโน้มการแข่งขัน จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging Society) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นโจทย์ส าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนและ
ปรับตัว เพ่ือให้สินค้าและบริการสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และก าลัง
จะกลายมาเป็นลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีบทบาทส าคัญในอนาคต ซึ่งมีท้ังลูกค้าที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ 
ผู้ประกอบการจะต้องเร่งศึกษาและพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ที่น่าสนใจและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของสังคม
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ประเทศน่าจะเอ้ือให้หลากหลายธุรกิจของไทยโดยเฉพาะ
ธุรกิจ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) หรือสถานดูแลคนสูงอายุที่มีบุคลากรทางการแพทย์คอย
ดูแลให้ความสะดวกแก่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ และจากการที่ภาครัฐผลักดันให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้าน
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บริการสุขภาพระดับโลกและเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ประกอบกับความมี
ชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของไทย กลายเป็นจุดแข็งส าคัญที่จูงใจหรือดึงดูดให้ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ
เดินทางเข้ามารับบริการในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพในระยะสั้น รวมถึงการพ านักอาศัยหลังเกษียณอายุในระยะยาว ตลอดจนชาวต่างชาติและ
ครอบครัวที่มากับโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐในพ้ืนที่ EEC สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้น 
และน ามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบบริการที่หลากหลาย คุณภาพของสินค้าและบริการ 
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยมและวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุ เป็นต้น  

บริการทดแทน ในปัจจุบันมีค่อนข้างหลากหลาย และมีช่องทางน าเสนอบริการผ่านแอพลิ
เคชั่น อาทิ ธุรกิจโฮมแคร์ (Home Care) ซึ่งท าในรูปแบบเดียวกันกับอูเบอร์แท็กซี่ (Uber Taxi) เป็น
ที่นิยมมากขึ้นและมีแนวโน้มเติบโต สามารถท าธุรกิจได้ง่ายและมีต้นทุนต่ าเพราะไม่ต้องจ้างผู้ดูแลเอง  
2) การจ้างผู้ดูแลอิสระมาดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งมักมาจากการบอกปากต่อปาก หรือเป็นการจ้าง
ลูกหลานคนในครอบครัวของผู้สูงอายุเอง 3) บริการดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาล ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบ
บ้านเดี่ยวอยู่ได้ทั้งครอบครัวและแบบโรงแรมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน และ 4) ธุรกิจเดย์
แคร์ (Day Care) ให้บริการรับฝากผู้สูงอายุระหว่างวันที่เริ่มมีมากขึ้นเพราะต้นทุนค่อนข้างต่ า  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ มีด้วยกัน 9 ประการ ได้แก่ 1) 
ปัจจัยด้านบริการและคุณภาพของการให้บริการ สถานดูแลผู้สูงอายุต่างให้ความส าคัญในการ
ออกแบบและน าเสนอบริการให้การดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และมุ่งเน้นด้าน
คุณภาพของการบริการเป็นหัวใจส าคัญ โดยคุณภาพการบริการในทัศนะของผู้ประกอบการ คือ การ
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการ การดูแลที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ และท าการรักษาคุณภาพของการ
บริการด้วยการควบคุมคุณภาพการบริการ มีการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและจาก
ภายนอก มีการควบคุมกระบวนการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด มีระบบเอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการต้องมีการวางแผนการ
ดูแล (Care Plan) ส าหรับผู้ใช้บริการแต่ละราย และบันทึกการให้บริการที่สามารถตรวจสอบได้เพ่ือ
ประโยชน์ในการดูแลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง อีกท้ังยังใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งได้ในกรณีถูกฟ้องร้อง 
2) ปัจจัยด้านอัตราค่าบริการ ในปัจจุบันธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุมีลักษณะการให้บริการคล้ายคลึงกัน 
สามารถใช้ทดแทนกันได้ ดังนั้นการก าหนดอัตราค่าบริการเริ่มต้นของสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึง
ค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด สถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งต่างเห็นตรงกันว่าการ
ก าหนดอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ
สถานดูแลผู้สูงอายุ แม้ว่าต้นทุนในการให้บริการดูแลผู้สูงอายุจะค่อนข้างสูงก็จะไม่ก าหนดค่าบริการใน
ราคาที่สูงเกินไป บางแห่งมีการก าหนดอัตราค่าบริการเริ่มต้นตามความสามารถในการจ่ายของ
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ผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราค่าบริการของสถานดูแลผู้สูงอายุทุกแห่งไม่ได้ก าหนดจากราคา
ตลาดเพียงอย่างเดียว แต่จะก าหนดผ่านการประเมินลักษณะความต้องการ อาการ ความเจ็บป่วย
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของผู้สูงอายุเฉพาะราย เนื่องจากผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
กับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงต้องการการดูแลที่แตกต่างกันส่งผลให้มีต้นทุนการดูแลและค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลที่แตกต่างเช่นกัน ผู้ประกอบการบางรายลดราคาค่าบริการให้ถูกลงโดยการแยกค่าดูแลและ
ค่าใช้จ่ายออกจากกัน เช่น วัสดุอุปกรณ์ ของใช้สิ้นเปลืองซึ่งผู้ใช้บริการสามารถจัดหามาเองได้ 3) 
ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง ท าเลที่ตั้งของสถานดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศดีไม่มีมลพิษ   
อุณภูมิไม่ร้อนเกินไป ไม่มีเสียงรบกวนจากกิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ อยู่ใกล้กับบริการสารธารณะ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เพ่ือความสะดวกในการใช้บริการ และสามารถเดินทางได้สะดวก ท าเลที่ตั้ง
ของธุรกิจควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนที่มีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจ เพ่ือที่จะได้รับการยอมรับและ
การสนับสนุนจากชุมชนที่อยู่รอบข้าง 4) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อบริการ สถานดูแลผู้สูงอายุจะต้องเป็นสถานที่ ๆ มีบริเวณกว้างขวาง
เหมาะสมแก่การพักผ่อน มีการแยกพ้ืนที่ให้บริการตามเพศ และอาการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม 
ลักษณะห้องพักมีความหลากหลายให้เลือกและมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ สามารถรองรับปริมาณผู้ที่มาใช้บริการได้ มีอาณาบริเวณและพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับการท า
กิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและญาติ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีพ้ืนที่สีเขียวและ
พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ มีความเงียบสงบ รวมถึงมีความปลอดภัยในทุกด้าน เพ่ือลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 5) ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ ผู้ดูแล (Caregiver) เพราะการดูแล
ผู้สูงอายุเป็นงานบริการที่ต้องใช้ความเข้าใจ และความอดทน ต้องมีความรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลผู้สูงอายุมีลักษณะงานที่ซ้ าเดิม ดังนั้น เมื่อท างานได้ระยะหนึ่งก็ต้องการเปลี่ยน
งาน จึงท าให้บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง ไม่ทันตามความต้องการของ
ตลาด ท าให้ไม่สอดคล้องกับจ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น ผู้ประกอบการต้องท าให้ได้มาและคงไว้ซึ่ง
บุคลากรที่จะช่วยผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของการบริการที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย “องค์กรขับเคลื่อนด้วยคน คนขับเคลื่อนด้วยใจ” บุคลากรหลักผู้ให้บริการ
ที่ปฏิบัติงานในสถานดูแลผู้สูงอายุ คือ 1) พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) 2) พยาบาลเวช
ปฏิบัติ (Practice Nurse) 3) พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (Nurse Aid) และ 4) ผู้ดูแล (Caregiver) ผู้ซึ่ง
เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุตามแผนการดูแลที่ได้รับมอบหมาย 
ในส่วนของผู้ประกอบการ พบว่าหากผู้ประกอบการเป็นบุคลากรวิชาชีพในโรงพยาบาล เช่น แพทย์ 
พยาบาล จะมีส่วนช่วยในด้านของความเชื่อมั่นในด้านการให้บริการมากกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่
วิชาชีพดังกล่าว ผู้ประกอบการวิชาชีพที่บริหารงานสถานดูแลผู้สูงอายุด้วยตนเองและปฏิบัติหน้าที่
การดูแลและให้บริการผู้สูงอายุโดยเป็นแบบอย่างการให้บริการตามมาตรฐานการดูแลให้แก่บุคลากรผู้
ให้บริการจะยิ่งเป็นประโยชน์ในด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นการช่วยรักษามาตรฐานการดูแล
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และให้บริการในระยะยาว ผู้ประกอบการจะต้องมีการด าเนินธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรมแก่ผู้ใช้บริการ เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ตลอดจนบุคลากร
จะต้องได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(Performance Appraisal) เพ่ือการรักษามาตรฐานการดูแลและเพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Path) ของบุคลากรผู้ให้บริการเพ่ือลดอัตราการลาออก 6) ปัจจัยด้านการจัดการเครือข่าย
และพันธมิตร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวคิดว่าเครือข่ายและพันธมิตรเป็นเรื่องที่ดี โดยสถานดูแล
ผู้สูงอายุมีการร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เช่น โรงพยาบาล และบุคลากรใน
โรงพยาบาล คือ แพทย์ และพยาบาล มีส่วนช่วยให้สถานดูแลผู้สูงอายุได้ลูกค้าเพ่ิมมากขึ้น จากการ
แนะน าส่งต่อผู้ใช้บริการให้สถานประกอบการของตน มีความร่วมมือกับโรงเรียนบริบาลในแง่ของการ
รับเป็นสถานที่ฝึกงานให้แก่นักเรียนและเป็นแหล่งสรรหาบุคลากรของตน สถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีการจับมือเป็นพันธมิตรกับสถานดูแลผู้สูงอายุอ่ืนเพ่ือส่งต่อผู้ใช้บริการให้กันตามความต้องการในการ
ดูแล และสถานดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าการมีส่วนร่วมในชุมชนที่สถานดูแลผู้สูงอายุนั้นตั้งอยู่มี
ความจ าเป็นและส าคัญ 7) ปัจจัยด้านการจัดการต้นทุน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าสถาน
ดูแลผู้สูงอายุเปิดใหม่ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ เช่น การก่อสร้างอาคาร การตกแต่งสถานที่ ๆ มีมูลค่า
สูงตั้งแต่ในครั้งแรก อันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงท าให้มีสถานประกอบการให้เลือกมากส่งผลให้
ผู้ใช้บริการตัดสินใจย้ายออกไปอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุแห่งอ่ืนได้โดยง่ายเพราะต้นทุนในการเปลี่ยน 
(Switching Cost) ต่ าหรือเป็นศูนย์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดรายรับที่ต่อเนื่องแต่ยังต้อง
รับภาระต้นทุนคงที่ทุกเดือน 8) ปัจจัยด้านการจัดการความเสี่ยงด้านรายรับ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
เคยประสบปัญหาเรื่องการขาดรายรับที่ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากปัญหาด้านการเงินของผู้ใช้บริการและ
ญาติที่ไม่สามารถช าระค่าบริการได้ตามก าหนดหรือช าระได้บางส่วน ท าให้สถานประกอบการต้องตั้ง
เงื่อนไขเรื่องการเก็บค่าบริการล่ วงหน้าและค่ามัดจ าล่วงหน้ารวมทั้งการเก็บเงินส ารองค่า
รักษาพยาบาลส าหรับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติอันเนื่องมาจากเกิดปัญหาชาวต่างชาติส่วนหนึ่งใน
พ้ืนที่ ๆ ท าการศึกษา เข้ารับการรักษาพยาบาลและไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้และเกิดขึ้น
เป็นประจ าจนกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการรับคนไข้ชาวต่างชาติของโรงพยาบาลในพ้ืนที่เช่นกัน 
นอกจากนี้สถานประกอบการต้องมีการขอเอกสารหลักฐานประจ าตัวของผู้ใช้บริการ และญาติอย่าง
น้อย 2 คน รวมถึงมีความชัดเจนในส่วนของผู้รับผิดชอบในการช าระค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตลอดจนต้องมีการทวนสอบที่อยู่ หรือภูมิล าเนาของผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกันปัญหาญาติ
ขาดการติดต่อ ผู้ประกอบการบางรายมีการระบุข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติกรณีญาติขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน เช่น เงื่อนไขการส่งตัวผู้ใช้บริการกลับภูมิล าเนา 9) 
ปัจจัยด้านการจัดการความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง สถานดูแลผู้สูงอายุต้องท าการตรวจประเมิน
อาการและจัดท าบันทึกการประเมินอาการแรกรับของผู้ใช้บริการอย่างละเอียดและให้ญาติลงนาม
รับทราบ ท าการสื่อสารกับผู้ใช้บริการและญาติอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการและญาติเข้าใจ
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กระบวนการดูแลและการให้บริการและกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มี
การลงนามยินยอมให้น าส่งแพทย์หรือโรงพยาบาลตามสิทธิหรือใกล้เคียงหากมีเหตุฉุกเฉินกับ
ผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นการสื่อสารประจ าวันกับญาติในส่วนของอาการทั่ว ๆ ไปประจ าวันเพ่ือเป็น
การรายงานความคืบหน้าของผู้ใช้บริการเป็นระยะ ๆ ก็เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานดูแลผู้สูงอายุกับผู้ใช้บริการและญาติได้อีกด้วย 

ส่วนที่  3 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มเป้ำหมำย ควำมต้องกำร ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมกำรซื้อบริกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุ 

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยทางวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมไทย 

ด้วยวัฒนธรรมไทยที่อาศัยเป็นครอบครัวขยายเป็นส่วนใหญ่ และมีค่านิยมที่บุตรหลานควรตอบแทน

ญาติ ผู้ใหญ่โดยการเลี้ยงดูเมื่อเข้าสู่วัยชรา การส่งผู้สูงอายุมาอยู่ในสถานที่รับดูแลหรือฝากเลี้ ยงใน

สถานดูแลผู้สูงอายุนั้นบางครั้งสังคมไทยถือว่าเป็นการอกตัญญู ญาติและบุตรหลานจึงนิยมหาคนไป

ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านมากกว่า ดังนั้นสถานดูแลผู้สูงอายุต้องมีกลไกสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างญาติ

และผู้สูงอายุในการบริการต่าง ๆ และจัดกิจกรรมร่วมกันสม่ าเสมอเพ่ือท าให้ไม่รู้สึกว่าเป็นการทอดทิ้ง 

2) ปัจจัยทางสังคมและความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการ สถานดูแลผู้สูงอายุต้องมีกลไกสร้างความ

เชื่อมั่นให้กับบุตรหลานในคุณภาพการบริการทั้งการดูแลทางสุขภาพและจิตใจ สร้างบรรยากาศที่เป็น

มิตรและอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน 3) ปัจจัยทางด้านวิถีชีวิตของผู้สูงอายุ แนวโน้มการใช้ชีวิตที่แยกตัวจาก

ครอบครัวของผู้สูงอายุมีมากขึ้น ท าให้มีจ านวนผู้สูงอายุอยู่ล าพังเฉพาะสามีภรรยาหรืออยู่คนเดียว

มากขึ้น จากแนวโน้มที่มีผู้สูงอายุที่ยังคงท างานสูงขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีผู้สูงอายุในปัจจุบันมีสภาวะทาง

ร่างกายที่แข็งแรงกว่าสมัยก่อนและสามารถพ่ึงตนเองได้ ประกอบกับการพอใจที่มีกิจกรรมร่วมกับ

สังคมและผู้ที่อยู่วัยเดียวกัน ท าให้ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุ การจัดสรรที่พักอาศัย การสร้างชุมชน

ผู้สูงอายุส าหรับผู้ที่สามารถพ่ึงตนเองได้มีศักยภาพทางธุรกิจที่ดี กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก มี 3 กลุ่ม 

คือ 1) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในเขตชุมชนเมือง 2) กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามความสนใจเฉพาะตัว และ 3) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรายได้ สถานดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ศึกษาเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าในเขตชุมชนเมือง

ที่มีวิถีชีวิตที่บุตรหลานมีเวลาอยู่บ้านเพ่ือดูแลผู้สูงอายุน้อย ลูกค้ากลุ่มนี้จึงนิยมใช้บริการสถานดูแล

ผู้สูงอายุที่อยู่ใกล้บ้าน และเดินทางสะดวกเป็นหลัก และกลุ่มลูกค้าตามรายได้ ผู้ประกอบการสถาน

ดูแลผู้สูงอายุที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่รายได้ไม่สูงมากจะต้องมีต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ า เช่น การเช่าบ้านใน

ท าเลค่อนข้างห่างจากชุมชน บุคลากรผู้ให้บริการเป็นบุคคลในครอบครัวและมีการควบคุมค่าใช้จ่าย

ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทางด้านกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติมักให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน บุคลากร

ผู้ให้บริการ ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและอาหาร และค่าครองชีพเป็นส าคัญ 
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6. ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
เนื่องจากค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยเกี่ยวกับความกตัญญูต่อผู้ เป็นพ่อแม่          

การสัมภาษณ์บุตรหลานของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ จึงเป็นเรื่องที่สร้างความอึดอัดล าบาก
ใจให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมักไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนัก หากต้องการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความ
ต้องการและความพึงพอใจ ขอเสนอแนะให้ท าการศึกษาในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณ  
 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ  
7.1.1 ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง” 

(เนอร์สซิ่งโฮม) ซึ่งก าหนดมาตรฐาน 3 ด้านคือ ด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย และด้านการ
ให้บริการ ในส่วนของด้านการให้บริการนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความคิดเห็นคล้ายคลึงกันว่าควร
ระบุให้บุคลากรผู้ให้บริการหลัก และ/หรือหัวหน้าทีมดูแลเป็นพยาบาลวิชาชีพ เพราะพยาบาลจะมี
ความรู้ ทักษะการพยาบาลที่ลงลึกในรายละเอียดมากกว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ  

7.1.2 ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศด้วยวีซ่าระยะยาว Non-Immigrant Visa 
รหัส “O-A” (Long Stay) ส าหรับคนต่างชาติซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 50 ปีบริบูรณ์ ซึ่งประสงค์จะเดิน
ทางเข้าประเทศไทยเพ่ือพักผ่อนนั้น ควรเพิม่เงื่อนไขการสมัครให้ต้องมีประกันสุขภาพรายปีภาคบังคับ
ทุกปี เพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นภาระของประเทศด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  

7.2 ข้อเสนอแนะของผู้ท ำกำรศึกษำ 
ภาครัฐและสถานดูแลผู้สูงอายุต้องร่วมกันเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ สร้างค่านิยมใหม่ให้คน

ในสังคมเห็นว่า “การพาผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงมาอยู่สถานดูแลผู้สูงอายุ คือความกตัญญู หากนั่น
หมายถึงการดูแลที่เหมาะสมกว่า” ผ่านทางการออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้สูงอายุ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและรักษาคุณภาพบริการที่ดี อีกทั้งสถานดูแลผู้สูงอายุยังเป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในแง่ของการถ่ายโอนภาระการดูแลผู้สูงอายุช่วยให้ประเทศไม่ต้องเสีย
ต้นทุนค่าเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์อันเนื่องมาจากบุคคลต้องลาออกจากงานเพ่ือมาดูแลผู้สูงอายุ
เต็มเวลา 

7.3 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป  
7.3.1 การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง อาจจะไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกและไม่ได้

ข้อเท็จจริงมากนัก อันเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีความล าบากในการสื่อสาร และอาจจะมีอาการหลงลืมท า
ให้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้มากนัก และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ผู้สูงอายุไทยอยากอยู่กับบ้านมากกว่าที่จะ
อยากอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุ ประกอบกับสภาพร่างกายที่เจ็บป่วยอยู่จากการเสื่อมถอยของวัย       
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จึงเป็นไปได้ยากมากท่ีจะมีความพึงพอใจในการให้บริการ จึงควรสัมภาษณ์บุคคลในครอบครัวมากกว่า
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ต้องการ 

7.3.2 จากการเคลื่อนย้ายของชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยอันเนื่องจาก
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยว การใช้วีซ่าอยู่ระยะยาว  (Long 
Stay Visa) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ซึ่งจะน ามาซึ่งชาวต่างชาติรวมถึงครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยซึ่งเป็นกระแสหลักอยู่แล้ว จึงเสนอแนะให้ท าการศึกษาและวิจัยใน
เรื่องสินค้าและบริการต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับผู้สู งอายุ ในมิติที่มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือไปจากมิติการให้บริการด้านสุขภาพ 
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กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นท่ีอ่ำวอุดม จังหวัดชลบุร ี

ณัฐชา เทพรักษ์* 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างและระบบนิเวศ ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบ
นิเวศ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชากรผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 
40 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม 1 ได้แก่ผู้บริหารภาครัฐ กลุ่ม 2 ได้แก่ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) และกลุ่ม 
3 ได้แก่ ประชาคมในเขตพ้ืนที่ ในการศึกษาวิจัยนี้แบ่งออกเป็นสามระยะ ดังนี้ ระยะแรกของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2543-2550) ระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2551-2556) 
และระยะสามของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2558-2562) โดยศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ใน 3 ประเด็นพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นในแต่ละประเด็นดังนี้  
  1) ส่วนโครงสร้างและระบบนิเวศ ในด้านการบริหารอ่าวอุดมอยู่ในเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลนครแหลมฉบัง ในด้านเศรษฐกิจเนื่องด้วยเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมอยู่ติดกับเขต
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจมวลรวมในพ้ืนที่จึงอิงจากกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มท่าเรือ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตเลียมเป็นหลัก ในด้านสังคมและชุมชนมีการอยู่ร่วมกันทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล 
ศูนย์บริการสาธารณะสุข วัด ส านักสงฆ์และศาลเจ้า รวมไปถึงวัฒนธรรมในชุมชนที่หลากหลาย ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมในอดีตเป็นที่ไร่ นา และสวนแต่ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยอาคารหลากหลายขนาดรวมไป
ถึงโรงงานอุตสาหกรรมด้วย ในส่วนของพ้ืนที่ที่ติดทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
  2) ส าหรับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของเทศบาลมีแผนพัฒนาจ านวนมากเกินไป บาง
แผนพัฒนาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงรวมไปถึงงบประมาณที่มีจ ากัด บุคลากรบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในระบบงานและด้านเทคโนโลยี  
  3) ส่วนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่ฯพบว่า ในด้านเศรษฐกิจทุกระยะ
อิงตามเศรษฐกิจโลกแต่ในระยะสามกลับท าให้เห็นว่าคนที่มีศักยภาพในการท างานเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เศรษฐกิจดีขึ้น รวมถึงการเกิด start-up มากมายท าให้ผู้คนได้แสดงศักยภาพ จากการลงทุนไม่มากและ
การคิดนอกกรอบ อีกทั้งการเกิด cyber community ท าให้ผู้คนเข้าถึงการซื้อ-ขายง่ายขึ้นเพียงแค่คลิก
ที่ปลายนิ้ว ในด้านสังคมและชุมชนและในด้านสิ่งแวดล้อม ในทุกระยะยังมีการลงทุน -ขยายธุรกิจ 
ขณะนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนกว่า 200 แห่ง ประชากรกว่า 80,000 คน ท าให้มีปัญหาเกี่ยวกับ

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี 
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การจัดการกับขยะ มลภาวะทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ า รวมไปถึงประชากรแฝงกว่า 60,000 คน
ที่เข้ามาท างานเป็นจ านวนมากส่งผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในพ้ืนที่ แต่ยังพบ
ข้อดีคือการมีประชากรจ านวนมากส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ ส าหรับด้านการบริหารเทศบาลยังขาดการ
บริหารจัดการที่ดี ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอก รวมถึงในระยะแรก
และระยะสองกลุ่มตัวอย่างที่สองและสามยังไม่มีบทบาทร่วมกับภาครัฐมากนัก ซึ่งบางครั้งส่งผลเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ท าให้บางครั้งชะงักและขาดความคล่องตัว จนมาระยะที่สองเกิดการปฏิรูป
กฎและสร้างข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันครั้งใหญ่ของทั้งสามกลุ่มคือการมีธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม  
ท าให้ในระยะสามเมื่อทุกภาคส่วนมีบทบาทร่วมกัน การเข้าถึงและแก้ไขปัญหาจึงท าได้ดีขึ้นมาก 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอนาคตจะเป็นเช่นเดิม
หากไม่มีการบริหารจัดการที่สามารถน ามาบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือและสามารถน ามาปฏิบัติได้จริง
กับเศรษฐกิจโลกอย่างทันท่วงที ต้องลดการพ่ึงพาจากต่างประเทศในเรื่องการกู้เงิน การน าเข้า หรือให้
สิทธิพิเศษกับนักลงทุนต่างชาติแต่พอดีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ รวมไปถึงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาคนและสินค้าภายในประเทศอย่างเต็มก าลังจะท าให้เศรษฐกิจภายในแข็งแกร่งมากขึ้น 
ส่วนการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะบรรเทาลงหากชุมชนเข้มแข็งและ
สามารถป้องกัน แก้ไข ได้ด้วยตนเอง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหากได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถ
จากภาครัฐจะช่วยท าให้ประชาคมในเขตพ้ืนที่มีศักยภาพในการต่อยอดและมีความพร้อมรับมือกับ
สภาวะการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ด้านสิ่งแวดล้อมอ่าวอุดมมีความเกี่ยวข้องกับทะเลและมี
อุตสาหกรรมหนัก มลภาวะทางบก อากาศ และน้ ายังน่าเป็นห่วงเนื่องจากหาก EEC เข้ามา ผลกระทบ
เหล่านี้จะมากขึ้น หากไม่มีการวางแผน จัดการบริหาร ก าหนดขอบเขตและปริมาณการใช้ทรัพยากรทั้ง
ทางธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ให้ดี จะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และลดลงอย่างรวดเร็ว
ตามปริมาณการผลิตสินค้าและบริการที่เพ่ิมมากขึ้น จนเกิดการสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง 

 
ค ำส ำคัญ: การปรับเปลี่ยน ระบบนิเวศ อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี 
 

1. บทน ำ 
ชลบุรีเป็น “ เพชรน้ าเอกแห่งบูรพาทิศ ” ที่มีบทบาทและความส าคัญของการเป็นพ้ืนที่เมือง

ตาม “ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ” มาอย่างต่อเนื่อง โครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ Eastern 
Seaboard ในโครงการฯ มีทั้งพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา 
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก จันทบุรี และตราด (โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี), 2561) ในส่วนของจังหวัดชลบุรีจากการเปรียบเทียบมูลค่าการลงทุนสูงสุดย้อนไปถึง
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เมื่อปี พ.ศ. 2559 ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 1 จ านวน 184  โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 40.17 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น จากจ านวนเงินลงทุน 437,109 ล้านบาท จังหวัด
ชลบุรีมีการลงทุนรวม 138,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.60 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น (ศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI Laemchabang), 2559) จนถึงปัจจุบันยังครองอันดับหนึ่ง ในปี พ.ศ. 
2561 ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 1 จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 50.46 ของจ านวนโครงการทั้งสิ้น จากจ านวนเงินลงทุน 41,485 ล้านบาท จังหวัดชลบุรีมีการลงทุน
รวม 24,287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.54 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 
4 (BOI Laemchabang), 2561) และหากชลบุรีต้องการที่จะครองอันดับหนึ่งต่อไป ทุกภาคส่วนจะต้อง
ผนึกก าลังกันเพ่ือเศรษฐกิจที่ดี ที่เราสามารถสร้างได้ ดังนั้นจ าเป็นต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และระบบนิเวศมิติต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ ด้วยผู้วิจัยเป็นประชาชนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดชลบุรี 
เขตพ้ืนที่อ่าวอุดม ซึ่งอยู่ภายในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครแหลมฉบังที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น 1) พ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม (เดิม)  
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่จ านวน 72.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,350 ไร่ 2) พ้ืนที่บางส่วน
ของสุขาภิบาลบางละมุง (เดิม) อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนที่จ านวน 16.03 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 10,018.75 ไร่ และ 3) พื้นน้ า (ทะเล) มีพ้ืนที่จ านวน 21.06 ตารางกิโลเมตร (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น :แผนพัฒนาสามปี”, 2561) 

เนื่องด้วยสภาพทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลแหลมฉบังส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเป็น
หลัก มีอัตราการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่สูงมาก เพราะเป็นพ้ืนที่เป้าหมายในเขต
เศรษฐกิจใหม่ของการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีภารกิจหลักที่จะต้องพัฒนา คือ 
ท่าเรือพาณิชย์หลักระหว่างประเทศ นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนเมืองใหม่ ด้านการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างครบวงจร เพ่ือให้เหมาะแก่การจัดตั้งโรงงานใน
เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบังและในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ และด้วยกลุ่มอุตสาหกรรม
ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ในปี พ.ศ. 2561 นี้จังหวัดชลบุรีมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งจังหวัด
ประมาณไม่ต่ ากว่า 2 หมื่นล้านบาท ในส่วนของอุตสาหกรรมแหลมฉบังเองมีผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 
200 บริษัท และมีการจ้างงานเป็นจ านวนมากที่สุดของจังหวัดชลบุรีในปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 4,000 
คน (ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (BOI Laemchabang), มี.ค. 2561) มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสูง
ที่สุดในสาขาการผลิตของจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมขยายเขตอุตสาหกรรมจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เขต
พ้ืนที่อ่าวอุดมจะได้รับผลกระทบด้วย ทั้งนี้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจะก่อให้เกิดปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการบริหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ถือได้ว่าเป็นโครงสร้างและระบบนิเวศใน
เขตพ้ืนที่อ่าวอุดมอย่างแน่นอน รวมไปถึงยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบนิเวศในเขต
พ้ืนที่อ่าวอุดม ที่ยังมีช่องโหว่และขาดล าดับความส าคัญจึงท าให้การบริหารจัดการพ้ืนที่อ่าวอุดมไปใน
ทิศทางที่อาจจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันรวมไปถึงความต้องการของชุมชนและเขตอุตสาหกรรมใกล้เคียง 
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบ
นิเวศชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับ EEC ทั้งด้านระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร และสิ่งแวดล้อม ในอนาคตอันใกล้นี้ 

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม 
2.2 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม
2.3 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม 

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

ระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี โดยท าการศึกษาท้ังหมด 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้างและ
ระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม ด้านยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบนิเวศ
ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและชุมชน การบริหาร สิ่งแวดล้อม 
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัด

ชลบุรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากต้องใช้วิธีการเจาะลึกจึงจะเข้าถึง
ข้อมูลการพัฒนาชุมชนนั้น โดยศึกษาข้อมูลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ในการศึกษาแต่ละมิติ
จะมีผู้มีส่วนได้เสียผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกันจึงใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกจนเกิดความอ่ิมตัวในข้อมูล และ
เพ่ือการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยนี้จึงใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่าน
การตรวจค่าความเที่ยงตรง IOC (Index of item-objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลคะแนน IOC มีค่าเท่ากับ 1.0  
       การวิจัยนี้ ผู้ท าวิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน คุณครู ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขายที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ และประชาชนที่เกิดและเติบโตในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 40 ท่าน ในส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าจาก
ข้อมูลดังนี้ เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
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เชิงคุณภาพผสมหลายวิธีได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล 
(Cause and effect analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant comparison) 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบแนวความคิดได้ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากกรอบแนวความคิดข้างต้นจะเห็นว่าตัวแปรต้นประกอบด้วย โครงสร้างและระบบนิเวศใน
เขตพ้ืนที่อ่าวอุดม และยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบนิเวศในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม : 
ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชุมชนสามปี และมีตัวแปรตามได้แก่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบนิเวศ ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและชุมชน ด้านการบริหาร และด้านสิ่งแวดล้อม 

 

6. ผลกำรศึกษำวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม 

จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้  

  โครงสร้ำงและระบบนิเวศชุมชนในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม  
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม พบว่าเขต

พ้ืนที่อ่าวอุดมอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลนครแหลมฉบัง (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 
“ข้อมูลพ้ืนฐาน: พ้ืนที่ของเทศบาลแหลมฉบัง”, 2561) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันในชุมชนที่ประกอบด้วยกลไกและระบบย่อยของเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน 
การบริหาร และสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม รายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างและระบบ
นิเวศในเขตพื้นท่ีอ่าวอุดม 

------------------------------------------------------------- 
แผนพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง 
  - ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาชุมชนสามป ี
 

 
 

การเปลีย่นแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศ 
--------------------------------------------------- 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคมและชุมชน 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 

โครงสร้างและระบบนเิวศชุมชน ในเขตพื้นท่ีอ่าวอุดม 
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ภำพที่ 2 : แผนที่แสดงอาณาเขตของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ที่มา : เทศบาลนครแหลมฉบัง 

โครงสร้ำงและระบบนิเวศทำงเศรษฐกิจ 
ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมสามารถที่จะพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญในส่วนของการผลิต ได้แก่ 

ผู้ประกอบการสินค้าและการให้บริการ ชาวประมง ในส่วนของการบริโภค ได้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น 
ประชากรแฝง นักท่องเที่ยว ในส่วนของสถาบันการเงินท้องถิ่น ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ในส่วนของ
องค์กรคลังภาครัฐ ได้แก่ คลังจังหวัด คลังอ าเภอ กองทุนหมู่บ้าน สรรพากร สรรพสามิต (เทศบาล
นครแหลมฉบัง, “ข้อมูลพื้นฐาน: พ้ืนที่ของเทศบาลแหลมฉบัง”, 2561) รายละเอียดดังนี้ 

เขตพ้ืนที่อ่าวอุดมเป็นพ้ืนที่ติดเขตทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และเขต
อุตสาหกรรม ดังนั้นการผลิตทางเศรษฐกิจจึงมีทั้งผู้ประกอบรถยนต์ น้ ามัน ค้าขาย ธุรกิจให้เช่าเพ่ือพัก
อาศัย สินค้าและการให้บริการจากชิ้นส่วนรถยนต์ น้ ามัน และสินค้าจากทะเลทั้งชนิดสดและแปรรูปเป็น
ส่วนใหญ่ ในกลุ่มของผู้บริโภคหากนับจากปัจจุบันคาดว่ามีประชากรในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็น
จ านวนไม่ต่ ากว่า 80,000 คนในแต่ละวัน จากสถิติของส านักงานทะเบียนราษฎรท้องถิ่นเทศบาลนคร
แหลมฉบัง ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในเขตเทศบาลฯ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 86,710 คน แยก
เป็นชาย 42,601 คน หญิง 44,109 คน จ านวนครัวเรือน 23,323 ครัวเรือน จ านวนบ้าน 77,230 หลัง 
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ส่วนประชากรแฝงที่เข้ามาท างานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 60,000 คน ใน 3 กลุ่ม
หลัก (เทศบาลนครแหลมฉบัง, “ข้อมูลพ้ืนฐาน: ประชากรของเทศบาลนครแหลมฉบัง”, 2561) คือ  

กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ที่มาประกอบกิจการในเขตเทศบาลกว่า 200 บริษัท แยกเป็น 
- นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นกิจกรรมหลักในการพัฒนาที่ส าคัญอย่างหนึ่งในพ้ืนที่

เป้าหมายเขตเศรษฐกิจใหม่บริเวณแหลมฉบัง อยู่ในความรับผิดชอบของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 3,556 ไร่ ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย 
1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป มีพ้ืนที่ 1,824 ไร่ มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 
80 บริษัท 2) เขตอุตสาหกรรมส่งออก มีพ้ืนที่ 979 ไร่ มีบริษัทเข้าไปลงทุนจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ระยะที่ 1 ประมาณ 26 บริษัท ระยะที่ 2 ประมาณ 40 บริษัท 3) พ้ืนที่สาธารณูปโภคและอ่ืน ๆ มี
พ้ืนที่ 753 ไร่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคตะวันออก (BOI) และบริษัท TOT จ ากัด (มหาชน)  

- สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ เป็นโครงการของเอกชนก่อตั้งเมื่อปี 2520 โดยบริษัท สห
พัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) ที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่
ประมาณ 1,300 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 80 บริษัท 

กลุ่มท่ำเรือแหลมฉบัง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ส าหรับ รองรับเรือบรรทุกสินค้า เรือสินค้าประเภทสินค้าเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเข้า
เทียบท่าเรือกรุงเทพฯ ได้  

กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเลียม ประกอบด้วย 1) โรงกลั่นน้ ามัน 3 แห่ง คือ โรงกลั่นน้ ามันของ
บริษทั ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และโรงกลั่นน้ ามันหล่อลื่น
พ้ืนฐานบริษัท ไทยลูบเบส จ ากัด (มหาชน) 2) คลังเก็บน้ ามันปิโตรเลียม 3 แห่ง คือ คลังเก็บน้ ามันของ
บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) และ 3) คลังเก็บก๊าซ LPG ซึ่งเป็นก๊าซหุงต้ม 3 แห่ง คือ คลังเก็บก๊าซ LPG ของบริษัท ไทย
ออยล์ จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  

นอกจากอุตสาหกรรมแล้ว ธุรกิจรองลงมา ได้แก่ การพาณิชยกรรมและการขนส่ง ซึ่งเป็นธุรกิจ
ต่อเนื่องจากอุตสาหกรรม รวมไปถึงประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และบางส่วนประกอบอาชีพ
เกษตรกรและประมง อีกไม่น้อยกว่า 60,000 คน ที่ซึ่งเข้ามาโดยที่ไม่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่แต่
อย่างใด  

ในส่วนของกลุ่มสถาบันการเงินมีธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมหลากหลาย 
ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารธนชาต กลุ่มองค์กรการคลังภาครัฐ ได้แก่ คลังจังหวัด คลังอ าเภอ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย กองทุน
หมู่บ้าน สรรพากร และสรรพสามิต  
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โครงสร้ำงและระบบนิเวศทำงสังคมและชุมชน 
โครงสร้างและระบบนิเวศทางสังคมและชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมสามารถที่จะพิจารณา

องค์ประกอบที่ส าคัญในส่วนการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชน ได้แก่ ด้านการศึกษา มีโรงเรียนทั้งสิ้น 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากยายจีน โรงเรียนวัดมโนรม โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม  สถานพยาบาล 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลแหลมฉบัง (เดิมชื่อ โรงพยาบาลอ่าวอุดม) และศูนย์บริการสาธารณสุข3 (บ้านเขาน้ า
ซับ) ในส่วนของศาสนสถานมี 6 แห่ง ได้แก่ วัดใหม่เนินพะยอม วัดมโนรม วันเนินบุญญาราม (วัดต้น
มะม่วง) ส านักสงฆ์ช่องเขาน้ าซับ ศาลเจ้าแม่เซี๊ยะบอเนี้ยะ และศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ รวมไปถึงมีวัฒนธรรม
ในชุมชนที่หลากหลายเนื่องจากมีประชากรแฝงหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน พม่า ลาว กัมพูชา 
และอ่ืน ๆ (เทศบาลนครแหลมฉบัง, “ข้อมูลพ้ืนฐาน: ข้อมูลทั่วไปเทศบาลนครแหลมฉบัง”, 2561) 

โครงสร้ำงและระบบนิเวศทำงกำรบริหำร 
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมอยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลนครแหลม
ฉบัง จากการค้นคว้าพบว่าหน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง มีดังนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามมาตรา56 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่12) พ.ศ. 
2546 ดังนี้ 
  1) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา53 ซึ่งเป็นหน้าที่ของเทศบาลเมือง อันประกอบไปด้วย 
กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา50 (หน้าที่ของเทศบาลต าบล) และหน้าที่เพ่ิมเติม ได้แก่ ให้มีน้ าสะอาด
หรือการประปาให้มีโรงฆ่าสัตว์ ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ให้มีและ
บ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ ให้มีและบ ารุงรักษาการไฟฟ้า หรือแสงสว่าง
โดยวิธีอ่ืน และให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น)  2) ให้มีและบ ารุงการ
สงเคราะห์มารดาและเด็ก 3) กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข 4) การควบคุมสุขลักษณะ
และอนามัยในร้านจ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 5) จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและ
การปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 6) จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 7) การ
วางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 8) การส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว (เทศบาลนครแหลมฉบัง , 
“ข้อมูลพื้นฐาน: หน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบัง”, 2561) 
  เทศบาลต าบลแหลมฉบัง (ในขณะนั้น) รวมทั้งเทศบาลต าบลมาบตาพุด (ซึ่งปัจจุบันได้
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองมาบตาพุด) มีหน้าที่เพ่ิมขึ้นจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัตินอกเหนือจาก
พระราชบัญญัติเทศบาลฯ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่พิเศษในการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
อีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ด้านการควบคุมความ
ปลอดภัย ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคมสังเคราะห์และด้านกีฬา นอกจากนี้เทศบาลนครแหลม
ฉบังยังมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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อีกด้วย (ซึ่งมีอยู่ 31 ภารกิจ) และยังพบบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
เทศบาลต าบลแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชาและอ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534 ให้เหตุผลว่า 
พ้ืนที่ในต าบลทุ่งสุขลา (เขตพ้ืนที่อ่าวอุดม) และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลสุรศักดิ์ ต าบลหนองขาม ต าบล
บึงอ าเภอศรีราชา และพ้ืนที่บางส่วนของต าบลบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนที่ที่เป็น
ที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกอันเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักของประเทศ ตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ศูนย์พาณิชยกรรมเพ่ือการส่งออกตามโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมควรจัดตั้งท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเป็น เทศบาลต าบลแหลมฉบัง ด้วย
การยกฐานะพ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลอ่าวอุดม อ าเภอศรีราชา และพ้ืนที่บางส่วนของสุขาภิบาลบาง
ละมุง อ าเภอบางละมุง ขึ้นเป็นเขตเทศบาล เพ่ือให้เป็นองค์กรการปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่ควบคุมและ
บังคับใช้แผนพัฒนาเมือง ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการสังคมแก่ชุมชนและการด าเนินกิจการของ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ กับให้ประชาชนได้ปกครองดูแลและท านุบ ารุงท้องถิ่นของตน และปัจจุบันได้
ยกระดับเป็น เทศบาลนครแหลมฉบั ง เมื่ อวันที่  24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ 236/2535 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 

 

ภำพที่ 3 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 
ที่มา : แผนผังการบริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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  โครงสร้ำงและระบบนิเวศทำงสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องด้วยการศึกษาที่ต้องศึกษาเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์รวมถึงค้นคว้างานเอกสารของ ดร.สมนึก จงมีวศิน และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน 3 
ตระกูลแรกที่เข้ามาอยู่ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม รวมไปถึงประชาชนที่เกิดและเติบโตในเขตพ้ืนที่ ได้ความ
ดังนี้ เดิมทีอ่าวอุดมเป็นชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านริมทะเลอ่าวไทยของชลบุรีถือก าเนิดขึ้นมาในสมัย
รัชกาลที่ 5 อ้างถึงหลักฐานการพระราชทานโฉนดสิทธิในการครอบครองที่ดินแก่ประชาชนอ่าวอุดม
และเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่น มีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว 
ท่านทรงมีพระราชกระแสที่จะให้ประชาชนในแถบนี้และตามเกาะแก่งใกล้เคียงช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้า
ระวังเรือของชาติตะวันตกก่อนปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านอ่าวอุดมท าประมงเป็นอาชีพหลัก มีการจัดสรร
และแบ่งปันพ้ืนที่ท ามาหากินกันโดยปราศจากความขัดแย้ง เมื่อเวลาผ่านไปมีการตัดถนนเลียบ
ชายทะเลจากบ้านอ่าวอุดมไปเชื่อมกับถนนที่ไปยังเกาะสีชัง ถนนนี้จึงกลายเป็นเส้นทางหลักให้ชุมชน
ประมงบ้านอ่าวอุดมสามารถส่งของทะเลไปยังตลาดภายนอกได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งการเกิด
อาชีพต่อเนื่องใหม่ๆขึ้นมา อาทิเช่น การท าปูจ๋า การแกะหอยนางรมขาย การขายปลีกสัตว์ทะเล และ
การเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง เป็นต้น (สมยศ, 20 ธันวาคม 2561) 
  แหล่งพบปะของชุมชนบ้านอ่าวอุดมในอดีต คือ บริเวณสะพานปลาของชุมชน ชุมชนจะใช้
สะพานแห่งนี้ขึ้นปลาจากทะเล และที่นี่ยังเป็นพ้ืนที่พบปะพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านใน
ชีวิตประจ าวัน สะพานปลาของชุมชนหันหน้าไปทางเกาะสีชังบนชายหาดที่ทอดตัวโค้งยาว ทาง
ซ้ายมือเป็นภูเขาโพบาย (ต่อมาถูกเรียกชื่อเพ้ียนเป็น “เขาภูไบ”) ซึ่งเป็นชื่อต้นไม้ประจ าถิ่นของเขต
พ้ืนที่อ่าวอุดม และท่ีบริเวณนี้ยังมีหนองน้ าจืดขนาดใหญ่ มีการท าไร่ท านาที่บริเวณนี้ด้วย ส่วนทางขวา
มือของภูเขาโพบายจะมีเทือกเขาท่ีชื่อว่า “แหลมป้าย” 
  ในช่วงปี พ.ศ. 2505 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโครงสร้างพ้ืนฐานการตัดถนนจากชุมชน
บ้านอ่าวอุดมไปยังถนนสุขุมวิท ซึ่งมีระยะทางเพียง 16 กิโลเมตรจากชุมชน เพ่ือเตรียมการจัดสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกส าหรับการขนส่งด้านพลังงานและสินค้าต่าง ๆ ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกครั้งแรกเริ่มตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ของประเทศไทย ที่มีความต้องการ
สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรม พลังงานและการขยายพ้ืนที่การขนส่งจากท่าเรือ
คลองเตยซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์หลักในสมัยนั้น มาสู่ท่าเรือพาณิชย์แห่งใหม่ในจังหวัดชลบุรี   ในช่วง
นั้นเองมีบริษัทประกอบธุรกิจน้ ามันแห่งหนึ่งได้เข้ามากว้านซื้อที่ดินของชุมชนบ้านอ่าวอุดมเพ่ือจัดท า
โรงงานอุตสาหกรรมการกลั่นน้ ามันและท่าเรือน้ าลึกขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกลั่นน้ ามัน ซึ่ง
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินขนานใหญ่ในพ้ืนที่บ้านอ่าวอุดม ชาวบ้านอ่าวอุดมหลาย
ครัวเรือนทยอยขายที่ไร่ที่นาในราคาประมาณไร่ละ 30,000-40,000 บาทให้กับบริษัทไป (สมยศ, 20 
ธันวาคม 2561)  โดยไม่ได้คิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของการท าร้ายชุมชนอันสงบสุขของตนเองที่เคยมี
มากว่าร้อยปี อย่างไม่สามารถท่ีจะน ากลับมาได้อีก 
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ภำพที่ 4 หลักฐานการพระราชทานโฉนดสิทธิในการครอบครองที่ดินแก่ประชาชนอ่าวอุดม 
ที่มา : คุณสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 

ในอดีตเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมเป็นไร่นาจ านวนมาก ชาวบ้านมีอาชีพท าไร่นาเป็นส่วนใหญ่ รวมไป
ถึงการท าประมงเป็นหลักเนื่องจากพ้ืนที่อ่าวอุดมติดทะเลด้วยเช่นกัน แตกต่างจากในปัจจุบันที่ถูก
แทนที่สิ่งปลูกสร้างหลากหลายขนาด แต่อย่างไรก็ดีพ้ืนที่ที่ติดทะเลยังคงสภาพใกล้เคียงกับในอดีต มี
การปรับภูมิทัศน์บ้างตามวาระ 

 

ภำพที่ 5 ชาวบ้านมีอาชีพท าไร่และสวน 
ที่มา : คุณสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 

  ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่ อ่ำวอุดม  : 
แผนพัฒนำสำมปี 
 พ.ศ. 2552 เป็นปีที่เทศบาลต าบลแหลมฉบัง (ขณะนั้น) เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาสามปี” ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะ
ด าเนินการ พร้อมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการที่จะด าเนินการในปีนั้น ๆ ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง รวมไปถึงเพ่ือแสดงให้เห็นแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีว่ามีความสอดคล้องและ
สามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดท า
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จัดเตรียมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และพร้อมน าไปปฏิบัติทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ (เทศบาลนครแหลมฉบัง, 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น: แผนพัฒนาสามปี”, 2561) ที่ผ่านมาเทศบาลนครแหลมฉบังได้น าโครงการ/ 
กิจกรรม จากแผนพัฒนาเทศบาล ไปด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร และการปกครอง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา ซึ่งการ
ด าเนินงานดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดเนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ แม้ว่าจะมีงบประมาณบางส่วนที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง บางส่วน
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และบางส่วนได้มาจากการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตาม พบว่าศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
(ขณะนั้น) จนถึงปัจจุบันที่เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง มีจุดแข็งดังนี้  1) เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ที่มี
ความพร้อมทางด้านบริการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และมีขีด ความสามารถในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน 2) ภายในเขตเทศบาลต าบลแหลมฉบังเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบัง การนิคม
อุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ธุรกิจการค้า การบริการ สถานที่ราชการ 
และสถานศึกษา ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 3) ประชาชน ชุมชน 
องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ ด าเนินงานของเทศบาล  4) ส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชน/ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล เช่น การแต่งตั้งให้เข้า
ร่วมเป็นคณะท างานด้านต่าง ๆ 5) มีระบบการรับฟังความคิดเหนของประชาชน เพ่ือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติ และการแจ้งผลการปฏิบัติให้กับประชาชนได้รับทราบ  6) ประชาชน ชุมชน 
องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือ และเข้ามามีสวนร่วมในการเฝ้าระวัง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในส่วนของ
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด มีดังนี้ 1) การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร
ภายในเขตเทศบาลฯ ส่งผลให้ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ท าให้ไม่
สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  2) สภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจในระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 3) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายฝั่ง
ทะเลภาคตะวันออกท าให้มีการขนส่ง สินค้ามากข้ึน ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ช ารุดเสียหาย 4) 
ประชากรแฝงมีที่มาจากหลายพ้ืนที่ท าให้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการ
ด ารงชีวิตอาจส่งผลต่อการพัฒนา 5) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
แรงงาน 6) ประชากรที่เป็นประชากรแฝงและแรงงานอพยพจึงมีวิถีการด ารงชีวิตต่างคนต่างอยู่ ขาด
ระเบียบ และจิตส านึกในความเป็นเจ้าของท้องถิ่น ขาดจิตส านึกในการส่งเสริมรักษา และอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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  กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงและระบบนิเวศชุมชน ในเขตพื้นที่อ่ำวอุดมที่ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจ สังคม กำรบริหำร และสิ่งแวดล้อม 
 ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ใน 4 ประเด็นหลักคือ 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบ
นิเวศด้านเศรษฐกิจ 2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศด้านสังคม  3) การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างและระบบนิเวศด้านการบริหาร 4) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 1 การวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ 

การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างและระบบ
นิเวศด้านเศรษฐกิจ 
ในเขตพื้นท่ีอ่าวอุดม 

ระยะแรกของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
( ปี 2543 ถึง 2550 ) 

ระยะสองของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
( ปี 2551 ถึง 2556 ) 

ระยะสามของการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

( ปี 2558 ถึง 2562 ) 

ผู้บริหารภาครัฐ เป็นไปตามเศรษฐกิจโลก 
/ ไมด่ีเท่าท่ีควร / 

ประชาชนจ่ายภาษีน้อย
ท าให้การด าเนินงาน

บางอย่างติดขัด 

เริ่มเน้นการส่งเสรมิ
อาชีพและดูแลนักลงทุน 

ดีขึ้น / เน้นนักลงทุน / เน้น
การส่งเสริมอาชีพให้

ประชาชน / มีการจา้งงาน
เต็มรปู / ประชนจ่ายภาษี
มากขึ้น แต่ยังมีผลกระทบ

ในเรื่องประชากรแฝง 

ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) เริ่มก่อตั้ง – ขยาย การ
ลงทุน /  

ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย
ขององค์กร / เป็นไป

ตามสถานการณ์
การเมืองและเศรษฐกิจ

โลก 

ดีขึ้น / มี start-up / คนมี
ศักยภาพในการท างาน ท า
ให้เศรษฐกิจมวลรวมของ

ธุรกิจไปได้ด ี

ประชาคมในเขตพื้นที ่ ค่อนข้างดี / ยุคของสินค้า
ประจ าชุมชน 

ไม่ดเีท่าที่ควร / ทุก
อย่างแพง / ไม่มีก าลัง

ซื้อ 

ดีขึ้น / รัฐส่งเสรมิอาชีพ / มี
การจ้างงานมากขึ้น ท าให้
คนมีก าลังจับจ่ายใช้สอย

มากขึ้น แต่จะมผีลกระทบ
ในเรื่องของประชากรแฝง 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนด้านเศรษฐกิจ พบว่าในระยะแรกของ
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2543 ถึง 2550) ในกลุ่มผู้บริหารภาครัฐพบว่าหลังจากภาวะวิกฤตฟอง
สบู่แตกในปี พ.ศ. 2540 เศรษฐกิจมวลรวมในเขตพ้ืนที่ยังไม่ดีเท่าไรนัก เป็นไปตามเศรษฐกิจโลก 
ประชาชนหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีเนื่องจากขาดรายได้ ท าให้การด าเนินงานบางอย่างของเทศบาลฯติดขัด
ไปด้วย (พรรณภา, 12 พฤศจิกายน 2561) แต่กลับกันในกลุ่มของผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) มีการเริ่มก่อตั้ง
รวมไปถึงขยายเขตการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน (พยนต์, 12 ธันวาคม 2561) แต่ในกลุ่มประชาคมในเขตพ้ืนที่
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กลับแตกต่างออกไปเนื่องจากบางสถานที่ยังใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสินค้าอยู่ จึงไม่ติดขัดในการแลกเปลี่ยน
สินค้ากันเท่าไรนัก และยังเป็นยุคของสินค้าประจ าชุมชนด้วย (อมรศักดิ์, 20 ธันวาคม 2561)  

ในระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2551 ถึง 2556) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจมวล
รวมในพ้ืนที่กลุ่มของผู้บริหารภาครัฐจึงเริ่มเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เช่น จัดสถานที่ให้
ขายสินค้า และยังเริ่มดูแลนักลงทุนโดยการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีศูนย์บริการ
ข้อมูลแก่นักลงทุน แต่ถึงอย่างไรในกลุ่มผู้ประกอบการถึงแม้จะมีการเริ่มก่อตั้ง -ขยายเขตการลงทุนไป
เมื่อระยะแรกตามที่กล่าวข้างต้น กลับพบว่าสภาพการเงินยังไม่ได้ตามเป้าหมายขององค์กร และใน
กลุ่มของประชาคมในเขตพ้ืนที่ก็เช่นเดียวกันสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีเท่าที่ควร สินค้าและบริการมี
ราคาสูง ผู้คนไม่มีก าลังซื้อ  

ในระยะสามของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2558 ถึง 2562) เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น 
กล่าวคือ เศรษฐกิจมวลรวมในเขตพ้ืนที่ดีขึ้น ในกลุ่มผู้บริหารภาครัฐเน้นบริการนักลงทุนมากขึ้นอีก 
เน้นการส่งเสริมอาชีพในประชาชนเพ่ิมขึ้นจากระยะสอง เช่น จัดสถานที่ให้ขายสินค้าและบริการต่าง 
ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยประชาชนประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการนั้น ๆ เป็นต้น รวมไปถึงการคัด
สรรบุคลากรเข้ามาท างานอย่างเต็มรูป เปิดโอกาสให้กับประชาชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามา
ท างานในเทศบาลได้ และยังพบว่าประชาชนจ่ายภาษีมากขึ้น (พรรณภา , 12 ธันวาคม 2561) ท าให้
การด าเนินงานบางอย่างของรัฐมีสภาพคล่องมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดียังมีผลกระทบจากประชากรแฝง 
เนื่องจากประชากรแฝงเหล่านี้ไม่มีการคัดทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตพ้ืนที่ การเก็บภาษีจึงท าได้ไม่
ทั่วถึงทุกบุคคลที่เข้ามาใช้ทรัพยากรหรือเข้ามาท างานในเขตพ้ืนที่ ในกลุ่มของผู้ประกอบ (ธุรกิจ) 
พบว่าสภาพคล่องทางเศรษฐกิจดีขึ้น วัดได้จากการน าเข้าส่งออก รวมไปถึงสินค้าและบริการที่มียอด
สูงขึ้น อีกทั้งยังมีการให้ทุนกับกลุ่มผู้ประการรายย่อย หรือตัวบุคคลในการท าธุรกิจแบบ start-up 
และยังพบว่าพนักงานในองค์กรเองมีศักยภาพในการท างานมากขึ้น (ยุวนันท์ , 8 ตุลาคม 2561) 
เนื่องจากองค์กรส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ที่สามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานได้ เช่น 
การส่งไปเรียน หรือส่งไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริงเพ่ือให้พนักงานได้รับรู้ แก้ไข รวมไปถึงพัฒนาเพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นขึ้นอีก เมื่อพนักงานมีคุณภาพก็ส่งผลให้ธุรกิจไหลลื่นมากขึ้น ในส่วนของกลุ่ม
ประชาคมในเขตพ้ืนที่นั้นพบว่าไปทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ประชาชนมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจดีขึ้น 
รับรู้ถึงการสนับสนุนของภาครัฐ มีการจ้างงานจากภาครัฐมากขึ้น ท าให้คนมีก าลังในการจับจ่ายใช้
สอยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีการสนับสนุนหรือการอัดฉัดเงินในบางนโยบายนั้นประชาชนในเขตพ้ืนที่
ส่วนใหญ่มองว่าอาจจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ เพราะคนบางกลุ่มจะท าเพียงเฝ้ารอการสนับสนุนจาก
รัฐเพียงอย่างเดียว อาจท าให้ไม่ขวนขวายในการพัฒนาตนเอง และท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้คือประชากรแฝงที่
เข้ามาท างานในเขตพ้ืนที่ ทั้งที่เข้ามาแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายท าให้มีผลกระทบในจ้างงาน
ในบางกรณี เช่น คนต่างด้าวค่าแรงถูกกว่า เป็นต้น 
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ตำรำงที่ 2 การวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชน ในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมที่ส่งผลต่อสังคม  

การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างและระบบ
นิเวศด้านสังคมและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี

อ่าวอุดม 

ระยะแรกของการ
กระจาย อ านาจสู่ท้องถิ่น 

( ปี 2543 ถึง 2550 ) 

ระยะสองของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
( ปี 2551 ถึง 2556 ) 

ระยะสามของการกระจาย    
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

( ปี 2558 ถึง 2562 ) 

ผู้บริหารภาครัฐ ปรับเปลีย่นการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน / รักษา
วัฒนธรรมประเพณี / 
ปราบปรามยาเสพติดไดด้ ี

เริ่มให้ความส าคญักับ
การศึกษา และกีฬา / ยา
เสพติดกลับมามีเพิ่มขึ้น / 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น / มีธรรมนูญ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

เน้นปรับภาพรวมการศึกษา / 
ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬา / เปิดโอกาส
ให้กับผู้ด้อยโอกาส /  พยายาม
ท า Digital Economy 

ผู้ประกอบการ 
(ธุรกิจ) 

เน้นขยายธุรกิจ  ปรับตัวเข้าหาชุมชนมาก
ขึ้น / เริ่มโครงการที่เป็น
มิตรต่อชุมชน / มีธรรมนูญ
ชุมชนบ้านอ่าวอุดม 

สนับสนุนการศึกษาและด้านอ่ืน 
ๆ อย่างเต็มก าลัง / เป็น Cyber 
community ในเชิงพาณิชย์
และแบ่งปันความรู ้

ประชาคมในเขต
พื้นที ่

ยังคงสภาพสังคม 
การศึกษา และวัฒนธรรม
เมื่อก่อนไว้ / แตม่ีการ
ปรับตัว 

ปรับตัวเข้าหาสถานการณ์
ปัจจุบันมากขึ้น / มี
ธรรมนญูชุมชนบ้านอ่าว
อุดม 

Cyber community / 
พยายามท าความเข้าใจสังคม
มวลรวมมาก แต่ปญัหาความ
รุนแรงในสังคมกลับเพิ่มมากข้ึน 

จากการวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนด้านสังคมและชุมชน พบว่าใน
ระยะแรกของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2543 ถึง 2550) ในกลุ่มผู้บริหารภาครัฐพบว่ามีการน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เรื่องการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนการปราบปรามยาเสพติดนั้น
เป็นไปได้ด้วยดี รวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีในยุคนั้นถึงแม้วัฒนธรรมตะวันตกจะเข้ามา
มากแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถข้าถึงประชาชนได้มากมาย เนื่องจากเทคโนโลยียังไม่เข้ามามีบทบาทมาก
นัก ในกลุ่มผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) พบว่าอยู่ในช่วงเน้นการขยายธุรกิจเท่านั้น ในกลุ่มประชาคมในเขต
พ้ืนที่ยังคงสภาพสังคมและวัฒนธรรมไว้ ผู้คนยังเป็นมิตร มีความอ่อนน้อม และเกรงใจกันอยู่มาก  ใน
เรื่องการศึกษากลุ่มนี้ยังไม่เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าไหร่นัก 

ในระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2551 ถึง 2556) ในมุมมองของกลุ่ม
ผู้บริหารภาครัฐพบว่าเริ่มให้ความส าคัญกับการศึกษามากข้ึน (อัมพา, 4 ตุลาคม 2561) พยายามขยาย
โรงเรียนในเทศบาลจากโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ถึงแม้ภาครัฐให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนแต่ทว่ายาเสพติดกลับมีเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือ 
“ ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า MOU อ่าวอุดม เปรียบเสมือนข้อตกลงระหว่างชุมชน
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บ้านอ่าวอุดม โรงงานอุตสาหกรรม และเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยเน้นเรื่องการบริหารจัดการ 
ทั้งหมด 10 เรื่อง ได้แก่ แผนการบริหารจัดการมรดกในชุมชน แผนการอนุรักษ์ แผนการฟ้ืนฟู แผน
ด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแผนการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ แผนการจัดการมลพิษ แผนการสร้าง
พ้ืนที่ภาคการเมืองภาคพลเมืองแผนการรักษาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ แผนการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง  
และแผนการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชน (ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม, 2556) 

ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดมได้ถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมี
เทศบาลนครแหลมฉบังโดยนายกเทศมนตรีเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งถือเป็น
เครื่องมือที่ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จากประชาชนทุกภาคส่ วนอย่าง
จริงจัง เกิดการหลอมรวมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมอย่างเป็นระบบใช้ทั้ง
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับความรู้แบบชุมชน ก่อก าเนิดเกิดเป็น “สภาพลเมืองขนาดเล็ก” ใน
พ้ืนที่บ้านอ่าวอุดม มีการพบปะพูดคุยร่วมกันเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีมีธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม
เป็นกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนที่นี่ สู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางที่ดีขึ้น 
คือ การพัฒนาพ้ืนที่ให้เติบโตร่วมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีชีวิตชีวา มีความมั่นคง 
มีสุขภาวะ และมีความยั่งยืน จนปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่านับจากการประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าว
อุดม ตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ธรรมนูญฯฉบับนี้ได้ช่วยสานต่อการพัฒนาชุมชน
ที่นี่ไปสู่ภาพ อนาคตที่สดใสขึ้นกว่าแต่ก่อน อาทิเช่น การเกิดขึ้นของกองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านอ่าวอุดม
เพ่ือดูแลประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ทั้งในกรณีเจ็บป่วยและเสียชีวิต การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยสูงที่สุดโดยผ่านการออกแบบโครงการฯร่วมกัน
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคชุมชน รวมไปถึงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าของทุก ๆ บริษัทในพ้ืนที่ร่วมกัน
กับชุมชนประมงในพ้ืนที่อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น (สมนึก, 20 ธันวาคม 2561) 

ในระยะสามของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2558 ถึง 2562) ในกลุ่มผู้บริหารภาครัฐ
พบว่าสิ่งที่พยายามท าในระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นนั้นดีขึ้น การศึกษามุ่งเน้นการปรับ
ภาพรวม (อัมพา, 4 ตุลาคม 2561) มีการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา รวมไปถึงการ
เปิดโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส เช่น การรับเข้าท างานตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่ 

  

ภำพที่ 6 ภาพชาวบ้าน และบ้านในสมัยที่ยังไม่มีเขตอุตสาหกรรม 
ที่มา : คุณสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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ตำรำงที่ 3 การวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมที่ส่งผลต่อการบริหาร 

การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างและระบบ
นิเวศ ด้านการบริหาร 
ในเขตพื้นท่ีอ่าวอุดม 

ระยะแรกของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

(ปี 2543 ถึง 2550) 

ระยะสองของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

(ปี 2551 ถึง 2556) 

ระยะสามของการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

(ปี 2558 ถึง 2562) 

ผู้บริหารภาครัฐ การมีส่วนร่วมน้อยทั้งใน
องค์กรและนอกองค์กร / 
ต่างคนต่างอยู่ / แก้ไข
ปัญหาช้า 

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่
ทันท่วงที 

แก้ไขปัญหาไดไ้วข้ึน / มีการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานให้กับบุคลากร / เน้น
การมีส่วนร่วมกับประชาชน 

ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) ยังไม่มีการร่วมมือกับรัฐ
เท่าที่ควร 

เข้ามามีบทบาทร่วมกับ
ภาครัฐมากข้ึน 

ท างานร่วมกันท้ังสามฝ่าย รัฐ 
เอกชน และ ประชาชน 

ประชาคมในเขตพื้นที ่ ผู้น าชุมชนมีบทบาทมาก
กับประชาชน 

ผู้น าชุมชนมีบทบาท
ร่วมกับภาคเอกชน 

ประชาชนเข้ามามบีทบาท
ร่วมกับทุกภาคส่วน 

 จากการวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนด้านการบริหาร พบว่าในระยะแรก
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2543 ถึง 2550) ในกลุ่มของผู้บริหารภาครัฐพบว่ า การมีส่วน
ร่วมภายในองค์กรนั้นน้อยมาก กล่าวคือต่างฝ่ายต่างท า สื่อสารระหว่างหน่วยงานน้อยจึงท าให้งาน
บางอย่างรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ล่าช้ามาก (สุขุม , 3 ตุลาคม 2561) เช่นเดียวกันกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) ยังไม่มีการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในกลุ่มประชาคมในเขต
พ้ืนที่พบกว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาทมากกับชาวบ้าน  
  ในระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2551 ถึง 2556) พบว่าในกลุ่มผู้บริหาร
ภาครัฐยังคงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ทันท่วงที แต่อย่างไรก็ดีในปี พ.ศ. 2556 นั้นเริ่มดีขึ้น ในกลุ่ม
ของผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เช่นเดียวกันกับกลุ่ม
ประชาคมในเขตพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกับรัฐรวมไปถึงภาครัฐรับฟังเสียง
จากผู้น าชุมชนมากขึ้น (สุนันท์, 21 ธันวาคม 2561) 
  ในระยะสามของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2558 ถึง 2561) พบว่าในกลุ่มผู้บริหาร
ภาครัฐแก้ไขปัญหาได้ไวขึ้น มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับบุคลากร เช่น ส่งไปอบรมหรือ
ดูงานที่เน้นการปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้น เช่น มีหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนปัญหาที่รายงานให้กับผู้บริหารโดยตรง ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) พบว่า
หลังจากที่มีการท า MOU อ่าวอุดมแล้ว ก็เกิดการท างานร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ส าหรับกลุ่มประชาคมในเขตพ้ืนที่นั้นได้เข้ามามีบทบาทร่วมตัดสินใจกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องเช่นกัน 
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ตำรำงที่ 4 การวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

การเปลีย่นแปลง
โครงสร้างและระบบ
นิเวศด้านสิ่งแวดล้อม 
ในเขตพื้นท่ีอ่าวอุดม 

ระยะแรกของการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
( ปี 2543 ถึง 2550 ) 

ระยะสองของการกระจาย             
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

( ปี 2551 ถึง 2556 ) 

ระยะสามของการกระจาย     
อ านาจสู่ท้องถิ่น 

( ปี 2558 ถึง 2562 ) 

ผู้บริหารภาครัฐ มีท่าเรือเข้ามาครั้งแรก
เมื่อ  พ.ศ. 2534 เริ่มต้นที่ 
1 port (B1) 
สภาพแวดล้อมพยายาม
คุ้นชินกับการการมีท่าเรือ 

สิ่งแวดล้อมทางบกและ
ทางน้ าเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเห็นได้ชัด สัตว์น้ า
ลดลง น้ าเนา่เสยีมาก  

เกิดการช่วยเหลือเกี่ยวกับ
พันธ์สัตว์น้ า เพาะพันธ์ุ
ปะการัง สภาพแวดล้อมมี
การฟื้นฟู / ขยะยังเป็น
ปัญหามากเรื่องการก าจดั 

ผู้ประกอบการ ( 
ธุรกิจ ) 

มลภาวะเกิดขึ้น แตย่ัง
คิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตน 
/ การบ าบัดแย่ / มีการ
รุกล้ าที่สาธารณะ 

มลภาวะเกิดขึ้นมาก / ไม่มี 
CSR / การดูแลชุมชนไมด่ี
เท่าที่ควรในช่วง 2551-
2555 

มีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน
มาก เพื่อช่วยฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมจากมลภาวะ
ทั้งทางบกและทางน้ า 
จัดการมลภาวะ / มี CSR / 
มีการดูแลชุมชนดีมากท้ัง
ทางบกและทางน้ า / ลดขยะ
ที่ย่อยสลายไม่ได ้

ประชาคมในเขต
พื้นที ่

ยังมีการท าประมง / 
ค้าขาย-แลกเปลี่ยน
สินค้าทางทะเล 

เกิดอุตสาหกรรมเต็มรูป 
การประมงลดลง 
แลกเปลีย่นสิ้นคา้ลดลง
อย่างเห็นได้ชัดไมไ่ดร้ับการ
ดูแลดเีท่าที่ควรในช่วง 
2551-2555 / มีการริเริ่ม
เพาะพันธ์ุสัตว์น้ าด้วย
ตนเอง 

ค้าขายสินค้าทางทะเล
เพิ่มขึ้นจากยุคก่อน / สัตว์
น้ าตัวใหญ่ขึ้น ชุมชนไดร้ับ
การดูแลดีขึ้นมาก / 
พยายามลดการทิ้งขยะทีไ่ม่
สามารถย่อยสลายได้ / 
ประชากรแฝงรุกล้ าที่
สาธารณะเพื่อท างาน 

 

  

ภำพที่ 7 ภาพสมัยก่อสร้างท่าเรือและโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มา : คุณสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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จากการวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าในระยะแรก
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2543 ถึง 2550) ในกลุ่มของผู้บริหารภาครัฐเมื่อมีท่าเรือเข้ามาครั้ง
แรกเมื่อปี พ.ศ. 2534 เทศบาลแหลมฉบัง (ในขณะนั้น) พยายามปรับสภาพแวดล้อมให้คุ้นชินกับการมี
ท่าเรือ เช่น มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบเมือง ในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจพบว่า การประกอบกิจการ
บางอย่างนั้นก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางน้ า แต่กลับมองไม่เห็นปัญหาเพราะเข้าใจว่ากิจการ
ของตนเองนั้นก าจัดมลภาวะได้ดี รวมไปถึงการรุกล้ าที่สาธารณะอีกด้วย ในกลุ่มของประชาคมในพ้ืนที่ยัง
มีการท าประมงและแลกเปลี่ยนสินค้าทางทะเลอยู่ (อมรศักดิ์, 20 ธันวาคม 2561) 

ในระยะสองของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2551 ถึง 2556) ในกลุ่มผู้บริหารภาครัฐ
และกลุ่มประชาคมในเขตพ้ืนที่ พบว่าเมื่อมีอุตสาหกรรมเต็มรูปก็ได้รับทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ าเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด สัตว์น้ าลดลง น้ าเน่าเสียมาก การประมง
ลดลงเนื่องจากจับสัตว์ไม่ ได้เลย หรือหากจับได้ก็ไม่กล้าบริโภคเนื่องจากน้ าเน่าเสียมาก การ
แลกเปลี่ยนสินค้าทางทะเลลดลงอย่างเห็นได้ชัด ไม่ได้รับการดูแลหรือการบ าบัดดีเท่าที่ควรจากภาค
ผู้ประกอบการ ในส่วนของกลุ่มผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) พบว่าในช่วง พ.ศ. 2551-2555 ยังไม่รับทราบ
ถึงปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากการประกอบการธุรกิจ ไม่มีการท า CSR แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีการท า 
MOU อ่าวอุดมเม่ือปี พ.ศ. 2556 แล้วมีทิศทางท่ีดีขึ้น 

ในระยะสามของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ปี 2558 ถึง 2561) ในกลุ่มของผู้บริหารพบว่า
มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์โดยการปล่อยสัตว์น้ า เช่น ปู เต่า ปลา รวมไปถึงปะการัง (สุนทรี, 27 
กันยายน 2561) พยามยามฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการก าจัดขยะ 
ในขณะนี้เทศบาลยังใช้วิธีการฝังกลบขยะอยู่เนื่องจากทางเทศบาลฯยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้วิธีเผา
ท าลายเพราะเกรงว่าอาจจะไม่สามารถควบคุมมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นได้ (สุขุม , 3 ตุลาคม 
2561) รวมไปถึงการวัดค่ามลพิษทางอากาศอาจเกินตามที่กฎหมายก าหนด ในกลุ่มของผู้ประกอบการ 
(ธุรกิจ) พบว่ามีส่วนร่วมกับรัฐมากขึ้น พยายามช่วยฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมจากมลภาวะทั้งทางอากาศ 
ทางบกและทางน้ า  มีการท า CSR กับชุมชน เช่น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า สร้างฝายน้ าให้ลิง เป็นต้น 
(ยุวนันท์, 8 ตุลาคม 2561) อีกท้ังการดูแลชุมชนก็ดีขึ้นมาก รวมไปถึงพยายามลดขยะที่ย่อยสลายยาก 
เช่น วัสดุที่ท าจากพลาสติก ส่วนในกลุ่มของประชาคมในเขตพ้ืนที่พบว่ามีการค้าขายสินค้าทางทะเล
เพ่ิมขึ้นจากยุคก่อน สัตว์น้ าตัวใหญ่ขึ้น (อมรศักดิ์, 20 ธันวาคม 2561) ชุมชนได้รับการดูแลดีขึ้นมาก
จากกลุ่มผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) และภาครัฐ ประชาคมเห็นความส าคัญของการลดการทิ้งขยะที่ไม่
สามารถย่อยสลายได้ เริ่มมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้ซ้ าได้ แต่ที่น่าเป็นห่วงคือเหล่าประชากร
แฝงมีการรุกล้ าที่สาธารณะเพ่ือประกอบอาชีพอย่างไม่ถูกกฎหมาย เช่น ออกเรือประมงนอกเขตที่
ก าหนด (อเนก, 4 ตุลาคม 2561) 
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7. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) โครงสร้ำงและระบบนิเวศชุมชนในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรุปได้ดังนี้ 
  1.1) ในด้านเศรษฐกิจ พบว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่ได้รับการอนุมัติเงินลงทุนสูงสุดเป็น

อันดับหนึ่งในภาคตะวันออก โครงการส่วนใหญ่ที่ ได้รับอนุมัติ เป็นโครงการที่ เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคอุตสาหกรรมในเขตนิคมแหลมฉบังทั้งสิ้น ณ ขณะนี้มีผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 200 บริษัทอยู่ใน
เขตนิคมแหลมฉบัง เมื่อมีการลงทุนมาก การจ้างแรงงานก็เพ่ิมขึ้น ผู้คนมีก าลังจับจ่ายใช้สอย ท าให้
เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดมเกิดความคล่องตัวไปด้วย 

  1.2) ในด้านสังคมและชุมชน พบว่ามีครบองค์ประกอบที่ส าคัญในการอยู่ร่วมกันของ
คนในชุมชน ได้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณะสุข วัด ส านักสงฆ์ ศาลเจ้า และรวมไป
ถึงวัฒนธรรมในชุมชนที่หลากหลาย 

  1.3) ในด้านการบริหาร เขตพ้ืนที่อ่าวอุดมอยู่ในเขตปกครองของเทศบาลนครแหลม
ฉบัง โดยเทศบาลนครแหลมฉบังต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 56 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และเนื่องจากเป็นพ้ืนที่พิเศษใน
การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในประเทศ อีก 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย และปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ด้านการควบคุมความปลอดภัย ด้านสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ด้านสังคมสังเคราะห์และด้านกีฬา นอกจากนี้เทศบาลนครแหลมฉบังยังมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกด้วย 

  1.4) ในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2500 พบว่าชาวบ้านในเขต
พ้ืนที่อ่าวอุดมประกอบอาชีพท าไรท านาและประมงเป็นอาชีพหลัก ต่อมาเมื่อมีการท าถนนจึง
ก่อให้เกิดอาชีพการขายปลีกสัตว์ทะเล รวมไปถึงการแปรรูปสัตว์ทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งชนิดสดและ
แห้ง ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2505 เริ่มมีการสร้างถนนตัดผ่านชุมชน เตรียมการจัดสร้างท่าเรือน้ าลึกส าหรับ
การขนส่งตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จึงมีบริษัทเอกชนเข้ามากว้านซื้ อ 
ส่งผลให้ชาวบ้าวบ้านทยอยขายที่ดิน ที่ไร่-นา ให้กับบริษัทไป จนปัจจุบันจากที่ดิน ที่ไร่-นา ถูกแทนที่
ด้วยสิ่งปลูกสร้างหลากหลายขนาด แต่อย่างไรก็ดียังมีพ้ืนที่ของชาวบ้านดั้งเดิมที่ติดกับทะเลอยู่บ้าง 

2) ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรุปได้ดังนี้ 
    2.1) เทศบาลขาดการวางแผนการด าเนินงาน และการประสานงานในเชิงบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน  

  2.2) เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนจึงไม่สามารถพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
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อีกทั้งเมื่องบมีอยู่อย่างจ ากัดหากต้องแก้ไขปัญหาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดในคราวเดียวกัน 
การแก้ไขปัญหาที่ต้องพ่ึงงบประมาณจึงท าได้ช้ามากในบางส่วน 

  2.3) นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ฯ : แผนสามปีที่เทศบาลนครแหลมฉบังใช้พัฒนา
ชุมชนโดยตรงแล้ว ยังมีแผนพัฒนาของเทศบาลอีกจ านวนมากเกินไป ซึงไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
ของเทศบาลที่สามารถจะน ามาจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด 

  2.4) บุคคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริการ
สมัยใหม่ที่มีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 

3) กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคมและชุมชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำร สรุปได้ดังนี้ 

  3.1) ในด้านเศรษฐกิจและด้านการบริหาร เมื่อเทศบาลขาดการวางแผนการด าเนินงาน 
และการประสานงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน รวมไปถึงขาดการจัด
ระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด จึงท าให้เกิดการจราจรติดขัด ความไม่เป็น
ระเบียบในการจัดการคมนาคมขนส่ง การขาดระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ขาดการแก้ไข
ปัญหาบางอย่างได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดการชะงักในการ
บริการจัดการของเทศบาลฯ และด้านเศรษฐกิจที่ขาดความคล่องตัวได้ 

  3.2) ในด้านสังคมและชุมชนและในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเน่าเสีย และปัญหา
มลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ รวมไปถึง
ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะ ประกอบกับความหลากหลายทางอาชีพของประชากร การอพยพถ่ินฐาน 
สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลง  

  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบนิเวศชุมชนในเขตพ้ืนที่อ่าวอุดม จังหวัด

ชลบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
1) โครงสร้ำงและระบบนิเวศชุมชนในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรุปได้ดังนี้ 
  1.1) ในด้านเศรษฐกิจหากต้องการให้คล่องตัวขึ้นควรเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ า หรือเพ่ิม

สวัสดิการให้กับแรงงาน 
1.2) ในด้านสังคมและชุมชนไม่มีข้อเสนอแนะ 

    1.3) ในด้านการบริหารไม่มีข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) และประชาคม
ในเขตพ้ืนที่กล่าวว่าการบริหารราชการต้องเป็นไปตาม กฎ ระเบียบหน้าที่ และกฎหมายอยู่แล้ว 
      1.4) ในด้านสิ่งแวดล้อม ควรท าการฟ้ืนฟูต่อไปเรื่อย ๆ เพราะขณะนี้สิ่งแวดล้อม
ก าลังฟ้ืนฟูไปในทางท่ีดีขึ้นมาก 

2) ยุทธศำสตร์และแผนกำรพฒันำโครงสร้ำงและระบบนเิวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรปุได้ดังนี้ 
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  2.1) ในส่วนของการน าแผนการพัฒนาสามปีของเทศบาลนครแหลมฉบังมาปฏิบัติ 
จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นหากบุคลากรในหน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจปัญหา 
รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้ เช่น การใช้ระบบบัตรประชาชนใบเดียว หาก
เกิดข้ึนได้จะดีมาก 

3) กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคมและชุมชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำร สรุปได้ดังนี้ 

  3.1) ในด้านเศรษฐกิจ เมื่ออุตสาหกรรมขยายตัว ประชากรเพ่ิมมากขึ้น รัฐต้องท า
การควบคุมปริมาณอุตสาหกรรมและประชากร อาจท าได้โดยการขึ้นทะเบียนประชากรทุกคน  

  3.2) ในด้านสังคมและชุมชน มีข้อเสนอแนะว่าเรื่องประชากรแฝงจะดีขึ้นถ้าช่วยกัน
สอดส่องดูแล ไม่รับสินค้าและบริการจากประชากรแฝงเหล่านั้น 

  3.3) ในด้านการบริหาร เมื่อสังคมและชุมชนเปลี่ยนแปลงไป รัฐสามารถบริหาร
จัดการได้โดยศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และน ามาปรับใช้กับขอบเขตอ านาจที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือการ
บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 

  3.4) ในด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มประชาคมเสนอแนะให้รัฐตั้งองค์กรส าหรับดูแลเรื่อง
การบ าบัดโดยเฉพาะ ท าหน้าที่สอดส่อง ดูแล พัฒนา การบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งบกและ
ทางน้ า เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ ทางบก และทางน้ า 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการเตรียมรับมือกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) แนวทางดังนี้ 

1) โครงสร้ำงและระบบนิเวศชุมชนในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรุปได้ดังนี้ 
  1.1) ในด้านเศรษฐกิจผู้วิจัยขอเสนอว่า หากต้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า หรือเพ่ิม

สวัสดิการให้กับแรงงาน แรงงานเหล่านั้นต้องมีประสิทธิภาพรวมไปถึงความสามารถเฉพาะด้าน หาก
ขาดประสิทธิภาพในการท างานการขึ้นค่าแรงหรือเพ่ิมสวัสดิการจะไม่ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจาก
แรงงานอาจคิดเพียงว่าเงินได้มาง่ายจึงใช้จ่ายออกไปง่าย หรือเรียกว่าขาดการพิจารณาในการใช้เงิน 
แต่อย่างไรก็ดีเศรษฐกิจนั้นมีความซับซ้อนและประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศ และมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งประเทศ จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมพบว่าประเทศไทยมีหนี้
จากการกู้เงินจากต่างประเทศเพ่ือใช้ในแผนงาน/โครงการของรัฐ รวมไปถึงเงินกู้ให้กู้ต่อ เป็นจ านวน 
78,808.46 ล้านบาท (รายงานหนี้สาธารณะคงค้าง, กระทรวงการคลัง, 2561) 

  1.2) ในด้านสังคมและชุมชนมีการบริหารจัดการจากภาครัฐค่อนข้างชัดเจนและเป็น
สัดส่วนอยู่แล้ว แต่หากมีการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและของต่างประเทศ จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมไปถึงส่งเสริมด้านศาสนา สร้างสรรค์ศิลป์ จะช่วยให้องค์ประกอบ
ในการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนมีความหลากหลายมากขึ้นอีก 

  1.3) ในด้านการบริหาร ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลข้างต้น 
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  1.4) ในด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจากอดีตมาก ผู้วิจัย
เสนอให้จ ากัดทรัพยากรและที่ดินอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น หากไม่มีการปฏิบัติหรือ
ด าเนินการตามแผนผังเมืองจะท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงและถูกรุกล้ าดังเช่นที่
เกิดข้ึนอยู่ในขณะนี้ 

2) ยุทธศำสตร์และแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม สรุปได้ดังนี้  
    2.1) ในด้านการน าแผนไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประประสิทธิผลนั้น สิ่ง
ส าคัญคือการปรับใช้แผนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล รัฐจึงจ าเป็นต้อง
รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมแก้ปัญหาจะช่วยได้   
  3) กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและระบบนิเวศในเขตพื้นที่อ่ำวอุดม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สังคมและชุมชน ด้ำนสิ่งแวดล้อม และด้ำนกำรบริหำร สรุปไดด้ังนี้ 

  3.1) ในด้านเศรษฐกิจเมื่อ ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ิมดังนี้ รัฐอาจช่วยบ ารุงและส่งเสริมการ
ท ามาหากินของประชาชน รวมไปถึงพัฒนาศักยภาพของประชาชนโดยจัดอบรมที่เน้นการปฏิบัติ จะ
ท าให้ประชาชนมีรายได้ และอาชีพเสริมมากขึ้น เมื่อประชาชนมีรายได้และอาชีพเศรษฐกิจในเขต
พ้ืนที่จะดีขึ้นเองตามล าดับ รวมไปถึงรัฐควรลดการกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุน เพราะหากพิจารณา
แล้วพบว่าประเทศไทยใช้เงินต้นคืนได้น้อยมาก ท าได้เพียงเสียดอกเบี้ยให้กับแหล่งเงินกู้ต่างประเทศ
เท่านั้น ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นการออกตราสารหุ้น ตราสารหนี้ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลภายในประเทศที่
มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนไทย เงินจะสะพัดในประเทศมากขึ้น และเมื่อ
เศรษฐกิจในประเทศแข็งแรงแล้ว การกู้เงินทุนจ านวนมากจากต่างประเทศก็ยังไม่สายที่จะท า 

  3.2) ในด้านสังคมและชุมชน เรื่องประชากรแฝงรัฐสามารถควบคุมได้โดยการลงพ้ืนที่
จริงเพ่ือขึ้นทะเบียนบุคคลที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วหากเกิดปัญหาหรือมีเหตุอาชญากรรม
จะตามตัวได้ง่ายและสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึงแม้จะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แต่ผู้วิจัยเชื่อว่าหากมีข้อมูล
ของบุคคลแล้วการท างานของภาครัฐจะง่ายขึ้น การขึ้นทะเบียนให้ครบทุกคนอาจใช้เวลานาน หาก
ภาครัฐมีหน่วยงานช่วยแบ่งเบาจะท าให้การขึ้นทะเบียนบุคคลหรือประชากรแฝงส าเร็จแน่นอน 

  3.3) ในด้านการบริหาร นอกเหนือจากการศึกษาปัญหาและปรับใช้อ านาจหน้าที่ให้
เข้ากับปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว ผู้วิจัยเสนอว่าภาครัฐจะท าได้ดีมากขึ้นหากบุคลกรของภาครัฐมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ กล่าวคือมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ท า รวมไปถึงความสามารถ
พิเศษด้วย สิ่งเหล่านี้จะท าให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง และเมื่อภาครัฐเข้มแข็ง กลุ่ม
ผู้ประกอบการ (ธุรกิจ) และประชาคมในเขตพ้ืนที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ตนพึงปฏิบัติได้อย่างดีเช่นกัน  

  3.4) ในด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูล แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดถ้า
สามารถสร้างจิตส านึกแก่บุคคลให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยได้มาก
ทีเดียว ซึ่งรัฐสามารถจัดการบริหารทรัพยากรฯได้โดย วางแผน ก าหนดขอบขอบเขตและปริมาณการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเคร่งครัด 
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กำรตัดสินใจของผู้ปกครองในกำรเลอืกโรงเรียนนำนำชำติให้แก่บุตรหลำน
กรณีศึกษำพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

ณิชกานต์ ชูเพชร* 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน

นานาชาติกรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้ปกครองของโรงเรียน
นานาชาติในพ้ืนที่จังหวัดระยองมีอยู่สองโรงเรียนคือโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดูและโรงเรียน
นานาชาติการ์เด้นระยองทั้งหมดจ านวน 10 คนโดยมีการใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเรียกว่าการ
สัมภาษณ์เชิงลึกหรือ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งจะมีค าถามปลายเปิด ซึ่งโครงสร้างเป็นแนวการถาม
แบบสัมภาษณ์โดยโครงสร้างของค าถามสร้างขึ้นโดยใช้กรอบค าถามวิจัยในการก าหนดประเด็นเพ่ือตั้ง
เป็นค าถามซึ่งไปในแต่ละประเด็นประกอบด้วยหลายค าถามโดยผลการศึกษาในการวิจัย พบว่า 1) 
รายได้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนนานาชาติ  2) สถานะคู่สมรสเชื้อชาติของคู่
สมรสเป็นอีกหนึ่งสินจัยเข้าศึกษาโรงเรียนนานาชาติ 3) ระดับการศึกษาของผู้ปกครองก็เป็นอีกหนึ่งใน
การตัดสินใจเข้าศึกษาโรงเรียนนานาชาติโดยแยกออกเป็นกลุ่มที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและ
กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทสองผู้ปกครองที่มี
ความคิดมองการไกลเพ่ือนาคตหรือผู้ปกครองที่มองในเรื่องของหัวก้าวหน้าผู้ขอจะมีความคิดที่
แตกต่างและต้องการให้ลูกได้รับโอกาสและมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาภาคปกติ 
 
ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจ ผู้ปกครอง การเลือกโรงเรียนนานาชาติ 
 

1. บทน ำ 
การศึกษาเริ่มมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้นเนื่องจากเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์เพราะ

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ท าให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสมไม่ใช่เพียงเพ่ือประโยชน์ของคนแต่ละคนเท่านั้นแต่ต้องมุ่งไปสู่
สังคมในภาพรวมคือการน าไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ (ปรัชญา เวสารัชช์ , 2545) ดังนั้นสิ่งที่
จะช่วยในการพัฒนามนุษย์และสังคมก็คือสถานบันการศึกษาอันได้แก่โรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่
ท าหน้าที่ในการให้การศึกษาแก่นักเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัย 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็นพ้ืนฐานของบุตร
หลาน ในการที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงขึ้นไป ดังนั้นการที่ผู้ปกครองจะเลือกโรงเรียนให้กับบุตร

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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หลานเพ่ือเข้า ศึกษานั้น ต้องได้รับการตัดสินใจเลือกจากผู้ปกครองแล้วเป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้ว
ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น คุณสมบัติของครู ,บุคลากรทาง
การศึกษา ผลงานทางด้าน วิชาการ ความมีชื่อเสียงและคุณภาพของโรงเรียน การบริการและการ
อ านวยความสะดวกเรียบร้อยของ โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่มีพ่อแม่ควรรู้เพ่ือใช้ใน
การเลือกโรงเรียนให้กับลูกประกอบด้วยชั้นเรียนเป็นอย่างไร ครูเป็นอย่างไร ที่โรงเรียนด า เนินการ
อย่างไร สังคมในโรงเรียน กระบวนการบริหาร โรงเรียนเป็นอย่างไร นโยบายของโรงเรียน และ
แนวทางในการจัดการเรียนการสอน (Dhirapongse, 2014: 270) ที่มาของปัญหาผู้วิจัยมองว่าการ
พัฒนาทางด้านการเรียนและภาษาเป็นเรื่องส าคัญโดยอ้างอิงมาจากผลส ารวจเนื่องจากปัจจุบันจาก
รายงานการจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ Education First (EF) ที่มีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลู
เซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศที่
ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 88 ประเทศทั่วโลก พบว่า ไทยรั้งอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ มีคะแนน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ที่ 48.54 จาก 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ Low Proficiency ซึ่งถ้าถูก
จัดให้อยู่ต่ ากว่านี้ 2 อันดับ จะอยู่ในกลุ่ม Very Low Proficiency ทันทีโดยทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของไทยอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในย่านอาเซียน ตามหลังสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ในระดับเดิม ไม่มีการพัฒนามานานกว่า 8 ปีซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 ล าดับการใช้ภาษาอังกฤษ 
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โรงเรียนนานาชาติเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเมื่อประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยมนุษย์ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาความ
พยายามท าความเข้าใจกันโดนผ่านสื่อภาษา หรือสื่ออ่ืน ๆ ย่อมเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อโลกปัจจุบัน
เป็นยุคแห่งการสื่อสารเป็นสังคมที่อาศัยฐานความรู้เป็นส าคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพ
เพ่ือให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ยิ่งถือเป็นเรื่องที่ส าคัญโรงเรียนนานาชาติในยุคหลังจากที่มี
มติจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งโรงเรียนนานาชาติได้ให้มีการพิจารณาอนุญาตเป็นราย ๆ ไปและยิ่งไปกว่า
นั้นยังอนุญาตให้เด็กไทยสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ทุกระดับชั้นเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองไทยที่อยากให้บุตรหลานได้รับความรู้ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากโรงเรียนในประเทศท่ีเปิด
สอนโดยใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากขึ้น 

ดังนั้นปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติจึงเป็นที่น่าสนใจและได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจ านวน
มากเพราะต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางใน
การสื่อสารทั่วโลกในพ้ืนที่จังหวัดระยองมีโรงเรียนนานาชาติที่สามารถรองรับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
ได้แต่ยังไม่เพียงพอมีการปรับปรุงเพ่ือรองรับประชากรที่เข้ามาท างานทั้งไทยและต่างชาติในพ้ืนที่ EEC 
จึงต้องการทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ในการตัดสินใจของผู้ปกครอง 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติใน

พ้ืนที่จังหวัดระยอง 
2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดระยอง 

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำของโครงกำรวิจัย 
3.1 ตัวแปรอิสระประกอบด้วยปัจจัยได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, อาชีพ, รายได้, ระดับ

การศึกษาของผู้ปกครองและจ านวนบุตรอยู่ในการดูแล, ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดระยอง 
3.3 ขอบเขตด้านประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน

นานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ระยองและโรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ระยอง 
3.4 ขอบเขตด้านเวลา ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เดือน

กันยายน พ.ศ. 2561 จนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2561     
3.5 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้มีการศึกษาพ้ืนที่ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ระยองและ

โรงเรียนนานาชาติการ์เด้นท์ระยอง 
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ในการวิจัยเรื่องการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนนานาชาติในพ้ืนที่จังหวัดระยอง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่ผลต่อกับการตัดสินใจและความต้องการในการเลือกโรงเรียน
นานาชาติแก่บุตรหลาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 

4. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ปกครองตัวแทนจ านวน 10 คน

ดังนี้โดยมีผู้ปกครองที่มีสามีเป็นชาวต่างชาติจ านวน 4 คน และครอบครัวคนไทยจ านวน 6 คนโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่พัฒนาตามกรอบความคิดในการวิจัยคือการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน
นานาชาติให้แก่บุตรหลาน…กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดระยอง 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-
Depth Interviews) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีแบบค าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ โดยโครงสร้างของค าถามจะสร้างขึ้นโดยใช้กรอบค าถามการวิจัยในการก าหนดประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือตั้งเป็นค าถาม ซึ่งในแต่ละประเด็นอาจจะประกอบด้วยหลายค าถาม นอกจากนี้ยังใช้เครื่อง
บันทึกเสียงและเครื่องบันทึกภาพ เพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน 

4.3 กำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย  
4.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

  -  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  -  ศึกษารูปและเทคนิคการสัมภาษณ์ รวมทั้งวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
  - จัดท าแบบสัมภาษณ ์
  - น าแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาความเที่ยงตรงเนื้อหาแล้วน า 
ข้อเสนอแนะที่ได้น าไปปรับปรุงแก้ไข 
  - น าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้จริง 
  - จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ 
  - ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ รวมทั้งมีเครื่องบันทึกเสียงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 

4.3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการต่อไปนี้  
  - จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณะรัฐประศาสนศาตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงยังกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือและส่งต่อมายังหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือที่ได้รับอนุญาต เพ่ือข้อความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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  - ชี้แจงกับผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าและขออนุญาตก่อนที่จะด าเนินการเก็บข้อมูล 
และมีการสรุปข้อมูลเบื้องต้นให้รับทราบ 
  - ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยจะมีการบันทึกเสียง 
(Recording) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด พร้อมกับสังเกตท่าทางหรือพฤติกรรม
ประกอบด้วย 
  - เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันความถูกต้องและเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน และตรวจสอบว่าข้อมูลใดบ้างที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย 
  - น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
มีความละเอียดและครบถ้วนตามที่ผู้วิจัยได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุด 
  - การตรวจสอบคุณภาพของค าถามของผู้วิจัยจะเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องความผูกพันของต่อองค์การ และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือท าการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยด าเนินการทดสอบแบบสัมภาษณ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะน าแบบค าถามไปใช้จริงและสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล ด้วยการชี้แจง
แก่ผู้ให้สัมภาษณ์ถึงการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์นั้น สามารถบอกข้อเท็จจริง
อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากที่สุด 

4.3.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากค าถามวิจัยที่ว่าปัจจัยใดที่ท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจในทีมและความผูกพันต่อองค์การ
นั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเมื่อผู้วิจัยได้ท า การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการถอดเทปจากข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงอย่างละเอียด โดยท าการ
ฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน แล้วน าบทสัมภาษณ์รายบุคคล 
(Individual Interview) มาท าการจัดหมวดหมู่และแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ (Categoies) ที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องออกจากบทสัมภาษณ์เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูล และอาจจะน าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
บางอย่างกลับมาพิจารณาประกอบในภายหลังเพ่ือเป็นการเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูล
เบื้องต้นแล้ว จากนั้นท าการหาข้อมูลที่มีความสอดคล้องและแตกต่างกันโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยจ าแนกตามค าถามวิจัยและท าการวิเคราะห์ตีความข้อมูลโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมระหว่าง
ข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (Cause 
and Effect Analysis) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยใด แล้ว
นามาวิเคราะห์สรุปเป็นแบบบรรยายเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย จากระเบียบวิธีวิจัยที่ดังกล่าวไปข้างต้น  
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4.4 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาการตัดสินใจที่มีผลต่อการเลือกของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานศึกษาในโรงเรียนนานาชาติจังหวัดระยองผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในครั้ งนี้ โดยมีการก าหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยไว้ตามรายละเอียดแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดังนี้ 

 
 
ภำพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. ผลกำรศึกษำในกำรวิจัยครั้งนี้ 

5.1 ด้ำนรำยได้ 
รายได้มีส่วนในการตัดสินใจ  ซึ่งพ้ืนฐานรายได้ของแต่ละครอบครัวค่อนข้างสูงเกินหนึ่งล้านบาท

ต่อปี จากสถิติรายได้ต่อหัวของประชากรในจังหวัดระยองอยู่ที่ประมาณ 600,000 - 700,000 บาทต่อปี 
แสดงให้เห็นว่ารายได้เป็นปัจจัยที่ส าคัญและส่งผลในการตัดสินใจส่งลูกเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ 
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ภำพที่ 3 รายได้เฉลี่ยของคนไทย 

5.2 สถำนะคู่สมรส (เชื้อชำติ) 
มีผลต่อการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนนานาชาติเนื่องจากครอบครัวที่มีคู่

สมรสเป็นชาวต่างชาติและบุตรเป็นลูกครึ่งจะมุ่งเน้นส่งลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติทุกครอบครัว 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง พบว่ามี 3 กลุ่มที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ดังนี้ 
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5.1.1 กลุ่มที่จบการศึกษาจากต่างประเทศจะมุ่งเน้นให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการ
เรียนโรงเรียนนานาชาติเพ่ือต่อยอดการศึกษาต่างประเทศต่อไป 

5.1.2 กลุ่มที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีความกลัวที่จะส่งลูกเข้าศึกษาในโรงเรียน
นานาชาติเนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารต่าง ๆ  

5.1.3 กลุ่มระดับการศึกษาปริญญาโทจะมองในเรื่องของสภาพแวดล้อมและโอกาสที่แตกต่าง
บวกกับเรื่องของภาษาจึงตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ กล่าวคือ ผู้ปกครองที่มี
ความคิดมองการไกลเพ่ืออนาคต (หัวก้าวหน้า) ผู้ปกครองที่มีความคิดก้าวหน้ามีมุมมองที่แตกต่างและ
ต้องการให้ลูกได้รับโอกาสและมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาภาพปกติทั่วไปรวมทั้งอยากให้ลูกได้มา
พบเจอกับประสบการณ์ที่ดี ซึ่งมองเห็นถึงนวัตกรรมการศึกษาในอนาคตว่าภาษาและสังคมการ
ปลูกฝังตั้งแต่เยาว์วัยเป็นสิ่งที่ส าคัญ 

 

6. สรุปและอภิปรำยผล 

6.1 สรุปผล 
6.1.1 ด้านภาษาเป็นเรื่องส าคัญที่ท าให้ผู้ปกครองตัดสินใจ เลือกโรงเรียนนานาชาติเพ่ือ

ต้องการให้ลูกได้ความรู้ด้านภาษาทั้งการพูดการอ่านและการเขียนเพ่ือเป็นโอกาสในการศึกษาต่อและ
การท างานในภายภาคหน้า 

6.1.2 ด้านมุมมองของผู้ปกครองที่มองถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนานาชาติที่มีความก้าวหน้าและมีนวัตกรรมแตกต่าง เช่น ระบบการศึกษาในเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเรื่องของการค้นพบด้วยตัวเอง เรื่องของการเรียนนอกห้องเพ่ือศึกษา
ปัจจัยภายนอกท าให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจในการมีจินตนาการที่ใช้ในการเรียนต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
6.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร

หลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่พัทยา เนื่องจากเป็นพ้ืนที่การดูปกครองพิเศษ และเป็นพ้ืนที่มี
ชาวต่างชาติจ านวนมาก 

6.2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติพ้ืนที่ ต่างจังหวัดในแต่ละภาคของประเทศไทย เพ่ือให้ทราบถึง
ประเด็นอ่ืน ๆ นอกจากกรอบของผู้วิจัย 
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องค์กรแห่งกำรเรียนรู้สูก่ำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
กรณีศึกษำ บริษัท ABC จ ำกัด 

 

ด ารงค์ฤทธิ์ ศรีสุวรรณ์* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศึกษา 

บริษัท ABC จ ากัด” เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง โดยสอบถามจากพนักงานในพ้ืนที่
เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง จ านวน 132 คน และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การทดสอบค่า t-test การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson ’Correlation 
Coefficient) และการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (One-way ANOVA)  

ผ ล ก า รศึก ษ า ว ิจ ัย พ บ ว ่า  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี 
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน ต่ ากว่า 5 ปี 
เงินเดือนที่ท่านได้รับ 20,001–40,000 บาท และต าแหน่งงานในปัจจุบัน พนักงาน  
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะขององค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่
มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ รองลงมาคือ ด้านการคิดอย่างเป็น
ระบบ และด้านการพัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  

ระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ 
ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มรีะดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 
ด้านพลวัตการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม  และด้านการปรับปรุงกระบวนงานและองค์กร ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับ 
และต าแหน่งงานในปัจจุบัน พบว่า  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  

E-mail: dsthailand7@gmail.com 
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 เพศ ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 
 อำย ุผลการเปรียบเทียบอายุต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 สถำนภำพ ผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
 ระดับกำรศึกษำสูงสุด ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ระยะเวลำที่ร่วมงำนกับบริษัทปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน
ต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 
 เงินเดือนที่ได้รับ ผลการเปรียบเทียบเงินเดือนที่ได้รับต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในด้านการพัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญา  
 ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบต าแหน่งงานในปัจจุบันต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ที่มีผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01  
  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน มีรายละเอียดดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะของพนักงาน
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน
หลักที่ตั้งไว้ ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน และเงินเดือนที่
ได้รับ 
 
ค ำส ำคัญ: ลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความเป็นองค์กรสมรรถนะ 
 

1. บทน ำ 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร    

ท าให้หน่วยงานต้องมีการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้สอดรับกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต องค์การในปัจจุบันต้องมีความสามารถที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณค่า และมีคุณภาพเนื่องจาก
เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความส าเร็จขององค์กรในระยะยาว ลูกค้าจะเลือกสินค้าโดยดูจากประสิทธิภาพ 
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ความรวดเร็วความหลากหลาย ความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการ
บริการเป็นส าคัญ นอกจากนี้องค์กรต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารงานในองค์กรให้มากขึ้น 
เพ่ือให้องค์กรสามารถเข้าถึงลูกค้าและเจ้าของปัจจัยการผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้น 

แนวโน้มขององค์กรเปลี่ยนไปให้ความสนใจกับเรื่องของการเป็นองค์กรที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูง โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการท างานในรูปแบบใหม่ โดยมีการมอบ
ความรับผิดชอบให้กับพนักงานแต่ละคนให้มีส่วนร่วมในแต่ละงาน ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นไปจนจบ 
ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Competencies) ให้มี
ขีดความสามารถสูงขึ้นด้วย 

ปัจจุบันองค์การ HPO ได้รับการสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน องค์การที่จัดว่ามีขีดสมรรถนะสูง ส่วนใหญ่มักมีภาพลักษณ์และผลประกอบการที่ดี 
มักได้รับรางวัลในระดับ World-Class โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัล Malcolm Baldrige ส าหรับประเทศ
ไทยได้มีการกล่าวถึง HPO โดยบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับการสร้าง
องค์กรสมรรถนะสูงและถือได้ว่าเป็นองค์การที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่ได้ด าเนินการมาเป็นระยะเวลา
ยาวนานเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพอย่าง
โดยเริ่มแรกพัฒนาพนักงานด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีการพัฒนาระบบต่า งตาม
มาตรฐานสากล และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในธุรกิจแยกก๊าซ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นท าให้ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรแสวงหาแนวทาง ในการสร้างภูมิคุ้มกัน
และแนวทางที่จะตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ เพ่ือพาองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศเป็นองค์กรที่
สามารถแข่งขันและอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization: HPO) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนในที่จะศึกษาเกี่ยวกับ “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ
สูง: กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด” ซึ่งผู้วิจัยให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยภายในว่า ปัจจัยดังกล่าวว่า 
ส่งผลมากน้อยเพียงใดต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในบริษัท จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยชิ้นนี้ขึ้น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามมุมมองของแนวคิดวัฒนธรรมองค์กร และองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยเก็บ
ข้อมูลจากพนักงานของบริษัท ABC ในเขตอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง ซึ่งการศึกษา
ครั้งนี้จะสามารถศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) และผู้วิจัยจะน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาองค์การเพ่ือให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยการน าการศึกษาปัจจัยจากแนวคิด
ด้านวัฒนธรรมองค์การและการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
  2.2 เพ่ือศึกษาระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม  
อีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
  2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาความพร้อมในการรองรับการเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูง ของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
  2.4 การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง จ านวน 
132 คน 

 

3. กำรทบทวนวรรณกรรม 
  จากการศึกษาถึงที่มา องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวความคิดและทฤษฏีตลอดจนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  แนวคิดลักษณะของกำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
  ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง 
  ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูง นักวิชาการได้ให้ความหมายขององค์กรสมรรถนะสูงหรือ 
HPO ไว้หลายความหมายดังนี้  
  De Waal (2005) กล่าวถึงองค์กรสมรรถนะสูงว่าเป็นองค์กรที่ประสบผลส าเร็จทางการเงินใน
ระยะยาวเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืนตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและมี
ความสามารถตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็วโดยให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในระยะ
ยาวในลักษณะบูรณาการโครงสร้างในการจัดการให้มีความสอดคล้องโดยการปรับปรุงและพัฒนาขีด
ความสามารถหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับคนในองค์กรเยี่ยงสินทรัพย์อย่าง
แท้จริง  
  Linda Holbeche (2004) กล่าวถึงองค์กรสมรรถนะสูงว ่า เป ็นองค์กรที ่ม ีข ีดความ 
สามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ยึดระบบบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป และที่ส าคัญ คือ การกระตุ้นให้คนในองค์กรรักษาความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ 
การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรโดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เช่น การ
สร้างความสมดุลในชีวิตการท างาน เป็นต้น 
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  นิสดารก์ เวชยานนท์ (2551) ได้สรุปว่า HPO เป็นองค์การที่มีพนักงานมีความรู้ความสามารถ
และความผูกพันอย่างเหนียวแน่นมั่นคง องค์การสมรรถนะสูงนี้จะสามารถปรับตัวและรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี สามารถจัดการการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างและรูปแบบการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลงานที่สูงด้วย 
  พสุ เดชะรินทร์ (2549) ให้ความหมาย HPO ไว้ว่าเป็นองค์การที่มีขีดความสามารถในการ
เปลี่ยนแปลง เป็นองค์การแห่งนวัตกรรมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ยึดระบบบังคับ
บัญชาที่เคร่งครัดจนเกินไป 
  จากความหมายที่กล่าวข้างต้นพบว่า HPO มีความหลากหลายของความหมายและ
องค์ประกอบอย่างมากแต่จุดเน้นที่นักวิชาการได้ให้ความหมายโดยสรุป ได้แก่ การเป็นองค์กรซึ่งมีการ
เติบโตอย่างยั่งยืน องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม องค์การที่มีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว องค์การที่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในระยะยาว 
องค์กรที่มีการจัดการในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้าง
กระบวนการ และคน อย่างทั่วทั้งองค์กร องค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาขีด
ความสามารถหลักขององค์กร องค์กรที่ใช้เวลาในการปรับปรุงเงื่อนไขการท างานและพัฒนาโอกาส
ให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งแนวคิดของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  
  แนวคิดของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง จุดเริ่มต้นคือ ผลงานของนักวิชาการที่รู้จักกันดีใน
วงการบริหารคือ Frederick Taylor และผลงานของ Henry Fords ซึ่งแนวคิดของทั้งสองคนคือ การ
ปรับปรุงผลผลิตและท าให้เกิดความประหยัดทางด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งแนวคิดของเขาจะเป็นการสั่งการ
จากระดับบน ลงไปสู่ระดับล่าง ในช่วงเวลาต่อมาเกิดสหภาพแรงงาน (Unions) ซึ่งเป้าหมายของการ
มีสหภาพมิใช่เป็นการเรียกร้องค่าจ้างเท่านั้น แต่สิ่งที่คนงานต้องการ คือ การได้รับการปฏิบัติอย่างมี
ศักดิ์ศรี มิใช่มองคนเป็นเหมือนปัจจัยอย่างหนึ่งในการผลิตเท่านั้นซึ่งต่อมาก็เกิดขบวนการทางด้าน
มนุษย์นิยม (Humanistic Management Practices) (Lawrence  M. Miller, อ้างถึงใน พิเชฐร์ วันทอง
, 2552) มีความพยายามหลังจากนั้นอีกมากมาย ที่จะหาวิธีการที่จะเพ่ิมผลผลิตการปรับปรุงองค์กร ที่
เรียกว่า OD (Organizational Development) เช่น แนวคิดของการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 
การปรับปรุงองค์กร (Reorganization) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการ
เปลี่ยนแปลงแบบที่เกิดจากผู้บริหารระดับบน (Top – Down Initiatives) ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้
ล้วนแต่ท าลายความผูกพันที่มีอยู่ในตัวคน (Human Commitment) และท าลายศักยภาพของคนใน
การเรียนรู้ ทุกคนต้องการรูปแบบใหม่ในการเพ่ิมผลผลิตที่แตกต่างที่ไม่ได้มาจากเบื้องบน ไม่ใช้แต่เงิน
เป็นแรงจูงใจ แต่แรงจูงใจมาจากเบื้องล่าง การที่คนรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญและมีส่วนร่วม 
  HPO เป็นองค์กรและวิธีการบริหารที่แตกต่างไปจากเดิ มเพราะ HPO เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะ (Organizational Capability) เช่น สามารถสร้างการประสานงาน มีการท างานเป็นทีม     
มีความผูกพัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีการเปิดเผย มีความคิดสร้างสรรค์และมีการแก้ปัญหาอย่างมี
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โครงสร้าง ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ล้วนน าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การและเป็นวิธีการ
ปฏิบัติ ที่องค์การชั้นน าอย่างบริษัท Southwest Airlines, บริษัท Hewlett – Packard และบริษัท 
Wal-Martได้ปฏิบัติอยู่ องค์การเหล่านี้มีผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมเพราะเป็นเจ้าของความสามารถ
ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งความสามารถเหล่านี้ยากที่องค์กรอื่นจะลอกเลียนได้ 
  แนวคิดขององค์กรแบบ HPO เชื่อมโยงกับการพัฒนาองค์กร (Organizational  Development) 
หรือ OD และองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หรือ LO โดยแนวคิดของ OD เริ่มต้น
จากงานของพวกนักจิตวิทยาสังคมเช่น Kurt Lewin ซึ่งได้ศึกษาเรื่องพลวัตรของกลุ่ม (Group 
Dynamics) โดยได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมว่า แรงผลักดันทางด้านพฤติกรรมเป็นผลมาจาก
การตอบโต้กันระหว่างแรงผลักดัน 2 สิ่ง คือ แรงผลักดันที่จูงใจและแรงผลักดันที่เหนี่ยวรั้ง โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีจะต้องลดส่วนที่เหนี่ยวรั้งและเพ่ิมส่วนที่จูงใจ ซึ่งแนวคิดนี้มีอิทธิพลท าให้เกิดความ
พยายามค้นหารูป แบบที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยการเปลี่ยนแปลงที่ดี ต้องผนวก
เข้ากันระหว่างระบบทางเทคนิคและสังคมเข้าด้วยกัน (Socio – Technical Systems) หมายความว่า 
องค์กรต้องไม่เน้นความส าคัญด้านเทคนิคหรือด้านทุนมนุษย์เพียงด้านใดด้านเดียว แต่ต้องมุ่งเน้น
ปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองด้าน การพัฒนาองค์กรเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เป็นแนวคิดที่มองการ
เปลี่ยนแปลงองค์การในลักษณะที่สัมพันธ์และเกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันใน
ลักษณะเกื้อกูลกัน และเป็นกระบวนการที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและใช้เวลานาน ไม่ใช่
ท าครั้งเดียวแล้วเลิกซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดขององค์การแบบ HPO  
  องค์กรแบบ HPO มีความใกล้เคียงกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
อย่างมาก เพราะลักษณะที่ส าคัญของ HPO คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูง ซึ่งจะปรากฏใน 4 
ลักษณะ คือ  

 1. มีความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการสร้างบรรยากาศขององค์กร Organization 
Climate) ที่ท าให้พนักงานมีส่วนร่วมมีบรรยากาศที่เปิดเผยและไว้ใจได้ 
 2. มีแผนการท างานที่ยืดหยุ่นและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

 3. สนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองและเกิดการเรียนรู้ 
 4. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
นอกจากนี้องค์กรแบบ HPO ยังเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มี

กระบวนการที่ท าให้พนักงาน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มีการให้รางวัลแก่ผู้ ที่สามารถ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และพยายามลดความเป็นองค์กรระบบราชการ หรือองค์กรแบบเก่าก็จะใช้
วิธีการบริหารแบบเก่าและมองว่าพนักงานคิดเองท าเองไม่ได้ ต้องมีหัวหน้างานคอยบอกและควบคุม
ซึ่งตรงข้ามกับแนวคิดของ HPO อย่างสิ้นเชิง จึงเห็นได้ว่าแนวคิดเหล่านี้ก็คือแนวคิดของ LO นั่นเอง  
  โดยสรุป องค์กรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง หรือ HPO ต้องเป็นองค์กรที่รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีการค านึงถึงความต้องการของพนักงานและความคาดหวังของลูกค้า 
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และสร้างค่านิยมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ขณะเดียวกันเป็นองค์ก รที่มี
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งทั่วทั้งองค์กร 

แนวคิดด้ำนวัฒนธรรมองค์กร (Public Service Delivery) 
แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมในวิชาองค์กรได้รับอิทธิพลมาจากวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา 

(Ouchi, 1985) เดิมนักจิตวิทยาใช้ค าว่าบรรยากาศ (Climate) มาเป็นเวลานาน หมายถึงวัฒนธรรม
ในระดับผิวเผิน ซึ่งไม่ช่วยท าให้เกิดเข้าใจในมิติลึกของวัฒนธรรม (Schein,1990) อย่างไรก็ตาม
ทศวรรษที่ 1980 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ได้มีการศึกษามากขึ้น แต่ก็ยังไม่มี
ข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายของวัฒนธรรม (Smircich, 1983) ค าจ ากัดความของค าว่าวัฒนธรรมมี
ความแตกต่างกันถึง ค าจ ากัดความ (Kroeber & Kluckhohm, 1952) ซึ่งครอบคลุมเรื่อง ความรู้ 
ค่านิยม ความชอบ อุปนิสัย ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ พฤติกรรม และสิ่งของทางกายภาพ ตัวอย่าง
ค าจ ากัดความของค าว่าวัฒนธรรมดังนี้  

แนวคิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) 
ธงชัย สมบูรณ์ (2549) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กรที่มี

ศักยภาพ มีความยืดหยุ่นและมีสามารถปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น 
องค์กรเปรียบเสมือนกับบุคคลที่ต้องการ การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้องค์การสามารถพัฒนาและ
สมารถด ารงอยู่ได้อย่างถาวรสืบต่อไป 

Michael Marquardt (1996) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง องค์กร
แห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ความรู้ การใช้ความรู้เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็น
องค์กรที่มีลักษณะการแผ่ขยายความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งในการเรียนรู้ภายในและภายนอกองค์กร และ
มีน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและในการเพ่ิมระดับผลิตผลของ
องค์กร  

Argyris และ Schon (1978) ได้น าเสนอแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยอธิบายว่าองค์กร
เรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรมีลักษณะการเรียนรู้มี 2 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรู้แบบวงจรเดี่ยว 
(Single Loop Learning) และ 2) การเรียนรู้แบบวงจรสองระดับ (Double Loop Learning) ซึ่ง
องค์กรสามารถตอบสนองหรือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล Argyris และ Schon 
(1978, อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) ในการเรียนรู้ขององค์กร จึงเป็นกระบวนการใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ โดยเป็นรูปแบบของการสร้างประสบการณ์โดยมีระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
และสร้างสรรค์นั้นจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านพฤติกรรมของบุคลากร พฤติกรรม
ของบุคลากร ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยขอสรุปว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่บุคลากรหรือกลุ่ ม
คน มีความตระหนักในเรียนรู้ และการสร้างสรรค์จนเกิดเป็นกระบวนการคิดสิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลากรหรือกลุ่มคนจนท าให้เกิดการปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการของการด าเนินงานและน าไปสู่ององค์กรที่ยั่งยืน 

 

4. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
สมมุติฐำนในกำรวิจัย 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของ
พนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
 สมมติฐานที่ 2 ลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ของพนักงานในเขตนิคมอุตสากรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ประชากร (Population) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรบริษัท ABC ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง จ านวน 200 คนซึ่งก าหนดให้จ านวนกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น 
95% และยอมให้มีความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ไม่เกิน + 5% (E = 0.05) โดยผู้วิจัยท าการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยตามระเบียบวิธีสถิติ โดยใช้สูตรของ  เครซี่และมอร์แกน  
(ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สังคม : การสังเคราะห์และบูรณาการ.   2529 
ป รั บ ม าจ าก  Krejcie, R.V., and Morgan D.W. “Determining Sample Size for Research 
Activities.” Psychological Measurement (1970: 607-610, อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ .  
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์, 2534: 176-177) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 132 คน 
และผู้วิจัยได้ส ารองความผิดพลาดของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ จ านวน 8 ชุด รวมเป็น 140 ชุด โดย
การส่งแบบสอบถามให้บุคคลากรบุคลากรของบริษัท โดยที่ประชากรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
พนักงาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) และท าการก าหนดสัดส่วนตามระดับต าแหน่งของบุคลากร  
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน เงินเดือนที่ท่านได้รับ และต าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน 
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  ส่วนที่ 2 ปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบข้อค าถาม 5 ด้าน ดังนี้ ด้านความรอบรู้
แห่งตน (Personal Mastery) แบบแผนทางความคิด (Mental Models) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Team 
Learning) การเรียนรู้เป็นทีม (Shared Vision) การคิดเป็นระบบ (System Thinking)  
  ส่วนที่ 3 องค์กรสมรรถนะสูง เป็นการสร้างค าถามเกี่ยวกับการวัดสมรรถนะขององค์กร โดยใช้
ทฤษฎีของ Frank Buytendijk ประกอบด้วย มีเป้าหมายที่ท้าทายและสามารถที่จะบรรลุเป้าหมาย มี
ค่านิยมร่วมกันในองค์กร มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร มีความสามารถในการปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
  ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน โดยก าหนดเป็นแบบสอบถามปลายเปิดใน
ประเด็นดังนี ้
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 132 คน โดยด าเนินการเก็บตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจนสามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึง
ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน รวม 132 ชุด 
 2) แบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรียบร้อย น ากลับมาตรวจสอบโดยผู้วิจัย
คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
 3) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

  1) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) (standard 
deviation) ของพนักงานในเขตอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ จังหวัดระยอง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลากร เกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน เงินเดือนที่ท่านได้รับ และต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

  2) การแปลผลค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเทียบเกณฑ์
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
   3) เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใช้ t-test 
กรณีเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 2 กลุ่มขึ้นไป  
  4) โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวในการ
สร้างให้เกิดองค์กรสมรรถนะสูง โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และการจัดกลุ่มข้อมูล และเสนอ
แนวทางการแก้ไขหรือส่งเสริมให้เกิดการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน  
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5. ผลกำรวิจัย 
  พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน ต่ ากว่า 5 ปี เงินเดือนที่ท่านได้รับ 20,001– 
40,000 บาท และต าแหน่งงานในปัจจุบันเป็นพนักงาน การวิเคราะห์ลักษณะขององค์กรแห่งการ
เรียนรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ 
ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ รองลงมาคือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านการพัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญา 
ข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม  
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด คือ ข้อ 1) ท่านเป็นผู้มีความกระตือรือร้น สนใจ และท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รองลงมา
คือ ข้อ 2) ท่านได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และข้อ 
3) ท่านสามารถเรียนรู้ และเพ่ิมศักยภาพของตนเพ่ือก้าวสู่จุดมุ่งหมายและความส าเร็จที่ก าหนดไว้   
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4) ท่านชอบใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนางานที่ท าอยู่
ในปัจจุบัน  
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
พัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 3 ท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านพร้อมที่จะปรับแนวคิด 
วิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
คือ ข้อ 1 ท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านไม่ยึดติดกับรูปแบบ และกระบวนการท างานเดิม ๆ 
และพร้อมเรียนรู้สิ่ง และข้อ 2 ท่านและบุคลากรในองค์กรของท่านใช้เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วในการเรียนรู้ เช่น วิธีการช่วยและพัฒนาความจ า การเปรียบเทียบให้เห็นภาพ การใช้แผนที่
ความคิด เป็นต้น  
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 3 ท่านได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใช้ในการท างาน 
รองลงมาคือ ข้อ 2 ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่มหรือทีมงาน 
เพ่ือค้นหาวิธีการปฏิบัติงานหรือการแก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้ร่วมกัน) และ ข้อ 1 
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านเป็นคนเปิดกว้างทางความคิด เต็มใจที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกของบุคลากรในหน่วยงาน  
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ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 หน่วยงานของท่านมีการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากเหตุการณ์จริง
ร่วมกัน รองลงมาคือ ข้อ 1 บุคลากรของหน่วยงานท่านมักจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ และสอนงานซึ่ง
กันและกันอยู่เสมอ และข้อ 3 บุคลากรในหน่วยงานสามารถร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคที่ขัดขวาง
ในการท างานร่วมกันได้  

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านการคิด
อย่างเป็นระบบ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 ท่านและบุคลากรในองค์กรมองเห็นความสัมพันธ์ของงานที่ท ากับวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร รองลงมาคือ ข้อ 2 ท่านแก้ปัญหาการท างานในลักษณะมองภาพรวมและ
แก้ไขอย่างเป็นระบบ มากกว่าการแก้ปัญหาเป็นจุด ๆ และข้อ 3 ในองค์กรของท่านมีการวางแผนและ
จัดล าดับความส าคัญของระบบงาน  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับ 
และต าแหน่งงานในปัจจุบัน สรุปผลได้ดังนี้ 

- เพศ ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 

- อายุ ผลการเปรียบเทียบอายุต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

- สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

- ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

- ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัท
ปัจจุบันต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ ด้านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และด้านการคิดอย่างเป็นระบบ 

- เงินเดือนที่ได้รับ ผลการเปรียบเทียบเงินเดือนที่ได้รับต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการพัฒนากรอบแห่งภูมิ
ปัญญา  

- ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบต าแหน่งงานในปัจจุบันต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ระดับความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ด้านพลวัตการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 
และด้านการปรับปรุงกระบวนงานและองค์กร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านพลวัตการ
เรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 3 องค์กรของท่านมีการเรียนรู้จากความส าเร็จและปัญหา เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น รองลงมาคือ ข้อ 1 ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ โดยการรับฟังผู้อ่ืน และให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
และข้อ 2 ท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับการฝึกอบรมให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการปรับปรุง
กระบวนงานและองค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 องค์กรของท่านมีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด
ความส าเร็จทุกกระบวนการเพ่ือวัดความสัมฤทธิ์ของงาน รองลงมาคือ ข้อ 4 องค์กรของท่านมีการ
พัฒนาด้านกระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
และข้อ 3 องค์กรของท่านมีการมอบหมายและถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติงานไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
ข้อที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 1 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ประสิทธิภาพ ในการ
ปรับปรุงกระบวนงาน  

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับ
มากที่สุด คือ ข้อ 3 องค์กรของท่านมีระบบการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ข้อ 1 องค์กรของท่านมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีเพ่ือการบริการในรูปแบบต่าง ๆ และข้อ 2 องค์กรของท่านมีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรท างานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านการให้
ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 องค์กรของท่านมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรท างานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ  
  ข้อ 1 องค์กรของท่านมีการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม
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เพ่ือให้พนักงานเกิดความรักและความผูกพันต่อองค์กร และข้อ 3 องค์กรของท่านมีการจัดการด้าน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะกับบุคลากรทุกระดับ  

ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านการให้
ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 องค์กรของท่านมีการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ส าคัญของแต่ละกลุ่ม รองลงมาคือ ข้อ 3 องค์กรของท่านมีกระบวนการ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของการจัดการข้อ
ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และข้อ 2 องค์กรของท่านมีระบบบริการผู้รับบริการแบบเบ็ดเสร็จ           
ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง  ด้านการจัดการความรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ 
ข้อ 1 องค์กรของท่านมีการก าหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ข้อ 2 องค์กรของท่านมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร และข้อ 3 องค์กรของท่านมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงโดยจ าแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน เงินเดือนที่ได้รับ และต าแหน่ง
งานในปัจจุบัน สรุปผลได้ดังนี้ 

- เพศ ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

- อายุ ผลการเปรียบเทียบอายุต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพลวัตการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม    

- สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบสถานภาพการสมรสต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพลวัตการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม และด้านการจัดการความรู้    

- ระดับการศึกษาสูงสุด ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

- ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัท
ปัจจุบันต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในด้านพลวัตการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 

- เงินเดือนที่ได้รับ ผลการเปรียบเทียบเงินเดือนที่ได้รับต่างกัน พบว่า โดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านพลวัตการเรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม ด้านการปรับปรุงกระบวนงานและองค์กร     
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- ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบต าแหน่งงานในปัจจุบันต่างกัน พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
ความเป็นองค์กรสมรรถนะของพนักงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ 0.01  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานหลัก ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
เป็นองค์กรสมรรถนะของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผล
การศึกษาพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ ได้แก่ เพศ สถานภาพการสมรส ระยะเวลาที่
ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน และเงินเดือนที่ได้รับ 
 

6. กำรอภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 
  ผลจากการวิจัย เรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศึกษา 
บริษัท ABC จ ากัด” มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1) ลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านการใฝ่
เรียนใฝ่ รองลงมาคือ ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และด้านการพัฒนากรอบแห่งภูมิปัญญา ด้านการ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรที่บุคลากรหรือกลุ่มคน มี
ความตระหนักในเรียนรู้ และการสร้างสรรค์จนเกิดเป็นกระบวนการคิดสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร น าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลากรหรือกลุ่มคนจนท าให้เกิดการปรับพฤติกรรมของ
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลท าให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการของการด าเนินงานและน าไปสู่ององค์กรที่ยั่งยืน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Michael Marquardt (1996) ได้ให้ความหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ 
หมายถึง องค์กรแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลความรู้ การใช้ความรู้เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร และมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่มีลักษณะการแผ่ขยายความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งในการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร และมีน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมและในการเพ่ิม
ระดับผลิตผลขององค์กร และแนวคิดของ Argyris และ Schon (1978) ได้น าเสนอแนวคิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยอธิบายว่าองค์กรเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กรมีลักษณะการเรียนรู้มี 2 ลักษณะ คือ 1) 
การเรียนรู้แบบวงจรเดี่ยว (Single Loop Learning) และ 2) การเรียนรู้แบบวงจรสองระดับ (Double 
Loop Learning) ซึ่งองค์กรสามารถตอบสนองหรือจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล 
Argyris และ Schon (1978, อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) ในการเรียนรู้ขององค์กร จึง



 

 

138 
 

เป็นกระบวนการในการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยเป็นรูปแบบของการสร้างประสบการณ์โดยมีระบบการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์นั้นจะน าไปสู่การพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ทั้งในด้านพฤติกรรมของ
บุคลากร พฤติกรรมของบุคลากร ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2) ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ในความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านพลวัตการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม และด้านการปรับปรุง
กระบวนงานและองค์กร ด้านการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การเป็นองค์กรซึ่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืน องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม องค์การที่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว องค์การที่ให้ความส าคัญกับ
การด าเนินงานในระยะยาว องค์กรที่มีการจัดการในลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้างกระบวนการ และคน อย่างทั่วทั้งองค์กร องค์กรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร องค์กรที่ใช้เวลาในการปรับปรุงเงื่อนไขการ
ท างานและพัฒนาโอกาสให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งแนวคิดของการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Taylor และ Henry Fords ซึ่งแนวคิดของทั้งสองคนคือ การ
ปรับปรุงผลผลิตและท าให้เกิดความประหยัดทางด้านค่าใช้จ่าย ซึ่งแนวคิดของเขาจะเป็นการสั่งการ
จากระดับบน ลงไปสู่ระดับล่าง ในช่วงเวลาต่อมาเกิดสหภาพแรงงาน (Unions) ซึ่งเป้าหมายของการ
มีสหภาพมิใช่เป็นการเรียกร้องค่าจ้างเท่านั้น แต่สิ่งที่คนงานต้องการ คือ การได้รับการปฏิบัติอย่างมี
ศักดิ์ศรี มิใช่มองคนเป็นเหมือนปัจจัยอย่างหนึ่งในการผลิตเท่านั้นซึ่งต่อมาก็เกิดขบวนการทางด้าน
มนุษย์นิยม (Humanistic Management Practices) (Lawrence  M. Miller, อ้างถึงใน พิเชฐร์ วันทอง, 
2552) มีความพยายามหลังจากนั้นอีกมากมาย ที่จะหาวิธีการที่จะเพ่ิมผลผลิตการปรับปรุงองค์กร ที่
เรียกว่า OD (Organizational Development) เช่น แนวคิดของการปรับรื้อระบบ (Reengineering) 
การปรับปรุงองค์กร (Reorganization) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิธีการ
เปลี่ยนแปลงแบบที่เกิดจากผู้บริหารระดับบน (Top – Down Initiatives) ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้
ล้วนแต่ท าลายความผูกพันที่มีอยู่ในตัวคน (Human Commitment) และท าลายศักยภาพของคนใน
การเรียนรู้ ทุกคนต้องการรูปแบบใหม่ในการเพ่ิมผลผลิตที่แตกต่างที่ไม่ได้มาจากเบื้องบน ไม่ใช้แต่เงิน
เป็นแรงจูงใจ แต่แรงจูงใจมาจากเบื้องล่าง การที่คนรู้สึกว่าตัวเองมีความส าคัญและมีส่วนร่วม 
 3) ผลจากการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความเป็นองค์กร
สมรรถนะของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า 
สอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงการเป็นองค์กร
ซึ่งมีการเติบโตอย่างยั่งยืน มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานในระยะยาว และมีการจัดการใน
ลักษณะบูรณาการเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ โครงสร้างกระบวนการ และคน อย่าง
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ทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาขีดความสามารถหลักขององค์กร ใน
การปรับปรุงเงื่อนไขการท างานและพัฒนาโอกาสให้กับบุคลากรในองค์กร ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ สอดคล้องแนวคิดของ Collins (1993) ที่เห็นว่าเพศเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญของลักษณะ
ส่วนบุคคล ที่มีการศึกษากันอย่างกว้างขวาง เพ่ืออธิบายการตัดสินใจที่แตกต่างกันของพนักงาน ที่
ศึกษาความแตกต่างระหว่างความเครียดของทั้งสองเพศ และได้ข้อสรุปว่าเพศหญิงมีความเครียด
มากกว่าเพศชาย  

สถานภาพการสมรส สอดคล้องกับแนวคิดของ กรรณิการ์เหมือนประเสริฐ (2548) ได้กล่าวไว้
ว่า ในองค์กรต่าง ๆ จะประกอบไป ด้วยบุคลากรเป็นจ านวนมาก บุคลากรแต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกันออกไป สถานภาพในที่นี้รวมถึง สถานภาพ สมรส โสด หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย สถานภาพ
การสมรส พบว่าพนักงานที่สมรสแล้วนั้นจะขาดงานและมีอัตราการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่ยังเป็น
โสด นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานที่สมรสแล้วมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าพนักงานที่เป็นโสด รวมทั้ง
มีความรับผิดชอบในงาน เห็นคุณค่าของงานที่ปฏิบัติและมีความสม่ าเสมอ ในการท างานมากกว่าด้วย 

ระยะเวลาที่ร่วมงานกับบริษัทปัจจุบัน หรืออายุงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ March and 
Simon (1958) ได้เสนอว่า อายุงานบ่งบอกถึงประสบการณ์ และความผูกพันต่อองค์กร หากพนักงาน
ในองค์กรมีอายุการท างานยิ่งมาก จะท าให้ยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการอยู่ใน
องค์กรเป็นเวลานานจะมีแนวโน้มได้รับความยอมรับนับถือจากพนักงานคนอ่ืน ทั้งในด้านของความ
อาวุโส ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการท างานในด้านนั้น ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Lee (1967); Hall et al. (1970) และวรนุช ทองไพบูลย์ (2543) แต่ Glimer (1967) ส ารวจ
พบว่า ในระยะแรกเริ่มเข้าทางานบุคคลจะมีความพึงพอใจในการท างานสูงและจะลดลง เรื่อย ๆ 
จนถึงปีที่ห้า หรือปีที่แปด จากนั้นจะเพ่ิมข้ึนอีกเมื่อมีอายุการท างานมากข้ึน และขวัญในการท างานจะ
สูงที่สุดเมื่อท างานมาแล้ว 20 ปี 

เงินเดือนที่ได้รับ หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนที่พนักงานได้รับ
จากการท างาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Hackman and Oldham (1975) กล่าวว่า ความน่าสนใจ
ของผลตอบแทนจะเป็นเสมือนแรงจูงใจภายใน (Internal Motivation) ในการท างานของบุคคลที่จะ
ท าให้เขารู้สึกอยากท างาน และผลงานที่ดีจะเป็นเสมือนรางวัล ที่ให้กับตนเองและถ้าหากผลงานที่
ออกมาไม่ดี บุคคลก็จะพยายามมากขึ้น เพ่ือหลีกเลี่ยงผลงานที่ไม่พอใจเพ่ือเพ่ิมรางวัลให้กับตนเองจาก
คุณภาพผลงานที่ดี 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความเป็นองค์กรสมรรถนะของพนักงานในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทรินซีบอร์ด จังหวัดระยอง อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานโดยภาพรวมและ
รายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในความคิดเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ปัจจัยส่วนบุคคลเป็น
ส่วนประกอบหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ Linda Holbeche (2004) กล่าวว่าองค์กรสมรรถนะ
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สูง เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดระบบบังคับบัญชาที่เข้มข้นจนเกินไป และที่ส าคัญ คือ การกระตุ้นให้
คนในองค์กรรักษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงได้อย่างยั่งยืน ปัจจัยที่สามารถขับเคลื่อนให้องค์กร
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือ การสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลภายในองค์กร เช่น การสร้างความสมดุลในชีวิตการท างาน เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง “องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศึกษา 

บริษัท ABC จ ากัด” พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 

1) ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและรายด้านเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดสอบว่ามี
ผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างไร 

2) ควรพัฒนารูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของพนักงานลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ และความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง“องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง : กรณีศึกษา บริษัท 
ABC จ ากัด” มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้ 
  1) เพ่ิมปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

2) ให้การอบรมพนักงานรู้ลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

3) บริษัท สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้น าเสนอรูปแบบของการบริหารจัดการ
ในลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงต่อไป 
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โครงกำรวิจัยผลกระทบของกำรน ำนโยบำยโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (EEC) ท่ีมีผลตอ่ผู้ประกอบกำรรถขนส่งทำงบกในเขตท่ำเรือ

แหลมฉบัง 

ทวีป อุดมจิรพัฒน์* 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาโครงการวิจัยผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ที่มีผลต่อผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษานโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) การน านโยบายมาใช้ รวมถึง
ผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการขนส่งทางบกเกี่ยวกับ คุณค่าในการท าธุรกิจ กลุ่มลูกค้า ช่องทางการ
ส่งมอบสินค้า ความสัมพันธ์กับลูกค้า โครงสร้างรายได้ คู่ค้าด าเนินในการท าธุรกิจ การจัดการ
ทรัพยากรหลัก กิจกรรมหลัก การจัดการโครงสร้างต้นทุน 
  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการสามารถก าหนดคุณค่าเ พ่ิมในการท าธุรกิจการขนส่งทาง
บกโดยมีโรงพักสินค้าซึ่งเป็นบริการเสริม  สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จากเดิมที่มีแค่บริการรถ
ขนส่งเพียงอย่างเดียว กลุ่มลูกค้าจะมีมากขึ้นรายได้จะมากขึ้น อย่างไรก็ตามคู่แข่งก็จะมีมากขึ้นมีการ
แข่งขันสูง ขึ้น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางการส่งมอบสินค้า การดูแลเชื่อมต่อกับลูกค้าเกิดผล
กระทบ จ าเป็นต้องมีการจัดการใหม่ ตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย จ าเป็นต้อง
ตอบปัญหำควำมต้องกำรในรูปแบบใหม่ๆ  บริษัทใหญ่จะมีความได้เปรียบเพราะมีก าลังคนมากกว่า 
โครงสร้างรายได้ต้องมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวทางการหารายได้  เพ่ิมช่องทางให้มากขึ้น เดิม
ช่องทางรายได้ มาจากการให้บริการขนส่งสินค้าเป็นหลัก อาจมีรายได้จากโรงพักสินค้า คู่ค้าด าเนินใน
การท าธุรกิจ จะเป็นรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การท าธุรกิจไม่สามารถด าเนินการโดยไม่มี
พันธมิตรอีกต่อไป  
  ในส่วนการจัดการทรัพยากรเกี่ยวกับบุคลากร ถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจ ไม่ดูแล 
พนักงาน จะมีการย้ายไปบริษัทคู่แข่งท าให้ผู้ประกอบการล าบากมากขึ้น เพราะขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์การท างานท าให้แข่งข้นยากล าบาก กิจกรรมหลักในกระบวนการส่งมอบสินค้า ยังมี
ข้อจ ากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากปริมาณคน ผู้ช านาญเฉพาะทางมีค่าจ้างที่สูง ผู้ประกอบการไม่
สามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด การจัดการโครงสร้างต้นทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการ
น าเทคโนโลยีมาทดแทนก าลังแรงงานบางส่วน ค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าน ามัน ค่าบ ารุงรักษา ต่าง ๆ 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันเนื่องจากจะมีการน าเทคโนโลยีเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนมาใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังงานไฟฟ้ารถไฟฟ้า เป็นต้น 
 
ค ำส ำคัญ: โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบก 

ท่าเรือแหลมฉบัง 

 

1. บทน ำ  
  โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3” นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิต
และบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระจายความ
เจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการ
รองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาค
กลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและท าให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับ
คุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ท าให้มีโอกาสเป็นเขต
เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น 
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ความแออัดที่เกิด
จากการขนถ่ายสินค้า มีสาเหตุจากปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการศูนย์การ
ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท าให้การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟจาก ICD-ลาดกระบัง ตู้สินค้าส่วนที่เหลือถูก
ส่งมาทางถนน ส่งผลให้มีรถบรรทุกตู้สินค้าทางถนนเพ่ิมขึ้น รวมถึงวันที่มีเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้าท่า
เรือ (วันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์) ท าให้การจราจรติดขัดและมีปริมาณรถสะสมเพ่ิมมากกว่าปกติ 
ประกอบกับในช่วง มีเรือเข้าท่าเรือแหลมฉบังล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนด ท าให้กระทบต่อการบริหาร
จัดการวางตู้สินค้า จึงมีปัญหาตู้สินค้าสะสม ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ท่าเรือ การควบคุมการ
ขนส่งสินค้าอันตราย ซึ่งมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถให้อยู่ในบริเวณที่ไกลจากเขตชุมชน และ
ควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทางที่ก าหนด ปัญหาเรื่องน้ าหนักของเครื่องท าความเย็นให้กับตู้คอนเทน
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เนอร์ Generator Set ปัญหาเรื่องเวลาห้ามเดินรถซึ่งมีความแตกต่างและไม่ชัดเจน ท าให้เกิดเวลาใน
การรอคอยและไม่สามารถขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือได้ทัน ภายใน 24 ชั่วโมงและเกิดการตก
เรือในที่สุด ซึ่งควรมีการพิจารณาเส้นทางในการเดินรถบรรทุกให้เหมาะสมกับความเป็นจริงของ 
อุตสาหกรรม  ไทยได้มุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค
อาเซียนภายใต้ภาพรวมการด าเนินนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
พัฒนาสร้างความพร้อมภายในประเทศ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และ
ระบบโครงข่ายพลังงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการผลิตและการบริการ การพัฒนาพ้ืนที่
ภาคและเมือง การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมการเชื่อมโยงการผลิตและการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาเมืองและ
พ้ืนที่ชายแดนที่เชื่อมโยงศักยภาพของไทยกับประเทศเพ่ือน จะต้องยกระดับการประกอบกิจการ
ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถเข้าสู่ระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น ซึ่งรัฐจะต้องให้การสนับสนุนและ
ร่วมลงทุนในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษานโยบาย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) “โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3” 
  2.2 เพ่ือศึกษาการน านโยบาย โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
“โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” ไปปฏิบัติ 
  2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบ ของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” ที่มีผลต่อผู้ประกอบการรถขนส่งทาง
บกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง 
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
  โครงการวิจัยนี้ศึกษานโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
“โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” เพ่ือขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การขนส่ง การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือ  และศึกษาการน านโยบายไป
ปฏิบัติ เกี่ยวกับ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารเทคโนโลยีและการ
สารสนเทศ การบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผน โครงการย่อยต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบและกระบวนงานการบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์  และศึกษา
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ใน 9 ประเด็นได้แก่  (1) 
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วิ เคราะห์การก าหนดคุณค่าในการท าธุรกิจ (Value Proposition) (2) วิ เคราะห์กลุ่มลูกค้า 
(Customer Segments) (3) วิ เคราะห์ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Channels) (4) วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) (5) วิเคราะห์โครงสร้างรายได้ (Revenue 
Streams) (6) วิเคราะห์คู่ค้าด าเนินในการท าธุรกิจ (Key Partners)  (7) วิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรหลัก (Key Resources) (8) วิเคราะห์กิจกรรมหลัก (Key Activities)  (9) วิเคราะห์การ
จัดการโครงสร้างต้นทุน  (Cost Structures) 
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
การจัดอภิปรายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนจ านวน 3 กลุ่ม ตามขอบเขตการศึกษา มีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญจ านวน 21 ท่าน เป็นผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 3 ท่าน สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลม
ฉบังจ านวน 9 ท่าน และพนักขับรถขนส่งสินค้า จ านวน 9 ท่าน นอกจากนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจาก
เอกสารทั้งต ารา ผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ของส่วนราชการจากห้องสมุดอินเทอร์เน็ต และข้อมูล
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพได้แก่ 
การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)  การวิ เคราะห์ส่วนประกอบ 
(Componential Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล 
(Cause and Effect Analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) 
 

5. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรวิจัย 
  การทบทวนวรรณกรรมในบทวิจัยนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกันคือ (1) สภาพปัจจุบันของ
ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง (2) นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (3) นโยบายและยุทธศาสตร์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ (4) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ 
ระบบนิเวศธุรกิจขนส่งส่งบก (Business Model) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) สภาพปัจจุบันของผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ความแออัดที่เกิด
จากการขนถ่ายสินค้า มีสาเหตุจากปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการศูนย์การขนส่งตู้
สิน ค้าทางรถไฟ ท าให้การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟจาก ICD-ลาดกระบัง รวมถึงวันที่มีเรือสินค้าขนาดใหญ่
เข้า ท่าเรือ (วันพฤหัสบดี ศุกร์ และเสาร์) ท าให้การจราจรติดขัดและมีปริมาณรถสะสมเพ่ิมมากกว่าปกติ 
  (2) นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  “โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ าลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มี 
อัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มีความทันสมัย สามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้า
ขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 11.1 ล้านทีอียูต่อ
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ปี ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาความแออัดของการจราจรหน้าท่า และขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลม
ฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอานวยความสะดวกการขนส่งสินค้า
ของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า 2 ล้านที
อียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี และ
ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 เพ่ือรองรับตู้สินค้าได้สูง 8 ล้านทีอียูต่อปี (บทสรุป โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก กรณีจังหวัด ระยอง,สานักงานจังหวัดระยอง) 
 (3) นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 การยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้
ความส าคัญกับการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ ซึ่งการ
ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของ
พ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิต
และบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองเป็นโอกาสในการกระ จ่าย
ความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพใน
การรองรับการค้าการลงทุน ช่วยลดแรงกดดันจากกระจุกตัวของการพัฒนาที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาค
กลางซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา และในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและทาให้เกิดผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ายระหว่างเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้น เช่นเดียวกับการยกระดับ
คุณภาพและการส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทาให้มีโอกาสเป็นเขต
เศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ดี นอกจากนั้น 
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 -2564, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  (4) Dr. William Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. 
Shewhart ในระยะแรกรู้จัก วงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards 
Deming ได้น าพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น จึงมีชื่อเรียกว่า 
Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552) Dr. William  Edwards  Deming มี
ความเชื่อว่า คุณภาพสามารถปรับปรุงได้จึงเป็นแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพงานขั้นพ้ืนฐานเป็นการ
ก าหนดขั้นตอนการท างานเพ่ือสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดีการให้การบริการดีหรือท าให้
กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กับทุก ๆ สาขาวิชาชีพแม้กระทั่งการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เครื่อง มือประกอบด้วย PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการ
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บริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย P (Plan) คือ ขั้นตอนการวางแผนเพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมายการ
แก้ปัญหา และวางแผนแก้ปัญหา D (Do)  คือ ขั้นตอนการด าเนินการแก้ ไขปัญหาตามแนวทางที่วาง
ไว้ C (Check)  คือขั้นตอนการตรวจสอบและเปรียบเทียบผล  A (Action) คือ การก าหนดเป็น
มาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือนี้ใช้เพ่ือที่จะน าไปสู่การด าเนินการแก้ปัญหา ปรับ ปรุง 
และพัฒนางานให้ส าเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  คือ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 

 
  ภำพที่ 1 วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 

ความส าคัญของการบริหาร  ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์ (2551:  8) กล่าวว่า  การบริหารเป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารที่ ต้องก าหนดแบบแผน  วิธีและขั้นตอนต่าง ๆ  ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมี
ระบบ  เพราะถ้าระบบริหา งานไม่ดี  จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืน ๆ  ของหน่วยงาน  นักบริหารที่
ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการ บริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่งหมายที่
วางไว้  การบริหารงาน นั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ  เพราะการด าเนินการต่าง ๆ  มิใช่
เพียงแต่กิจกรมที่ ผู้บริหารจะกระท า เพียงล าพังคนเดียว  แต่ยังมีเพ่ือนร่วมงานอีก  หลายคนที่มีส่วน
ท าให้งานนั้น ประสบความส าเร็จผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านสติปัญญา
ความสามารถ  ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเทคนิค
วิธีและ กระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

การบริหารสารสนเทศ คลอสเมียร์ (Klausmeier, 1985: 105) ได้อธิบายการประมวลผล
ข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการที่มนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 สิ่งเร้าที่เข้ามาจะได้รับการ
บันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น ซึ่งการบันทึกนี้จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 2 ประการ คือ การรู้จัก
(Recognition) และความสนใจ (Attention) ของบุคคลที่รับสิ่งเร้า บุคคลจะเลือกรับสิ่งเร้าที่ตนรู้จัก
หรือมีความสนใจ สิ่งเร้านั้นจะได้รับการบันทึกลงในความจ าระยะสั้น (Short-Term Memory)ซึ่ง
ด ารงคงอยู่ในระยะเวลาที่จ ากัดมาก แต่ละบุคคลมีความสามารถในการจ าระยะสั้นที่จ ากัด ในการ

http://3.bp.blogspot.com/-3VJVKaStBRc/UHDmq_ARWKI/AAAAAAAAAKA/jW3fx17KisY/s1600/pdca.png
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ท างานที่จะเป็นต้องเก็บข้อมูลไว้ใช้ชั่วคราว อาจจ าเป็นต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการจ าช่วย เช่น การจัด
กลุ่มค า หรือการท่องซ้ า ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยให้จดจ าไว้ใช้งานได้การเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง 
สามารถท าได้โดยข้อมูลนั้นจ าเป็นต้องได้รับการประมวลและเปลี่ยนรูปโดยการเข้ารหัส (Encoding) 
เพ่ือน าไปเก็บไว้ในความจ าระยะยาว (Long Term Memory) ซึ่งอาจต้องใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การ
ท่องซ้ าหลาย ๆ ครั้ง หรือการท าข้อมูลให้มีความหมายกับตนเอง โดยการสัมพันธ์สิ่งที่เรียนรู้สิ่งใหม่กับ
สิ่งเก่าที่เคยเรียนรู้มาก่อน ซึ่งเรียกว่า เป็นกระบวนการขยายความคิด (Elaborative Operations 
Process)ความจ าระยะยาวนี้มี 2 ชนิด คือ ความจ าที่เกี่ยวกับภาษา (Semantic) และความจ าที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Affective Memory) เมื่อข้อมูลข่าวสารได้รับการบันทึกไว้ในความจ าระยะยาว
แล้ว บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ ซึ่งในการเรียกข้อมูลออกมาใช้ บุคคล
จ าเป็นต้องถอดรหัสข้อมูล (Decoding) จากความจ าระยะยาว และส่งต่อไปสู่ตัวก่อก าเนิดพฤติกรรม
ตอบสนอง ซึ่งจะเป็นแรงขับหรือกระตุ้นให้บุคคลมีการเคลื่อนไหว หรือการพูดสนองตอบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กระบวนการของการประมวลข้อมูลของมนุษย์ 
  ระบบนิเวศธุรกิจขนส่งบก (Business Model)  Osterwalder (2005) ผู้ที่คิดค้น The 
Business Model Canvas ขึ้นมาได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของBusiness Model Canvas มี
องค์ประกอบที่ส าคัญเหมาะส าหรับน าไปสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (Business Model Innovation) 
นอกจากนี้ แต่ละองค์ประกอบของBusiness Model Canvas ยังมีความเป็นกลางและมีความ
ครอบคลุมสามารถน าไปใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมอีกด้วย ต่อมาในปี 2009 Osterwalder and 
Pigneur ได้ให้ค าจ ากัดความของBusiness Model Canvas เพ่ิมขึ้นไปอีกว่า Business Model 
Canvas นี้เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนธุรกิจซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่าง
ครบถ้วนทุกมุม ช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ประเมินความส าเร็จของแผนงานและเลือก
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจ โดย Business Model 
Canvas แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ออกเป็น 9 กล่อง (Building Block) ซึ่งทั้ง 
9 กล่องนี้ มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันและช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่างครบถ้วนชัดเจน The 
Business Model Canvas ประกอบด้วยส่วนหลักๆ คือ ลูกค้า สินค้า/บริการของธุรกิจ โครงสร้าง
ของธุรกิจ และความอ่อนไหวทางการเงิน Business Model Canvas เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของ
ยุทธวิธีด าเนินการผ่านโครงสร้างองค์กรกระบวนการและระบบ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่าง
รอบด้าน ได้แก่ (1) วิเคราะห์การก าหนดคุณค่าในการท าธุรกิจ (Value Proposition) (2) วิเคราะห์
กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) (3) วิ เคราะห์ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Channels) (4) 
วิ เคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) (5) วิ เคราะห์โครงสร้างรายได้ 
(Revenue Streams) (6) วิเคราะห์คู่ค้าด าเนินในการท าธุรกิจ (Key Partners) (7) วิเคราะห์การ
จัดการทรัพยากรหลัก (Key Resources) (8) วิเคราะห์กิจกรรมหลัก (Key Activities) (9) วิเคราะห์
การจัดการโครงสร้างต้นทุน (Cost Structures) 
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ภำพที่ 2 The Business Model Canvas 

 จะเห็นได้ว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  “โครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็น
กรอบความคิดได้ดังนี้ 

 
ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 จากรูปข้างต้น กรอบความคิดประกอบด้วย ตัวแปรการศึกษา 3 ส่วน คือ ตัวแปรต้น ได้แก่
นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ การน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วน
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบังเป็นตัวแปรตาม 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
ผลการศึกษาสามารถพิจารณารายละเอียด ดังนี้ 

 (1) นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3” เป็นการขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การสร้าง ขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเตรียม
ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเข้มแข็ง เอ้ืออ านวยต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาในทุก ๆ ด้านของประ เทศ ดังนั้น ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 จะมุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลัก สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  เพ่ือยกระดับประเทศไทยสู่อนาคตการเป็นประเทศที่มี่รายได้สูง 
(High Income Country) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) พร้อมสนับสนุนการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 
  เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นและเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและตลาดโลก ถนนเปรียบเสมือนปัจจัยส าคัญ
ในการ ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนไทย กิจกรรมตั้งแต่ การสัญจรในชีวิตประจ าวันไปจนถึง
ระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ล้วนพ่ึงพาการขนส่งทางถนนในสัดส่วนที่สูงกว่ารูปแบบอ่ืน อย่างมี
นัยส าคัญ ในขณะที่การขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ และ ความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละรูปแบบ ยังไม่ได้รับ
การพัฒนา ที่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมาการพัฒนา ระบบขนส่งของประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ 
วางรากฐานอนาคตประเทศเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง ทั้งทางราง ทางบก ทางเรือ และทางอากาศ 
  จากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกจากส่วนงานราชการ (ยุทธนา, 19 ตุลาคม 2561) ได้ให้
ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ การที่ภาครัฐมี นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
“โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” ในด้านการขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่ง
จะครอบคุม ทั้งทางบก ทางราง ทางเรือ ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมองว่าเป็นการดีที่จะท าให้ประเทศไทยสามารถ
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แข่งขันกับต่างชาติได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นการกระการลงทุน ซึ่ง
จะท าให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นในด้านการน านโยบายไปใช้นั้นในระหว่างนี้เป็นการเตรียมความพร้อม
มากกว่า โดยการจัดให้มีการท าความเข้าใจนโยบายของเจ้าหน้าที่ราชการ ซึ่งจะมีการอบรมทั้งภายใน
และภาพนอกส่วนงาน เพ่ือการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับนโยบายจากภาครัฐ 
  มุมมองของภาคเอกชน (วิเชียน, 3 พฤศจิกายน 2561) ผู้ประกอบการขนส่งทางบก มอง
เรื่องของ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3”เห็นด้วยและเป็นการดี ที่ภาครัฐมีนโยบายมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ซึ่งจะท าให้รายได้ภาพรวมของประเทศมากข้ึนด้วย และเป็นโอกาสดี
ที่ภาคการขนส่งทางบกจะมีการขยายตัวมากขึ้น อันเกิดจากการลงทุนที่มากขึ้น ทั้งนักลงทุนจาก
ภายในประเทศและนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง
เอกชนกับภาครัฐ หรือระหว่างเอกชนกับเอกชน ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบของเอกชนกับกรม
ขนส่งเพื่อการควบคุม หรือติดตามรถขนส่งสินค้า 
  ในส่วนของพนักงานขับรถ (ทะนงศักดิ์ , 3 พฤศจิกายน 2561) จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้ไป
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกมานั้น พบว่าพนักงานขับรถทราบว่าจะมีแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” แต่ในส่วนที่เป็นการน านโยบายไปใช้
นั้น ยังไม่มีความชัดเจนเพียงแต่รับทราบว่าจะมีนโยบายมาเท่านั้น ส่วนการปฏิบัติงานก็ยังคงท า
เหมือนเดิมคือ ตามที่นายจ้างแจ้งมาว่าให้ท าอะไรบ้าง เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลของรถขนส่งเข้ากั บ
ระบบต่าง ๆ นั้น เป็นหน้าที่ของนายจ้าง ส่วนการดูแลนั้นจะดูแลให้ในส่วนที่สามารถท าได้ เช่น ท า
ความสะอาด เป็นต้น ส่วนเรื่องระบบนั้นต้องให้นายจ้างเป็นคนดูแลเอง  

(2) การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นในส่วนงานภาครัฐ (ยุทธนา , 19 ตุลาคม 2561) ที่อยู่ในพ้ืนที่
แหลมฉบัง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการวางแผนพัฒนาร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ การ
ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ยกตัวอย่าง ของกรมศุลกากรที่ได้พัฒนาระบบ 
Paperless และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบ การลดขั้นตอนก็ถือว่าเป็นหัวใจส าคัญเช่นกัน การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ภาครัฐต้องการนั้นต้องมีความชัดเจนทั้งในด้านนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ทั้งสอง
ส่วนนี้ต้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ส าหรับส่วนงานที่อยู่ในพ้ืนที่แหลมฉบังจากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลเชิงลึก พบว่าในระหว่านี้ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางว่าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในด้าน
การบริหารบุคลากรในเบื้องต้นนี้ยังไม่มีการรับเข้ามาใหม่ส าหรับรองรับนโยบายโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3” แต่จะเป็นการ
น าก าลังพลที่มีอยู่มาพัฒนา มาท าความเข้าใจนโยบาย ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีการปฏิบัติจริง ส่วนปัญหา
นั้นก็เช่นกัน แต่แน่นนอนการที่ภาครัฐมีนโยบาย มีระบบเข้ามาด าเนินการจากติดปัญหาค่อนข้างบ่อย 
อันเนื่องมาจากการใช้งานจริงกับการวางแผนไม่เหมือนกัน 
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 ในส่วนของภาคเอกชน (เช็ฟ, 10 ตุลาคม 2561) ผู้ประกอบการ มองเรื่องการน านโยบายไป
ปฏิบัติของภาครัฐ ว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าในส่วนของภาครัฐสามารถด าเนินการได้อย่างจริงจัง เพราะท่ีผ่าน
มามีหลายอย่างที่มีนโยบายมาแต่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือนโยบายดีแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตาม
ยังคงใช้วิธีการปฏิบัติแบบเดิม และการใช้ดุลพินิจ เช่น การใช้ระบบ Paperless ของกรมศุลกากรทีใน
ระบบแจ้งให้ผู้น าเข้าไปรับสินค้าที่ท่าเรือที่น าเข้าได้แต่ เจ้าหน้าที่ศุลกากรแจ้งให้ท่าเรือพานิชย์ในเขต
พ้ืนที่แหลมฉบัง ถ้าไม่มีการลงนาม หรือลายเซ็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรห้ามปล่อยสินค้าให้ผู้น าเข้า เป็น
การท าให้ผู้น าเข้าต้องเสียเวลาในการด าเนินการการประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือในส่วนของ
ท่าเรือเองการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้น าเข้ากับท่าเรือพานิชย์ ถึงแม้ว่าจะมีระบบ  Paperless แต่
ท่าเรือเองก็ยังใช้เอกสารที่เป็นกระดาษอยู่ ซึ่งมีขัดแย้งกับนโยบายที่ออกมาจากภาครัฐ ในด้านอุปกรณ์
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการ ยกตัวอย่างเช่น GPS ที่ใช้ในการควบคุมตรวจสอบการขนส่ง 
เรื่องของมาตรฐาน ราคา การรับรอง หรือ การส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้โดยได้รับส่วนลด หรือสามารถ
ลดหย่อนภาษี แทนที่จะออกกฎหมายมาบังคับใช้เพียงอย่างเดียว  
 (3) ผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มี
ผลต่อผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง โดยผู้วิจัยน าทฤษฎี Business Model 
มาใช้ในการวิจัย ได้แก่  
    3.1) การก าหนดคุณค่าในการท าธุรกิจ (Value Proposition) คุณค่าต่าง ๆ ที่สามารถ
น ามาสร้างเป็นจุดแข็งให้กับธุรกิจ รวมถึงสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นธุรกิจ
เกี่ยวกับการขนส่งทางบกเป็นธุระกิจในกลุ่มการให้บริการ ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ให้
ความส าคัญการสร้างคุณค่าเพ่ิมในการให้กับการบริการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและต้องท าให้
ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโอกาสที่
จะท าให้ผู้ประกอบการรายใหญ่มีบทบาทมากขึ้น ก าลังการด าเนินการ การต่อลอง เงินทุน สภาพคล่อง
ทางการเงิน มีมากกว่า การสร้างความพึงพอใจในการบริการให้กับลูกค้าจึงมีมากกว่า ผู้ประกอบการรถ
ขนส่งในพ้ืนที่จึงมีความวิตกในภาวะความเสี่ยงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการขนส่งในเขต
แหลมฉบังจึงต้องปรับกระบวนการในการท าธุรกิจ โดยการเพ่ิมช่องทางในการให้บริการ จากเดิมที่มีแค่
บริการรถขนส่งเพียงอย่างเดียว อาจต้องเพ่ิมเรื่องของโรงพักสินค้าเข้ามาด้วย 
    3.2) กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) คุณค่าที่มีพร้อมที่จะส่งมอบ จะส่งมอบ
คุณค่าให้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือหลายกลุ่ม ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกใน
เขตท่าเรือแหลมฉบัง นั้นมองว่าการที่มีผู้มาลงทุนในพ้ืนที่มากขึ้นนั้นก็หมายความว่าลูกค้าก็จะมีมาก
ขึ้น คู่แข่งก็จะมีมากขึ้น ด้วยเช่นกัน ดั้งนั้น ต้องรักษากลุ่มลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ แล้วขยายไปหากลุ่มลูกค้า
ใหม่ ผลกระทบที่จะตามมาคือกลุ่มผู้มาลงทุนถ้าเป็นบริษัทใหญ่ จะมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ลูกค้าเดิม
อาจเปลี่ยนใจไปใช้บริการผู้ ประกอบ การรายใหญ่ อีกท้ังธุรกิจที่มาลงทุนใหม่ก็เช่นเดียวกัน 
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    3.3) ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Channels) ช่องทางที่จะใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์
สินค้าและบริการ ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า คือช่องทางของการสื่อสาร การจัดส่ง หรือการดูแล
เชื่อมต่อกับลูกค้าตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย สามารถสืบหาข้อมูลย้อนหลังได้ 
ถือเป็นการให้บริการที่ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจ ผลกระทบในช่องการส่งมอบสินค้า ส าหรับ
ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง นั้นจะเป็นเรื่องของการติดตามข้อมูลย้อนหลัง
ที่ยังใช้เวลาในการด าเนินการ เพราะยังไม่ได้ใช้ระบบเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ อีกทั้งเจ้าหน้าทีที่รับ
เรื่องโดยตรงไม่มีแบบเฉพาะ ซึ่งต่างจากบริษัทใหญ่ที่มีการสั่งการหรือมีผู้รับผิดชอบโดยตรงเฉพาะ
เรื่องได้ อีกท้ังมีการน าระบบเข้ามาช่วยด าเนินการเรื่องการจัดเก็บและการสืบค้น 
    3.4) ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ในเรื่องความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตอบปัญหาต่าง ๆ  การให้
ความส าคัญกับลูกค้า จะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีความผูกพันธ์า ซึ่งเป็น
ผลดี เพราะลูกค้าจะนึกถึงเราเป็นอันดับต้นๆ เมื่อต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ หรือเมื่อแนะน า
ให้ต่อให้กับคู่ค้า ซึ่งจากบริษัทใหญ่จะมีความได้เปรียบในเรื่องนี้ 
    3.5) โครงสร้างรายได้ (Revenue Streams) รูปแบบรายได้ มาจากการให้บริการ
ขนส่งสิน ค้าเป็นหลัก ซึ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) จะเป็นเหมือนการ
บังคับให้ผู้ประ กอบการขนส่งสินค้าต้องมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวทางการหารายได้เพ่ิมช่องทางให้
มากขึ้น เพ่ือความอยู่รอดของบริษัท โดยอาจสร้างโรงพักสินค้า การรับงานนอกที่ไม่ใช่งานประจ าของ
ตัวเอง ผลกระทบต่อผู้ ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ที่จะตามมาก็คือเรื่องของ
เงินลงทุน สภาพคล่องทางการเงิน ของบริษัท  
    3.6) คู่ค้าด าเนินในการท าธุรกิจ (Key Partners) คู่ค้าหรือเพ่ือนทางการค้านั่นมีไว้
คอยช่วยเหลือ ปรึกษากัน ไปจนถึงเป็นผู้คอยป้อนงานให้บริษัท การท าธุรกิจไม่สามารถด าเนินการ
โดยไม่มีพันธมิตรได้ จะเป็นรูปแบบการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) จะท าให้มีพันธมิตรทางการค้าเพ่ิมมากข้ึน และในอีกมุมหนึ่งบริษัทใหญ่ที่เข้ามา
ลงทุนก็เช่นเดียวกัน จะมีการรวมตัวกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเช่นเดียวกัน  
    3.7) การจัดการทรัพยากรหลัก (Key Resources) ทรัพยากร หรือเรียกง่ายๆก็คือ 
สิ่งที่เรามีอยู่และสามารถน ามาสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทรัพยากรที่เป็น
รูปธรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ คนงาน ฯลฯ และทรัพยากรที่เป็นนามธรรม เช่น “Brand Value 
หรือ คุณค่าของตราสินค้า” ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มีมูลค่า ความสามารถที่เราจะน ามาพัฒนา
ส่วนต่าง ๆ ให้กับธุรกิจได้นั่นเอง ผลกระทบส าหรับผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลม
ฉบัง ก็จะเป็นทั้ง 2 ประเภท ในด้านของพนักงานถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความสนใจ ไม่ดูแล พนักงาน
ของตนโอกาสที่พนักงานจะลาออกจากงานก็จะมีมาก และยิ่งถ้าย้ายไปบริษัทคู่แข่งก็จะท าให้
ผู้ประกอบการล าบากมากขึ้น เพราะประสบการณ์จะเป็นตัวส าคัญในการท างาน ส่วนในด้านเครื่องมือ
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และอุปกรณ์นั้น ด้วยความจ ากัดหลายๆด้านท าให้การด า เนินการล่าช้าบ้าง เช่นเรื่องของการบ ารุง
ซ่อมแซมรถ ถ้าติดงานวิ่งส่งของอยู่ก็จะไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ ต่างจากบริษัท ใหญ่ที่มี 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่พร้อมกว่า 
   3.8) กิจกรรมหลัก (Key Activities) กระบวนการรับส่งข้อมูล กระบวนการส่งมอบ
สินค้า การที่กระบวนการเหล่านี้จะด าเนินการได้ จะต้องรู้ขั้นตอน รู้รายละเอียดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้รอบด้าน ซึ่งบริษัทผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ยังมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก 
เนื่องจากปริมาณคน ผู้ช านาญเฉพาะทางมีค่าจ้างที่สูง จึงไม่สามารถด าเนินการได้เองทั้งหมด อาจต้อง
มีการจ้างงานจากท่ีอ่ืนมาช่วยด าเนินการให้ 
    3.9) การจัดการโครงสร้างต้นทุน (Cost Structures) ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ จะมีทั้ง
ค่าใช้จ่าย คงที่ที่ต้องจ่ายเป็นประจ าเช่นเงินเดือน และค่าใช้จ่ายผันแปรที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนไป เช่น ค่าน้ ามัน ที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง จ านวนเที่ยวที่ส่งสินค้าที่ไม่แน่นอน การจัดการ
ต้นทุนของผู้ประกอบการรถขน ส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ถ้าได้รับงานส่งที่น้อยลงก็จะท าให้
ต้นทุนจม แต่ถ้าได้รับงานที่มากขึ้น ก็จะไม่ค่อยมาปัญหามากนัก 
 

7. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 7.1 สรุปผลกำรศึกษำ  
ผลจากการวิจัยพบว่านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  “โครงการ

พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” เพ่ือขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง การ
เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือ ไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติ ในแต่ละด้าน เช่น 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารเทคโนโลยีและการสารสนเทศ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติตามแผน โครงการย่อยต่าง ๆ รวมทั้งระบบและกระบวนงานการ
บริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถขนส่ง
ทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ได้แก่ (1) วิเคราะห์การก าหนดคุณค่าในการท าธุรกิจ (Value Proposition) 
(2) วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) (3) วิเคราะห์ช่องทางการส่งมอบสินค้า (Channels) (4) 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) (5) วิเคราะห์โครงสร้างรายได้ (Revenue 
Streams) (6) วิเคราะห์คู่ค้าด าเนินในการท าธุรกิจ (Key Partners) (7) วิเคราะห์การจัดการทรัพยากรหลัก 
(Key Resources) (8) วิเคราะห์กิจกรรมหลัก (Key Activities) (9) วิเคราะห์การจัดการโครงสร้างต้นทุน 
(Cost Structures) มีผลกระทบส าหรับผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ในหลายๆ
ด้าน ในการท าธุรกิจการขนส่ง ทั้งนี้ถ้าภาครัฐไม่ได้เข้ามาดูแลปัญหาเหล่านี้อาจเกิดผลเสียระยะยาวต่อ
ประเทศ เช่นเรื่องของรายได้ที่ขาดหายไปจากระบบ ถ้าเป็นกิจการของคนไทยรายได้ก็อยู่ในเมืองไทย แต่
ถ้าบริษัทของคนไทยขีดความสามารถในการแข่งขันมีน้อย ระบบการขนส่งนี้ก็จะถูกต่างชาติ ด าเนินการ
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และน าเงินออกต่างประเทศท าให้เสียดุลการค้า ปัญหาหนี้สินของผู้ประกอบการ คนไทยต้องเป็นลูกจ้าง
อย่างเดียวไม่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 

  7.2 ข้อเสนอแนะ  
การจัดท าข้อเสนอแนะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย และ

ส่วนของข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย ข้อเสนอแนะในด้านนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC)  “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” ในการขยายขีดความสามารถของโครงสรา้ง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบเป็นไปในทางเดียวกันกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 การยกระดับฐาน
การผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นและการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งการตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและ
ภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ การด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็น
ฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองที่มีมากขึ้นการเชื่อมโยง
การคมนา คมขนส่งทั้งทางบก ทางรางทางเรือและอากาศ เพ่ือสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึน้
และเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและตลาดโลก เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางเรือและ
อากาศ เพ่ือสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่เพ่ิมข้ึนและเชื่อมโยงสู่พ้ืนที่โดยรอบและตลาดโลก 
การสัญจรในชีวิตประจ าวันไปจนถึงระบบโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ล้วนพ่ึงพาการขนส่งทางถนนในสัดส่วนที่สูง
กว่ารูปแบบอ่ืน ตามมาการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นในส่วนงานภาครัฐ (ยุทธนา, 19 ตุลาคม 2561) ที่อยู่ในพ้ืนที่แหลมฉบัง 
อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการวางแผนพัฒนาร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากเดิมเพ่ืออ าความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนก็ถือว่าเป็น
หัวใจส าคัญ ส าหรับส่วนงานที่อยู่ในพ้ืนที่แหลมฉบัง จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก พบว่าในระหว่านี้
ต้องรอความชัดเจนจากส่วนกลางว่าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในด้านการบริหารบุคลากรในเบื้องต้นนี้ยังไม่
มีการรับเข้ามาใหม่ส าหรับรองรับนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) “โครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” แต่จะเป็นการน าก าลังพลที่มีอยู่มาพัฒนา มาท าความเข้าใจนโยบาย  
 ภาพรวมของธุรกิจ (Business Model Canvas) สามารถปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คุณค่าที่มีพร้อมที่จะส่งมอบ จะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือ
หลายกลุ่ม ส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง นั้นมองว่าการที่มี
ผู้มาลงทุนในพื้นที่มากขึ้นนั้นก็หมายความว่าลูกค้าก็จะมีมากขึ้น คู่แข่งก็จะมีมากขึ้น ดั้งนั้น ต้องรักษา
กลุ่มลูกค้าเดิมไว้ให้ได้ แล้วขยายไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ ผลกระทบที่จะตามมาคือกลุ่มผู้มาลงทุนถ้าเป็น
บริษัทใหญ่ จะมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ลูกค้าเดิมอาจเปลี่ยนใจไปใช้บริการผู้ประกอบการรายใหญ่ 

2) ข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ข้อเสนอแนะในด้านนโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3” ในการขยายขีดความสามารถของ
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โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งทุกรูปแบบเป็นไปในทางเดียวกันกับในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ถ้า
ทุกอย่างออกมาตามแผนที่วางไว้จะท าให้ภูมิภาคมีความเก้าหน้ามากข้ึน แต่ในการด าเนินการจริงนั้น 
นโยบายไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เนื่องจากผู้ที่จะปฏิบัติงานนั้นยังขาดความเข้าใจที่แท้จริง 

การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นในส่วนงานภาครัฐ (ยุทธนา , 19 ตุลาคม 2561) ที่อยู่ในพ้ืนที่
แหลมฉบัง อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการวางแผนพัฒนาร่วมกันเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ การ
ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการประสานระหว่างหน่วยงานทีเป็นในส่วนของ
ภาครัฐเองหน่วยงานแต่ละนั้นยังไม่มีระบบที่น ามาเชื่อมโยงกันได้ดีเท่าที่ควร ผู้ประกอบการยังคงต้อง
ติด ต่อหลายที่ท าให้เสียเวลา ดั้งนั้น ภาครัฐควรมีการด าเนินการเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างจริงจัง 
 ภาพรวมของธุรกิจ (Business Model Canvas) สามารถปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คุณค่าที่มีพร้อมที่จะส่งมอบ จะส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าเพียงกลุ่มเดียว หรือหลาย
กลุ่ม ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่ผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือแหลมฉบัง ผู้มาลงทุนในพ้ืนที่มาก
ขึ้นนั้นก็หมายความว่าลูกค้าก็จะมีมากขึ้น คู่แข่งก็จะมีมากข้ึน ผลกระทบที่จะตามมาคือกลุ่มผู้มาลงทุน
ถ้าเป็นบริษัทใหญ่ จะมีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเรื่องของการหาเงินที่เป็นปัญหาของผู้ประกอบการ 

นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) “โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3” ในการวิจัย เพ่ือปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพของผู้ประกอบการรถขนส่งทางบกในเขตท่าเรือ
แหลมฉบัง ควรปรับปรุงเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เพ่ิมขึ้นแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ การดูแลเอาใจใส่ รู้ว่า
ลูกค้าต้องการอะไร ลูกค้าคาดหวังอะไร จะเป็นการมัดใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งช่องทางการสื่อสารกับ
ลูกค้า และภายในองค์การจะต้องไม่ให้เกิดการติดขัดสามารถติดต่อได้ตลอดควรจะมีหลายช่องทางด้วย  
 ในส่วนของภาครัฐ การประสานระหว่างหน่วยงานทีเกี่ยวข้องในส่วนของภาครัฐเองก็การ
ด าเนินงานยังไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควรเนื่องจากยังขาดความชัดแจนในการน านโยบายไปใช้และการ
เชื่อมโยง ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ทั้งในระบบและกระบวนงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติตามแผน 
ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารให้ทั่วถึงและเข้ามารับฟังปัญหาที่แท้จริงจากผู้ประกอบการ
เองโดยตรง เพราะหากเป็นการเก็บข้อมูลแบบเดิม ๆ หรือเป็นข้อมูลเก่าแล้วน าไปใช้ก็จะไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดั้งนั้นการเข้าถึงผู้ประกอบการแบบใกล้ชิดจะเป็นการได้ข้อมูลถูกต้องที่สุด 
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แนวทำงกำรสร้ำงควำมมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยนืของชุมชน 
กรณีศึกษำ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลท่ำงำม อ ำเภออินทร์บุร ี 

จังหวัดสิงห์บุร ี

บุญปาลสนันตน์ ธนธรรมตระกูล* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดและจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ 2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดกองทุนสวัสดิการ 3) ศึกษาหลักการ
บริหารจัดการกองทุนให้เป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จเป็นที่พ่ึงของชุมชนได้ 4) ศึกษาปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน และ 5) สร้างโมเดล
กองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการพัฒนารากฐานของประเทศ อันจะเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืนของชุมชน โดยศึกษาตัวแบบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :  ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของ
มนษุย์ ตามแนวคิดของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ด้านการประกอบอาชีพพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และการ
แก้ไขปัญหาหนี้สิน ประจ าปี 2561 
 ในปี 2547 แกนน าจัดตั้งได้รับเอกสารเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการชุมชน จึงท าการศึกษาเรียนรู้
และแลกเปลี่ยนกับผู้น าชุมชน และชาวบ้านในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในพ้ืนที่ชาวบ้านประสบ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ ความไม่มั่นคงทางอาชีพ ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรที่สูง และปัญหา
หนี้สินครัวเรือน จนปี 2551 จึงเกิดการรวมกลุ่มและขับเคลื่อนเรื่องสวัสดิการอย่างจริงจัง กอปรกับ
ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในต าบลท่างาม เห็นประโยชน์ในเรื่องการออมเพ่ือสวัสดิการ จึงจัดตั้งเป็น
กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างามขึ้น ภายใต้การริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อน
โดยท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการด าเนินงานที่ว่า “ประชาชนเป็นผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้ปฎิบัติ” และมี
การขับเคลื่อนขบวนการเชื่อมโยงงานสวัสดิการชุมชนในระดับจังหวัด ที่มีคณะกรรมการจังหวัดเป็น
กลไกในการเชื่อมประสานกองทุนสวัสดิการทั้งจังหวัด 
 การจัดสวัสดิการของชุมชนท่างาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงในรูปแบบ
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ เกิด เจ็บ ตาย เป็นการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขบนวิถีแห่งการพ่ึงตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ 118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
Email: mailboonpal@gmail.com 
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ปัจจุบันกองทุนฯ มีการเชื่อมโยงแต่ละภาคส่วน อาทิ ภาคประชาชน ท้องถิ่น และภาคี
เครือข่าย ในพ้ืนที่ต าบลท่างาม ให้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ภายใต้แนวคิด “พลิกวิกฤต ให้เป็นทุน” มีการจัดการสวัสดิการชุมชนที่มากกว่าสวัสดิการพ้ืนฐาน เน้น
การต่อยอด และลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จนเกิดเป็นแนวคิดของการท า 
ธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) เช่น ธุรกิจน้ าดื่มท่างาม ธุรกิจร้านกาแฟ รวมทั้งการลงทุน
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มองแค่ผลก าไรเป็นตัวตั้ง โดยนอกจากจะน าผลก าไรทั้งหมดกลับคืนสู่
กองทุนฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้แก่คนในชุมชน รวมทั้งการบริหาร
จัดการสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา ทุนผู้พิการยากไร้ ซึ่งสามารถน าไปสู่การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ภายใต้ผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนเป็น
ส าคัญ 
 
ค ำส ำคัญ: สวัสดิการชุมชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ธุรกิจเพ่ือสังคม 
 

1. บทน ำ 
จากวิสัยทัศน์กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ที่ว่า “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกับด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบ
ต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

เมื่อพิจารณาหน่วยปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ที่เป็นฐานรากส าคัญของประเทศแล้วนอกจากหน่วย
ย่อยที่มีความสัมพันธ์ระดับครอบครัวเครือญาติแล้ว หน่วยย่อยระดับ “ชุมชน” นับว่ามีความส าคัญ
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เป็นอย่างมากในการสร้างการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ เพราะเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่มี
ปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีวิถีการด ารงชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างใกล้ชิดในทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง  

การวางรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องพัฒนาฐานราก
ของประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พึ่งตนเองและปกครองตนเองได้ ทั้งทาง สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง โดยพัฒนาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดพลังชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนได้ เมื่อชุมชนที่เป็นหน่วยย่อยทางสังคมของประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
พ่ึงตนเองได้แล้ว ประเทศชาติก็จะบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ได้ 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่มีการพัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สิน ซึ่งมี
การบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนที่มากกว่าสวัสดิการพ้ืนฐาน เน้นการต่อยอด และลงทุนเพ่ิมรายได้
ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชน จนเกิดเป็นแนวคิดของการท า “ธุรกิจเพ่ือสังคม” ที่ไม่ได้มองแค่ผลก าไรเป็น
ตัวตั้ง แต่มองผลประโยชน์ส่วนรวมของชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการจัดรูปแบบสวัสดิการเพ่ือเป็นการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 

กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม จึงเป็นกองทุนสวัสดิการที่ควรค่าแก่การศึกษาถึง
จุดเริ่มต้น การยอมรับของคนในชุมชน การด ารงอยู่ การบริหารจัดการอย่างไรให้เกิ ดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของความส าเร็จของกองทุนเพ่ือใช้เป็นโมเดลและต่อยอดให้ชุมชนอื่น ๆ ของประเทศ
ไทยได้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้และด าเนินตามแบบอย่างชุมชนที่ประสบความส าเร็จแล้วต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาจุดเริ่มต้นของการก่อเกิดและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
2.2 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดกองทุนสวัสดิการ 
2.3 เพ่ือศึกษาหลักการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จเป็นที่

พ่ึงของชุมชนได ้
2.4 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
2.5 เพ่ือสร้างโมเดลกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือการพัฒนารากฐานของประเทศ 
 

3. ค ำถำมวิจัย  
3.1 จุดเริ่มต้นของการก่อเกิดและจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี คืออะไร? 
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3.2 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือให้เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอย่างไร? 

3.3 หลักการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชนได้ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี คืออะไร? 

3.4 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี คืออะไร? ด าเนินการอย่างไร? 

 

4. วิธีกำรและขอบเขตของกำรศึกษำ  
การศึกษาการแนวทางการก่อเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของ

ชุมชน จากจุดเริ่มต้นที่คนในชุมชนมองเห็นปัญหาร่วมกัน จนมีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหา การเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการของกองทุน บทบาทของผู้น าชุมชน และสถาบันทางสั งคม
ที่เก่ียวของ รวมถึงการเข้ามาให้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ 

โดยการออกแบบค าถาม การสัมภาษณ์พูดคุยกับสมาชิกของชุมชนในทุกระดับที่มีส่วนได้เสีย 
และมีส่วนร่วมในการจัดการกองทุนให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และเป็น
ต้นแบบกองทุนสวัสดิการในระดับประเทศได้ โดยใช้กระบวนการศึกษา ดังนี้ 

4.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยใน

รูปแบบดังต่อไปนี้ 
     1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือการศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎี 

และวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย และท าการศึกษาถึง
ประวัติ ความเป็นมาของชุมชน และ สภาพโดยทั่วไปของชุมชน ประวัติการก่อตั้งองค์กรชุมชน โดย
ท าการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารต่าง ๆ  

     2) การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาและรวบรวมรายละเอียดของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ดังนี้  

          (2.1) การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ใน
ประเด็น ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อกองทุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการด าเนินงานของกองทุน  

          (2.2) ท าการสังเกตการณ์ประชุมการจัดเวทีชาวบ้านในชุมชน เพ่ือประสานสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันระหว่าง ผู้ศึกษา สมาชิกของชุมชน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอความร่วมมือกับ
ชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      (2.3) ส ารวจข้อมูลการด าเนินงาน กิจกรรมของกองทุน 
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4.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นประวัติการก่อตั้งชุมชน/กองทุน บทบาทรวมถึงกิจกรรมที่

กองทุนด าเนินการ เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยท าการสัมภาษณ์ตัวแทนประชากร ดังนี้  
(2.4.1) กลุ่มผู้น าท้องถิ่น เช่น ปลัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล หัวหน้าสถานศึกษา และเจ้าอาวาสวัด ผู้น าชุมชน  
(2.4.2) กลุ่มผู้น ากองทุน เช่น ประธาน/รองประธาน กรรมการกองทุน  
(2.4.3) กลุ่มตัวแทนประชาชน 

 

5. ผลกำรศึกษำ  

5.1 ที่มำของกองทุน 
ต าบลท่างามมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับแม่น้ าเจ้าพระยา ประชากรส่วนใหญ่

จะประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชีพเกษตรกรรม แต่มักประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่องน ามาซึ่ง
ความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ ยังเกิดความล้มเหลวในการบริหารจัดการวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพตลอดจนเกิดปัญหาหนี้สินที่เพ่ิมขึ้น 
ดังนั้น คนในชุมชนจึงได้ร่วมกันคิดเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย “พลิกวิกฤติ ให้
เป็นทุน” สู่การสร้างสรรค์การจัดการตนเองของต าบลท่างาม และได้ร่วมกันก่อตั้ง “กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลท่างาม” ขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหลักประกัน
ความมั่นคงในรูปแบบการสวัสดิการขั้นพ้ืนฐาน และช่วยเหลือประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ
และสวัสดิการจากภาครัฐ ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนได้รับการหนุนเสริมจากเครือข่าย (สวัสดิการ 3 ขา) 
ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 

 5.2 แนวคิดในกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
เมื่อครั้งเริ่มต้นก่อตั้งกองทุน มีสมาชิกจ านวน 397 คน และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,501 

คน (คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของประชากรทั้งหมด) แบ่งเป็น เด็กและเยาวชน จ านวน 156 คนวัย
แรงงานจ านวน 842 คน ผู้สูงอายุจ านวน 487 คน ผู้ด้อยโอกาสและพิการจ านวน 16 คน โดยแบ่ง
สมาชิกออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) สมาชิกทั่วไป (ประเภท ก) อายุระหว่าง 1-70 ปี และ 2) สมาชิก
ผู้สูงอายุ (ประเภท ข) อายุ 70 ปีขึ้นไป โดยมีหลักคิด “เสมอภาคแต่ไม่เท่าเทียม” เพ่ือขยายฐานของ
จ านวนสมาชิกและเพ่ิมโอกาสให้ทุกคนในต าบลท่างามสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้อย่างเสมอภาค 
โดยไม่จ ากัดสิทธิด้านสุขภาพหรือประสบปัญหาทางสังคม และสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนได้ 
แต่สิทธิสวัสดิการบางรายการอาจไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นกับเงื่อนไขตามที่กองทุนก าหนด เช่น ประเภท
ของสมาชิก และจ านวนปีของการเป็นสมาชิกกองทุน 
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การพิจารณาแยกประเภทของสมาชิก จะพิจารณาจากอายุของสมาชิกนับตั้งแต่วันที่สมัคร 
ทั้งนี้ สมาชิกประเภท ข ได้เปิดเพ่ือรองรับความต้องการของสมาชิกในภายหลัง นอกจากนี้ยังได้มี
การบูรณาการการท างานของกองทุนอ่ืนเพ่ือช่วยเหลือและจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ซึ่งจะพิจารณาจากการใช้ประโยชน์จากกองทุนตามความเหมาะสม และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ยึดหลักธรรมาภิบาลมาในการ
บริหารจัดการกองทุนโดย “ประชาชนเป็นผู้บริหาร ท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ” และมีการจัดท าโครงสร้าง
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม เป็น 3 ส่วนหลัก คือ 

ส่วนที่ 1 ภาคประชาชน ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทุน ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ รองประธาน คณะกรรมการประจ าหมู่บ้าน (11 หมู่บ้าน) ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเหรัญญิก ผู้
ตรวจสอบ 

ส่วนที่ 2 ส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ท าหน้าที่ในกองเลขานุการ โดย
ด าเนินการตามนโยบายและข้อเสนอ มติที่ประชุมของคณะกรรมการซึ่งมีต าแหน่งประกอบด้วย 
เลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิกนายทะเบียน และการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ส านักงาน สถานที่ 

ส่วนที่ 3 ที่ปรึกษา ท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ของกองทุน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ต าบลท่างาม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งของกองทุน 

นอกจากนี้ ยังได้น าแนวคิดเรื่อง “สวัสดิการสังคมเพ่ือสร้างความยั่งยืน” ของศาสตราจารย์ 
ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ และแนวคิด “การท าธุรกิจเพ่ือสังคม” (Social Enterprise) ของดร.มีชัย วีระไวทยะ 

ในส่วนของที่มารายได้ของกองทุน กองทุนมีรายได้มาจากหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วย 
1) เงินสมทบของสมาชิกรายปี ปีละ 365 บาท (สมทบวันละ 1 บาท) ปัจจุบันมีจ านวน 

4,205,895.00 บาท 
2) เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม จ านวน 1 เท่า ตามจ านวนสมาชิกที่มีอายุ

ครบหนึ่งปีปัจจุบันมีจ านวน 3,517,505.00 บาท 
3) เงินสมทบของรัฐ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลผ่านทางสถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน ปัจจุบันมีจ านวน 1,154,745.00 บาท 
4) เงินอ่ืน ๆ จากแหล่งอ่ืน ๆ ได้แก่ รายได้จากการท าธุรกิจเพ่ือสังคม รายได้จากการขายขยะ

รีไซเคิล นอกจากนี้ ยังได้พัฒนานวัตกรรมทางสวัสดิการสังคม โดยพัฒนาการประกอบอาชีพพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน และแก้ปัญหาหนี้สิน ด้วยการท าธุรกิจน้ าดื่ม (น้ าดื่มท่างาม) 
ร้านกาแฟ(ร้านกาแฟ Tar-Ngam coffee) รวมทั้งลงทุนกู้ยืมร่วมกับกองทุนใบหยก ซึ่งปัจจุบันมี
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จ านวน 479,668.59 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นของกองทุน 9,357,813.59 บาท นอกจากนี้ ยังมีเงินฝาก
อยู่ในธนาคาร ตลอดจนการลงทุนซื้อสลากธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
และเงินสดอีก เป็นเงินทั้งสิ้น 3,660,816.80 บาท ทั้งนี้ รายได้ที่ได้จากการลงทุนจะถูกน ามารวมไว้ที่
กองทุนเพ่ือน ามาบริหารจัดการต่อไป 

นอกจากน าแนวคิดในการออมเงินจากสมาชิกแล้ว กองทุนยังเห็นความส าคัญกับการ
ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) การสร้างระบบเศรษฐกิจรายได้ และการมีงานท าการประกอบอาชีพ โดยเชื่อมโยง
เครือข่ายการประกอบอาชีพต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สิ นที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดกองทุนต่าง ๆ แยกออกจากระบบกองทุนสวัสดิการเพ่ือมาด าเนินการ
บริหารจัดการธุรกิจการบริหารจัดการเพ่ือสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
จัดการต่าง ๆ คนละชุดในแต่ละกองทุนโดยแสวงหาก าไรเพ่ือการจัดสวัสดิการตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้ง ภายใต้การก ากับดูแลของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม 
ประกอบด้วย 

     (1) ธุรกิจโรงงานน้ าดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม “น้ าดื่มท่างาม” ก่อให้เกิด
การจ้างแรงงานในธุรกิจ โดยมีการจ้างแรงงานผู้สูงอายุจ านวน 4 คน ในการท างานในโรงน้ าดื่มอัตรา
วันละ 300.00 บาทต่อวัน 

     (2) ธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้ชื่อ “Tar-Ngam coffee” โดยการลงทุนกิจการกาแฟ 
เครื่องดื่มและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของต าบลท่างาม นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน
ในร้านกาแฟจ านวน 2 คนโดยจ่ายค่าตอบแทนทั้งหมดร้อยละ 20 ของยอดก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

     (3) กองทุนใบหยกเพ่ือฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติ 
     (4) กองทุนหมุนเวียนเพื่อฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยพิบัติ 
     (5) กลุ่มออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม และ 
     (6) กองทุนภัยพิบัติต าบลท่างาม 
2) การส่งเสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม โดยใช้

กลไกการจัดสวัสดิการกู้ยืมทางการเกษตรกรรมและเชื่อมโยงกองทุนใบหยก (จากเงินทุนสนับสนุนโดย 
นางกิ่งทอง ใบหยก (โรงแรมใบหยกสกาย) ซึ่งน ามาจัดท าเป็นกองทุน เพ่ือน าไปใช้ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย
พิบัติต าบลท่างาม โดยเริ่มต้นวงเงิน 1,000,000.00 บาท และน าไปต่อยอดในรูปแบบของการกู้ยืมเงิน 
โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 6 ซึ่งถือเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกกองทุนในรูปแบบหนึ่ง) และเงินจาก
กองทุน จ านวน 400,000.00 บาท ลงทุนร่วมกันในการด าเนินงานจัดสวัสดิการการประกอบอาชีพใน
รูปแบบของการกู้ยืมเงิน และช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและเป็นสมาชิก ในการกู้ยืม
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วัสดุทางการเกษตร โดยคิดอัตราดอกเบี้ยราคาอัตราต่ า ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลด
ปัญหาหนี้สิน ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตในการพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมั่นคง 

3) การแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินของสมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม เกิดจาก
การที่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน (รายเดิม) มีการขาดส่งเงินสมทบรายปี เนื่องจากสภาพปัญหา
ทางเศรษฐกิจไม่คล่องตัว ประกอบกับไม่มีการเตรียมความพร้อมเรื่องเงินออม ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหา
เรื่องหนี้สินของประชาชน คณะกรรมการจึงได้มีมติให้จัดตั้ง“กลุ่มออมทรัพย์ของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลท่างาม” หรือ “สัจจะวันละบาท” เพ่ือเป็นกลไกการออมเงินเป็นรายเดือน (เดือนละ 30 - 
31 บาท) เพ่ือให้สามารถส่งเงินสมทบรายปีเข้ากองทุนได้และยังได้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ออมของสมาชิก และเกิดรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของกองทุน โดยสร้างฐานความมั่นคง ลด
ปัญหาการขาดส่งเงินสมทบรายปีที่ท าให้ต้องขาดสิทธิสวัสดิการ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาจ่ายเงิน
สมทบรายปีเข้ากองทุน สร้างวินัยการออม เด็กผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส สามารถออมเพ่ือสร้างสวัสดิการ
ให้กับตนเองได ้

4) การขับเคลื่อนงานการพัฒนาการประกอบอาชีพ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
ชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สินแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ในหลายตัวชี้วัดเป้าหมาย อาทิ 

     (1) ขจัดความยากจน  
     (2) ขจัดความอดยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร  
     (3) ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน  
     (4) สร้างโอกาสในการเรียนรู้  
     (5) จัดการน้ าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส าหรับทุกคน  
     (6) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ  
     (7) สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่า

งาม มีความมุ่งหมายที่จะก้าวต่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ต่อไป 

5.3 ผลจำกกำรน ำแนวคิดในกำรส่งเสริมกำรออมของกองทุน 
5.3.1 ส าหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน พบว่าได้รับความร่วมมือและประสบความส าเร็จเป็นอย่าง

ดี เนื่องจากได้มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประโยชน์จากการออม 
5.3.2 กองทุนได้ให้ความส าคัญกับคนพิการในชุมชน เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ

ติดเตียง และผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งถือเป็นผู้พิการและได้รับการจัดสวัสดิการอยู่แล้ว นอกจากนี้ ยังได้รับ
ความช่วยเหลือในรูปของกายอุปกรณ์ และทุนเพ่ือการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการกองทุนร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้สมาชิกกองทุนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด 

5.3.3 การด าเนินงานของกองทุนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนจาก
สวัสดิการต่าง ๆ มากมายเกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคน สร้างการมีส่วนร่วมเกิดการจัดการ



 

 

167 
 

ตนเองเกิดการประสานการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่างามและหน่วยงานภาคีเครือข่าย
สร้างผลงานที่ชัดเจนจนเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นนวัตกรรมทาง
สังคมที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย นอกจากนี้ กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ยังมีความพร้อม
ในถ่ายทอดบทเรียนและประสบการณ์เพ่ือการสร้างการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

      1) ศูนย์การเรียนรู้กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาสวัสดิการสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชน 

      2) ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม โดยมีการถอด
บทเรียนเป็นหลักสูตรการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย 

      3) การตีพิมพ์ในสื่อและการน าเสนอพ้ืนที่รูปธรรม “ธุรกิจเพ่ือสังคม” ที่สนับสนุน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) 

      4) การรับคณะศึกษาดูงานต่าง ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือขยายผลต่อในชุมชนอ่ืน ๆ ได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

5.4 ปัญหำและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามา

สมทบการด าเนินงานของกองทุน โดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการกองทุน หาก
เกิดกรณีที่กองทุนไม่ได้รับการสมทบจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม และภาครัฐ กองทุนมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนได้ เนื่องจากที่ผ่านมากองทุนได้มีการบริหารจัดการและวาง
แผนการใช้จ่ายในการส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ  

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนและแสวงหารายได้ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่กองทุน
ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถขยายฐานสมาชิกต่อไป เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของกองทุน รวมทั้งกองทุนใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ จึงเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายให้เป็นภารกิจโดยตรงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบหมายให้ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมาช่วย
บริหารจัดการกองทุนได้ เนื่องจากเห็นว่า กองทุนได้น าแนวคิดที่ให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นท า
หน้าที่ในกองเลขานุการ และดูแลรับผิดชอบด้านการเงิน ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการสร้างระบบเศรษฐกิจรายได้ และการมีงานท าการประกอบ
อาชีพโดยเชื่อมโยงเครือข่ายการประกอบอาชีพต่อเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน และการ
แก้ปัญหาหนี้สินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ซึ่งก่อให้เกิดกองทุนต่าง ๆ แยกออกจากระบบกองทุน
สวัสดิการเพ่ือมาด าเนินการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการเพ่ือสวัสดิการต่าง  ๆ โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการต่าง ๆ คนละชุดในแต่ละกองทุนโดยแสวงหาก าไรเพ่ือการจัด
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สวัสดิการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ภายใต้การก ากับดูแลของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่า
งาม ทั้งนี้ เพ่ือลดความเสี่ยงของกองทุน 
 

6. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ  
การด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านบุคลากร การ

บริหารจัดการ งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.) หากแต่อาจจะยังขาดประสบการณ์ในด าเนินงานสวัสดิการในรูปแบบอ่ืน ๆ การขยายฐาน
สมาชิกคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน และยังขาดงบประมาณสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานสวัสดิการของชุมชนในอนาคต 

แนวทางการของการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม คือ ต้องพัฒนาศักยภาพ
ของกองทุนสวัสดิการให้เกิดความเข้มแข็งของระบบการจัดการสวัสดิการ การขยายฐานสมาชิก การ
พัฒนาคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนงาน โดยการประสานงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุน
จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและองค์ความรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

จากการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างาม ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน จากสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย  เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
คน การสร้างการมีส่วนร่วม  เกิดการจัดการตนเอง เกิดการประสานการท างานของ อบต.ท่างาม  
ท้องที่  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เกิดเป็นผลงานที่ชัดเจน 

จุดเด่นของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่างามคือ การเป็นมากกว่ากองทุน เพราะเป็นการ
จัดสวัสดิการต่อสวัสดิการ ด้วยการน าธุรกิจเพ่ือสังคม มาส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ลดปัญหาหนี้สิน
ให้แก่คนในชุมชน โดยที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า จัดการตัวเองได้ตามศักยภาพที่มีในพ้ืนที่ 
ผลที่เกิดขึ้นไม่ได้แค่ท าให้คนในชุมชนมีชีวิตดีขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถลดหนี้และภาระของ
ครอบครัวได้มากกว่าเดิม ท าให้ชุมชนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง นี่จึงเป็นก้าวที่ส าคัญของการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

6.1 ข้อคิดเห็นเสนอแนะ 
6.1.1 สนับสนุนแนวคิดในการบริหารจัดการของกองทุนที่เห็นความส าคัญของการจัดตั้งวิสาหกิจ

เพ่ือสังคม ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนที่เป็นภารกิจหลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.1.2 ให้กองทุนสรุป ถ่ายทอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือสร้างการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนอื่น ๆ  
6.1.3 ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก เพ่ือให้

สมาชิกสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของกองทุน  
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่กำรเลือกใช้บริกำรพูลวลิล่ำในเมอืงพัทยำ 

พรนภา ปุกตุล* 

บทคัดย่อ 
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการพูลวิลล่า

ในเมืองพัทยา กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เคยใช้
บริการ พูลวิลล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยา เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม
จ านวน 250 ตัวอย่าง และวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-
Test (One-way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุ 34 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได้ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท ช่วงเวลาที่นิยมมาท่องเที่ยวและพักผ่อนมากที่สุด คือ วันหยุด
สุดสัปดาห์ โดยระยะเวลาเข้าพักต่อครั้งประมาณ 2 คืน และมักจองห้องพักผ่านทางตัวกลางให้บริการ 
(Online Travel Agents) ได้แก่ เว็บไซต์ อโกด้า (Agoda) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการพบว่า 
ให้ความส าคัญมากที่สุดด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านราคา ด้านที่พักและการบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ 
ตามล าดับ ภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด  

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาชีพที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
อายุที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
พูลวิลล่าด้านกายภาพแตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน 2) ปัจจัย
ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ระยะเวลาที่เข้าพัก ช่วงเวลาที่เข้าพัก วิธีการจองที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ พูลวิลล่า 
 

1. บทน ำ  
พัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาติมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งระยะห่างท่ีไม่ไกลจากเมือง
หลวง มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย การคมนาคมสะดวกสบาย ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อีก

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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ทั้งยังมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  หรือ EEC ที่เข้ามาช่วยผลักดัน 
สนับสนุนและยกระดับการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาให้เติบโตมากยิ่งขึ้น โครงการดังกล่าวรัฐบาล
พยายามจะผลักดันให้เป็น World Class Economic Zone และยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง (hub) ใน
หลาย ๆ ด้าน หนึ่งในนั้นคือ การยกระดับด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เชื่อมโยงให้กลุ่มลูกค้า
นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวระดับสูงเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นทางผู้ประกอบการในพ้ืนที่และผู้
ลงทุนควรที่จะหารูปแบบที่พักและบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจากผล
การศึกษาของ Sharma (2015) อภิปรายว่า กลุ่มลูกค้าระดับสูง ต้องการเลือกใช้บริการที่พักแบบหาด
ส่วนตัวหรือแบบสระว่ายน้ าส่วนตัวอันจะเห็นได้ว่า ที่พักแบบสระว่ายน้ าส่วนตัวหรือพูลวิลล่าเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจและได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน ที่ช่วยสร้างมูลค่าและเพ่ิม
รายได้ให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน  

จากเหตุผลข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาเห็นถึงความส าคัญและสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการพูลวิลล่าในพ้ืนที่เมืองพัทยาของนักท่องเที่ยว ซึ่งยังไม่มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจที่พักพูลวิลล่า และน าผลการศึกษามาปรับปรุงรวมถึงพัฒนาคุณภาพการ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 
2.1 เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจจ าแนกตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการใน

การเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา  
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา

ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการพูลวิลล่าในพัทยาของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและชาวต่างชาติ 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ  
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน

พฤติกรรม ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาตามปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการพูลวิลล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยา จ านวน 250 คน 
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3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา เก็บข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูล จ านวน 4 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2561 
 

4. ทบทวนวรรณกรรม  
พูลวิลล่า คือ ที่พักแนวราบที่มีสระว่ายน้ าส่วนตัว มีลักษณะเป็นหลัง ๆ (villa) มีพ้ืนที่โดยรอบ

กว้างขวาง สิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน ดังนั้นจึงให้ความรู้สึกสงบและความเป็นส่วนตัวสูง 
ประเภทของโรงแรมโดยการจ าแนกตามระดับหรือเกรด (Classification and grading system)
โรงแรม 4-5 ดาว เป็นลักษณะโรงแรม ที่ให้บริการสมบูรณ์แบบและมีราคาสูง โดยมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกครบครัน เช่น ห้องพัก มีอ่างอาบน้ าส่วนตัว มีภัตตาคาร สระว่ายน้ า สถานที่ออกก าลังกาย 
และบริการที่ยอดเยี่ยม   

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps)    
 Kotler (1997: 92) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง     
ตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมักจะน ามาใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดมี
เพียงแค่ 4 ตัวแปรเท่านั้น (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือช่องทางการ 
จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติม
ขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ
กระบวนการ (Process) เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดที่ส าคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ 
(Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ให้บริการ ซึ่งจะได้ส่วน
ประสมการตลาด(Marketing Mix หรือ 7P’s) ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด ซึ่งประกอบด้วย    

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้ คือ สิ่ง
ที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยทั่วไป
แล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือผลิตภัณฑ์ท่ีอาจจับต้องได้และผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้  

ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง 
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้า จะตัดสินใจ
ซื้อ ดังนั้นการก าหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจนและง่าย
ต่อการจ าแนกระดับบริการที่ต่างกัน 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ
น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ
ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 
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ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร
ให้ผู้ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่แจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช้บริการ
และเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ 

ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม 
การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความ สัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ       
มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กรได้ 

ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานที่ปฏิบัติ     
ในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็วและท าให้ 
ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวมทั้ง
ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ลูกค้าควรได้รับ 
 

5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ   

                    ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

   

ปัจจัยส่วนบุคคลของนกัท่องเที่ยว  

• อาย ุ
• ระดับรายได ้

• อาชีพ 

กำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรที่พัก 
ตำมปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร 

• ปัจจัยด้านท่ีพักและการบริการ                    
• ปัจจัยด้านราคา        
• ปัจจัยด้านสถานท่ีหรือช่องทางการ

จัดจ าหน่าย                                               
• ปัจจัยด้านการส่งเสรมิการตลาด          
• ปัจจัยด้านพนักงานให้บริการ               
• ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ                
• ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  

 

ปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม  
(ประสบกำรณ์กำรเข้ำพัก) 

• ระยะเวลาที่เข้าพัก 
• ช่วงเวลาที่นิยมมาใช้บริการ 

• วิธีการในการจอง  
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6. สมมุติฐำนกำรศึกษำ 
6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการ

ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาแตกต่างกัน 
  6.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาแตกต่างกัน 
 

7. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล  
 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงส ารวจ  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม                    

ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เคยใช้บริการพูลวิล
ล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยา  

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยชุดค าถามที่มีโครงสร้างแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด ได้แก่ อายุ และลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย เพศ  
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าของนักท่องเที่ยวมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ได้แก่ ระยะเวลาเข้าพักต่อครั้ง และแบบสอบถามแบบปลาย
ปิดแบบเลือกค าตอบเดียว ได้แก่ ช่วงเวลาที่นิยมไปท่องเที่ยวและพักผ่อนมากที่สุด และวิธีการในการจอง 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ ที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่า มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด แบบวัดเจตคติ
แบบของลิเคริท์ (Likert’s scale) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค จ านวน  32 ข้อ และ
พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนรวมของทุกข้อ โดยผู้ศึกษาใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยในการแปลผล
ข้อมูลอันตรภาคชั้น และมีเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ยประเภทอันตรภาคชั้น ดังนี้  

 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับน้อยที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง มีผลต่อการการตัดสินใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง มีผลต่อการการตัดสินใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากที่สุด 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเหตุผลส าคัญที่ท าให้ตัดสินใจใช้บริการพูลวิลล่า รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้บริการพูลวิลล่าของนักท่องเที่ยว เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือศึกษา
รายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากนักท่องเที่ยว 
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กำรเก็บรวบรวมข้อมูล         
  ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้คือ    
  1. การส ารวจข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้บริการพูลวิลล่า 4-5 ดาวในเมืองพัทยา ซึ่งเป็นเป้าหมาย
โดยตรงของการศึกษา ทางผู้ศึกษาได้เลือกท าแบบสอบถาม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปกติและรูปแบบ
ออนไลน์ จ านวน 250 ชุด โดยรูปแบบปกติ ได้ขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าฝ่ายบริการลูกค้าของพูล
วิลล่า 4-5 ดาวในเมืองพัทยา เพ่ืออธิบายและน าแบบสอบถามแจกให้กับลูกค้าที่เข้าพัก รูปแบบที่สองคือ
รูปแบบออนไลน์ ได้กระจายผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊ค (facebook) ไลน์ (line) 
เนื่องจากเป็นวิธีที่มีต้นทุนการด าเนินงานต่ า และสามารถเข้าถึงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 
  2. น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาตรวจสอบเพ่ือดูความถูกต้องสมบูรณ์และความ
เป็นเอกภาพของข้อมูล ก่อนที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประเมินผล         
  

3. น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences)  
 

8. กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน โดยเมื่อ

รวบรวมแบบสอบถามและน ามาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนั้น จะน าข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS     

วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่       
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) มีดังนี ้
  การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการแจงแจกความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและในแบบสอบถามส่วนที่  2 พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการอธิบายการให้ความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) มีดังนี ้    
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน F-Test (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านพฤติกรรมกับ ระดับความส าคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา  
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9. ผลกำรศึกษำ  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริกำรที่พักพูลวิลล่ำในเมืองพัทยำ       
ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

หญิง 

 
72 
178 

 
28.8 
71.2 

2. อำยุ 

ช่วงอายุ ระหว่าง 20–24 ปี 
ช่วงอายุ ระหว่าง 25–29 ปี 
ช่วงอายุ ระหว่าง 30–34 ปี  
ช่วงอายุ ระหว่าง 35–39 ปี  
ช่วงอายุ ระหว่าง 40–44 ปี  
ช่วงอายุ ระหว่าง 45–49 ปี 
ช่วงอายุ ระหว่าง 50–54 ปี 
ช่วงอายุ ระหว่าง 54–59 ปี 
ช่วงอายุ ระหว่าง 60–64 ปี 
ช่วงอายุ  65 ปีขึ้นไป 

 
1 
55 
79 
51 
22 
32 
8 
0 
0 
2 

 
0.4 
22 

31.6 
20.4 
8.8 
12.8 
3.2 
0 
0 

0.8 

3. อำชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ 

 
4 
57 
42 
142 
5 

 
1.6 
22.8 
16.8 
56.8 

2 

4. รำยได้ 
10,001-30,000 บาท 

30,001-50,000 บาท 

50,001-70,000 บาท 

70,001-90,000 บาท 

90,001 ขึ้นไป 

 
66 
77 
41 
18 
48 

 
26.4 
30.8 
16.4 
7.2 
19.2 
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จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาจ านวนและร้อยละปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่เลือกใช้

บริการพูลวิลล่าในพัทยา ภาพรวมพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่ง
ได้เป็น เพศชายร้อยละ 29 เพศหญิงร้อยละ 71 มีอายุเฉลี่ย 35.6 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30–34 ปี 
(ร้อยละ 31.6) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 56.8) และรายได้อยู่ระหว่าง 30,001- 
50,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 30.8) 

ตอนที ่2 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในกำรเลือกใช้บริกำรพูลวิลล่ำในเมืองพัทยำ 
ตำรำงท่ี 2  จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยา 
พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรพูลวิลล่ำในเมืองพัทยำ จ ำนวน ร้อยละ 

1. ระยะเวลำที่เข้ำพัก (คืน) 
1 คืน  

2 คืน 
3 คืน 
4 คืน 

 
98 
138 
13 
1 

 
39.2 
55.2 
5.2 
0.4 

2. ช่วงเวลำที่นิยมไปท่องเที่ยวและพักผ่อน 

วันธรรมดา 

วันหยุดสุดสัปดาห์ 

วันหยุดนขัตฤกษ์ 

 
76 
112 
62 

 
30.4 
44.8 
24.8 

3. ช่องทำงกำรจอง 

Direct 
Agoda 
Expedia 
Traveloka 
Air bnb 
Booking.com 
C trip 
Hotel.com 

อ่ืน ๆ 

 
52 
117 
8 
23 
1 
45 
0 
2 
2 

 
20.8 
46.8 
3.2 
9.2 
0.4 
18 
- 

0.8 
0.8 

 
จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าใน

เมืองพัทยาของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมพบว่าจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยม
ท่องเที่ยวและพักผ่อนมากที่สุดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ร้อยละ 44.8) โดยระยะเวลาเข้าพักต่อครั้ง 
ประมาณ 2 คืน (ร้อยละ 55.2) และมีการจองห้องพักผ่านทางตัวกลางให้บริการ (Online Travel 
Agents) ได้แก่ เว็บไซต์ อโกด้า (ร้อยละ 46.8)  
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ตอนที่ 3 ข้อมูลควำมคิดเห็นต่อกำรให้ควำมส ำคัญของส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร
ในกำรเลือกใช้บริกำรพูลวิลล่ำในเมืองพัทยำ       
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการที่
พักพูลวิลล่าในเมืองพัทยา สามารถสรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่า ตามปัจจัยทั้งหมด 7 ปัจจัย ได้ดังนี้  

ตำรำงที่ 3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละตัววัด (ปัจจัยอิสระ) ความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยว    

ปัจจัย ค่ำเฉลี่ย S.D. กำรแปลค่ำ 
 1.ด้ำนที่พักและกำรบริกำร  

1.1 ชื่อเสียงของที่พักเป็นที่รู้จักในวงกว้าง/ใคร ๆ ก็รู้จัก  3.68 0.978 ระดับมาก 

1.2 มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ/รูปแบบ 3.952 0.844 ระดับมาก 

1.3 มีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4.044 0.902 ระดับมาก 

1.4 ขนาดของพูลวิลล่ามีความกว้างขวาง มีพื้นที่ใช้สอย
เพียงพอ 

4.024 0.845 ระดับมาก 

1.5 สระว่ายน้ าภายในพูลวิลล่ามีขนาดใหญ่ 3.648 0.871 ระดับมาก 

1.6 มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักครบครัน 4.452 0.664 ระดับมากทีสุ่ด 

1.7 ภายในพูลวิลล่ามีความสะอาด  4.696 0.624 ระดับมากทีสุ่ด 

1.8 สระว่ายน้ าภายในพูลวิลล่าใส สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก 4.640 0.657 ระดับมากทีสุ่ด 

2.ด้ำนรำคำ  
2.1 มีการก าหนดและแสดงราคาของห้องพัก และบริการ
ต่างๆ อย่างชัดเจน 

4.456 0.739 ระดับมากทีสุ่ด 

2.2 มีราคาให้เลือกหลายระดับ 4 0 ระดับมาก 

2.3 พูลวิลล่ามีความเหมาะสมกับราคาที่จ่าย 4.492 0.684 ระดับมากทีสุ่ด 

2.4 ราคาถูกกว่าที่อ่ืน ๆ 3.928 1.019 ระดับมาก 

2.5 ราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก 4.272 0.891 ระดับมากทีสุ่ด 

3. ด้ำนสถำนที่หรือช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

3.1 สามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักหลายช่องทาง  4.276 0.791 ระดับมากทีสุ่ด 

3.2 มีบริการส ารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต  4.468 0.740 ระดับมากทีสุ่ด 

3.3 สถานที่ตั้งเหมาะสม หาง่าย เดินทางสะดวก ใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 

4.304 0.794 ระดับมากทีสุ่ด 

4.ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  
4.1 มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์  4.088 0.918 ระดับมาก 

4.2 มีการจัดแพคเกจส าหรับลูกค้า เช่น ฮันนีมูน  3.816 1.115 ระดับมาก 
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ปัจจัย ค่ำเฉลี่ย S.D. กำรแปลค่ำ 

4.3 มีส่วนลดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ า 4.284 0.875 ระดับมากทีสุ่ด 

4.4 มีส่วนลดให้กับลูกค้าเมื่อพักระยะยาวหรือจองหลาย
ห้องพัก 

4.320 0.865 ระดับมากทีสุ่ด 

4.5 มีบริการรับส่งระหว่างที่พัก กับ สนามบินหรือแหล่ง
ท่องเที่ยว  

3.980 1.070 ระดับมาก 

5. ด้ำนพนักงำนให้บริกำร 

5.1 พนักงานให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพ เป็น
มิตร 

4.684 0.595 ระดับมากทีสุ่ด 

5.2 พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงที เช่น สอบถามเส้นทางหรือ
ข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

4.644 0.564 ระดับมากทีสุ่ด 

5.3 พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ  4.440 0.775 ระดับมากทีสุ่ด 

5.4 มีพนักงานมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้ เช่น เม่ือมีปัญหาน้ าไม่ไหล   

4.620 0.655 ระดับมากทีสุ่ด 

6.ด้ำนกระบวนกำรบริกำร  

6.1 การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ทั้งการส ารอง
ห้องพัก การ Check in และการ Check out 

4.612 0.579 ระดับมากทีสุ่ด 

6.2 มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ 4.604 0.627 ระดับมากทีสุ่ด 

6.3 มีวิธีการในการส ารองที่พัก และช าระค่าที่พัก ค่าบริการ
ต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด/บัตร เครดิต/โอนเงินผ่าน
ธนาคาร/โอนเงินทาง อินเตอร์เน็ต  

3 0 ระดับปานกลาง 

7.ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ  
7.1 บรรยากาศโดยรอบที่พักสะอาด จัดตกแต่งสถานที่
สวยงาม อากาศดี ร่มรื่น 

4.684 0.560 ระดับมากทีสุ่ด 

7.2 บรรยากาศโดยรอบมีความสงบ เป็นส่วนตัว 4.640 0.586 ระดับมากทีสุ่ด 

7.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณ รู้สึกปลอดภัย
เมื่อเข้าใช้บริการ  

4.788 0.498 ระดับมากทีสุ่ด 

7.4 มีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ส าหรับลูกค้า มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกส่วนกลางครบครัน และสะดวกสบาย 

4.540 0.665 ระดับมากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความคิดเห็นต่อการให้ความส าคัญ

ของส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7P’s) ในปัจจัยแต่ละด้านดังนี้  
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ด้ำนที่พักและกำรบริกำร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความสะอาดของ
ภายในพูลล่ามากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.696 (S.D. = 0.624) รองลงมา ได้แก่ สระว่ายน้ าภายใน
พูลวิลล่าใส สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรก มีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักครบครัน มีสไตล์การ
ตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขนาดของพูลวิลล่ามีความกว้างขวาง มีพ้ืนที่ใช้สอยเพียงพอ มี
ห้องพักให้เลือกหลายระดับ/รูปแบบ ชื่อเสียงของที่พักเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสระว่ายน้ าภายในพูล
วิลล่ามีขนาดใหญ่ ตามล าดับ  

ด้ำนรำคำ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับพูลวิลล่ามีความเหมาะสมกับราคา
ที่จ่ายมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.492 (S.D. = 0.684) รองลงมาได้แก่ มีการก าหนดและแสดง
ราคาของห้องพัก และบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน ราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก        
มีราคาให้เลือกหลายระดับ และราคาถูกกว่าที่อ่ืน ๆ ตามล าดับ 

ด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ การมีบริการ
ส ารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ตมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.468 (S.D. = 0.740) รองลงมาได้แก่ 
สถานที่ตั้งเหมาะสม หาง่าย เดินทางสะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชน 
และสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักหลายช่องทาง ตามล าดับ 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ การมีส่วนลด
ให้กับลูกค้าเมื่อพักระยะยาวหรือจองหลายห้องพักมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.320 (S.D. = 
0.865) รองลงมาได้แก่ มีส่วนลดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ า มีรายการส่งเสริมการขายตาม
ฤดูกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ มีบริการรับส่งระหว่างที่พัก กับสนามบินหรือแหล่งท่องเที่ยว มีการจัด
แพ็คเกจส าหรับลูกค้า เช่น ฮันนีมูน ตามล าดับ 

ด้ำนพนักงำนให้บริกำร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ พนักงานให้บริการ
ด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพเป็นมิตรมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.684 (S.D. = 0.595) 
รองลงมาได้แก่ พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงที 
เช่น สอบถามเส้นทางหรือข้อมูลสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีพนักงานมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้ เช่น เมื่อมีปัญหาน้ าไม่ ไหล และพนักงานมีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะในการบริการ ตามล าดับ 

ด้ำนกระบวนกำรบริกำร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ การให้บริการที่
รวดเร็วทั้งการส ารองห้องพัก การ Check in และการ Check out มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.612 (S.D. = 0.579) รองลงมาได้แก่  มีจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการ และมีวิธีการในการ
ส ารองที่พัก และช าระค่าที่พัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด/บัตร เครดิต/โอนเงินผ่าน
ธนาคาร/โอนเงินทาง อินเตอร์เน็ต ตามล าดับ 

ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณท่ีพัก รู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.788 
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(S.D. = 0.498) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศโดยรอบที่พักสะอาด จัดตกแต่งสถานที่สวยงาม , 
บรรยากาศโดยรอบมีความสงบ เป็นส่วนตัว และมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ส าหรับลูกค้า เช่น            การ
จัดเตรียมที่จอดรถ สวนพักผ่อน ห้องอาหารและสิ่งสันทนาการอ่ืน ๆ ตามล าดับ   จาก
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ระดับความส าคัญต่อปัจจัยอิสระทั้ง 32 ตัวแปรของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูงสุด คือ ปัจจัยด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ มีระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณที่พัก รู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้
บริการมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.788 (S.D. = 0.498) แปลค่าได้ว่า มีความส าคัญมากที่สุด 
และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ     ด้าน
กระบวนการบริการ ได้แก่ มีวิธีการในการส ารองที่พัก และช าระค่าที่พัก ค่าบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี 
เช่น เงินสด/บัตร เครดิต/โอนเงินผ่านธนาคาร/โอนเงินทางอินเตอร์เน็ต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 (S.D. 
= 0.000) ซึ่งแปลค่าได้ว่า มีความส าคัญปานกลาง 

ตำรำงท่ี 4 สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละปัจจัย  

 
จากตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการมีผลต่อการเลือกใช้

บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาพบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อการให้ความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวโดยรวม พบว่าผลการประเมินในภาพรวมอยู่ใน
ระดับส าคัญมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.307 (S.D. = 0.798) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.664 
(S.D. = 0.586) รองลงมาอันดับที่ 2ได้แก่ ด้านพนักงานให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.597 (S.D. = 
0.658) อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.349 (S.D. = 0.779) อันดับ
ที่ 4 ได้แก่ ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.230 (S.D. = 0.788) อันดับที่ 5ได้แก่ ด้านที่พักและการ
บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.142 (S.D. = 0.892) อันดับที่ 6ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ย

ปัจจัยที่มีอิทธิต่อกำรตดัสินใจ �̅� S.D. ระดับ
ควำมส ำคัญ 

ล ำดับ 

ด้านที่พักและการบริการ 4.142 0.892 ส าคัญมาก 5 

ด้านราคา 4.230 0.788 ส าคัญมากทีสุ่ด 4 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.349 0.779 ส าคัญมากทีสุ่ด 3 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.098 0.991 ส าคัญมาก 6 

ด้านพนักงานให้บริการ 4.597 0.658 ส าคัญมากทีสุ่ด 2 

ด้านกระบวนการบริการ 4.072 0.904 ส าคัญมาก 6 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.664 0.586 ส าคัญมากทีสุ่ด 1 

รวม 4.307 0.798 ส ำคัญมำกที่สุด  
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เท่ากับ 4.098 (S.D. = 0.991) และอันดับที่ 7 ได้แก่ ด้านกระบวนการบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.072 
(S.D. = 0.904) ภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาแตกต่างกัน ใช้
การวิเคราะห์สถิติแบบ One way ANOVA (f-test) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม
ขึ้นไปอาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.277, 0.223, 0.525, 0.097, 0.58, 0.681, 0.626 ตามล าดับ    
 อายุที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านกายภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015) ดังนั้นจึงน าผลการวิ เคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกัน พบว่าแตกต่างกันจ านวน 2 คู่ ได้แก่ ช่วงอายุ 30-34 ปี มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพมากกว่าช่วงอายุ 25-29 ปีและช่วงอายุ 35-39 ปีมีระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านกายภาพมากช่วงอายุ 25-29 ปี   

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการส่งเสริ มการตลาด
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002) ดังนั้นจึงน าผลการ
วิ เคราะห์ ไปเปรียบเทียบ เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
Significant Difference (LSD) พบว่า แตกต่างกันจ านวน 5 คู่ ได้แก่ ระดับรายได้ 10,001-30,000
บาท มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด
มากกว่าระดับรายได้  50,001-70,000บาท และระดับรายได้  10,001-30,000 บาท มีระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าระดับรายได้ 
90,001 บาทขึ้นไป และ ระดับรายได้ 30,001-50,000 บาท มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า ระดับรายได้ 50,001-70,000 บาท 
และ ระดับรายได้ 30,001-50,000 บาทมีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่าระดับรายได้ 90,001 บาทข้ึนไป          
 ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาแตกต่างกัน ใช้การ
วิเคราะห์สถิติแบบ One way ANOVA (f-test) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป 

ระยะเวลาที่เข้าพักที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.43, 0.42, 0.37, 0.06, 0.24, 0.17, 0.81 ตามล าดับ   
 ช่วงเวลาที่เข้าพักที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.58, 0.56, 0.81, 0.11, 0.88, 0.21, 0.78 ตามล าดับ   
 วิธีการจองที่แตกต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
การตัดสินใจเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.51, 0.12, 0.16, 0.75, 0.12, 0.85, 0.12 ตามล าดับ  

บทวิพำกย์และกำรถกเถียง  
จากผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าใน

เมืองพัทยา โดยรวมพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาให้ความส าคัญกับด้าน
ลักษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านพนักงานให้บริการโดยมีความสอดคล้องกับ
การศึกษาของยุทธชัย คณาสิริวัฒน์ (2548) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
เลือกพักรีสอร์ทระดับราคาสูง และความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการรีสอร์ทระดับสูงบนเกาะช้าง 
จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการรวม
ทุกด้านในระดับมาก แต่ปัจจัยที่ให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ และปัจจัย
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ตามล าดับ แต่ขัดแย้งกับผลการศึกษาของภาสกร อักกะโชติกุล (2557) ที่
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักประเภทโรงแรมรายวันของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยด้านความเหมาะสมของราคา 
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการศึกษาข้างต้นจะ
เห็นได้ว่า ในกลุ่มลูกค้าระดับสูงจะให้ความส าคัญกับด้านกายภาพ ซึ่งก็คือในเรื่ องของความปลอดภัย 
ความเป็นส่วนตัว บรรยากาศโดยรอบที่พัก และการให้บริการของพนักงานมากกว่าด้านราคา  

จากการศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดบริการในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาแต่ละด้านพบว่า       
 1. ปัจจัยด้านที่พักและบริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านที่พักและบริการที่มีระดับของ
ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ การมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้องพักครบครัน ภายในพูลวิลล่าและ
สระว่ายน้ ามีความสะอาด ปัจจัยด้านที่พักและบริการที่มีระดับของความส าคัญมาก ได้แก่ ชื่อเสียง
ของที่พัก มีห้องพักให้เลือกหลายระดับ พูลวิลล่ามีความกว้างขวาง สระว่ายน้ าภายในพูลวิลล่ามีขนาด
ใหญ่ และมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของการเกด แก้วมรกต 
(2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องสภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
ห้องพัก และชื่อเสียงของโรงแรมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก อีกทั้ง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของอรุณ ลอมเศรษฐี (2554) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เช่นการตกแต่งห้องพัก ชื่อเสียงของที่พัก และการมีห้องพักให้เลือกหลาย
ประเภท มีความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมากท่ีสุด    
 2. ปัจจัยด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาที่มีระดับของความส าคัญมากที่สุด 
ได้แก่ พูลวิลล่ามีความเหมาะสมกับราคาที่จ่าย ราคาห้องพักเหมาะสมกับระยะเวลาที่เข้าพัก และมี
การก าหนดและแสดงราคาของห้องพักและบริการต่าง ๆ อย่างชัดเจน ปัจจัยด้านราคาที่มีระดับของ
ความส าคัญมาก ได้แก่ มีราคาให้เลือกหลายระดับ และราคาถูกกว่าที่อ่ืน ๆ ผลการศึกษาที่ได้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม
ของนักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดกระบี่ ของ การะเกด แก้วมรกต (2554) ที่พบว่า ห้องพักที่มีราคาถูก
และมีคุณภาพ สามารถเลือกจองห้องพักได้หลายระดับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับสูงสุด อีกท้ัง
จากการศึกษาของสุธาสินี ค าส าราญ (2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่อิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษาโรงแรม รีสอร์ทและบังกะโล ใน
อ าเภอเกาะสมุยพบว่า ปัจจัยด้านราคา ความเหมาะสมของราคาห้องเมื่อเทียบกับที่พักอ่ืนในระดับ
เดียวกัน เทียบกับขนาดห้องพัก เทียบกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกที่พักแรมในระดับมาก       

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านด้านช่องทางการจัด 
จ าหน่ายมีระดับของความส าคัญมากที่สุดในทุกด้าน ได้แก่ สถานที่ตั้งเหมาะสม หาง่าย เดินทาง
สะดวก ใกล้แหล่งท่องเที่ยว/ร้านอาหาร/แหล่งธุรกิจ/แหล่งชุมชนและสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก
หลายช่องทางและการมีบริการส ารองห้องพักทางอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับผลงานศึกษาของเอกฉัตร 
เหรียญสุวงษ์ (2557) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใน
อ าเภอวังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา พบว่าปัจจัยท าเลที่ตั้ง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมในระดับมาก และจากการศึกษาของของ จติกา คุ้มเรือน (2559) ที่ท าการศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการเลือกใช้บริการโรงแรม 4 ดาว 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเมืองพัทยาที่พบว่า โรงแรมในแต่ละพ้ืนที่สามารถน าจุดเด่นในด้าน
ต าแหน่งที่ตั้งมาเป็น ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น โรงแรมที่อยู่ใจกลางเมือง ท าให้มีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง หรือโรงแรมที่มีความสงบแต่อาจอยู่ไกลจากตัวเมือง เหมาะส าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการความสงบเพื่อพักผ่อน และความเป็นส่วนตัว   

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มี
ระดับของความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ การให้ส่วนลดกับลูกค้าที่พักระยะยาวหรือจองหลายห้องพัก  
และลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจ า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีระดับของความส าคัญมาก 
ได้แก่ มีรายการส่งเสริมการขายตามฤดูกาล การจัดแพ็คเกจส าหรับลูกค้า เช่น ฮันนีมูน และมีบริการ
รับส่งระหว่างที่พัก กับสนามบินหรือแหล่งท่องเที่ยว ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับเชฎฐินี เชี่ยวนาวิน 
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(2553) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดและ
บริการของสถานพักแรมประเภทรีสอร์ทระดับสูง พบว่า การมอบส่วนลดในการเข้าพักครั้งถัดไปมี
ระดับความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้าได้มากข้ึน ซึ่งจะเห็นได้ว่าลูกค้า
ที่ใช้บริการพูลวิลล่าโดยส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดกับส่วนลดเมื่อใช้บริการเป็น
ประจ า พักระยะยาวหรือจองหลายห้องพัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่เลือกใช้
บริการที่พักแบบพูลวิลล่าเป็นประจ า และมักใช้เวลาในการเข้าพักพูลวิลล่ามากกว่า 1 คืน เนื่องจาก
พูลวิลล่าเป็นสถานที่ท่ีเหมาะกับการพักผ่อน และให้บรรยากาศของความสงบ เป็นส่วนตัวนั่นเอง 
 5. ปัจจัยด้านพนักงานบริการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านพนักงานบริการมีระดับของ
ความส าคัญมากที่สุดในทุกด้าน กล่าวคือ พนักงานให้บริการด้วยความรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทันถ่วงที ยิ้มแย้ม เป็นมิตร มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการบริการ รวมถึงสามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและจัดการปัญหาให้กับลูกค้าได้ สอดคล้องกับผลการศึกษาของชลธิชา เตชวัชรมง
คล (2559) ที่ท าการศึกษาการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบว่า มีระดับความคิดเห็นในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร/
พนักงานผู้ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกันกับการศึกษาของเชฎฐินี เชี่ยวนาวิน 
(2553) ที่ศึกษาลักษณะพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการค านึงถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการของสถานพักแรมประเภทรีสอร์ทระดับสูง พบว่าการบริการลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็นมิตร
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในรีสอร์ทระดับราคาสูง 
ย่อมคาดหวังให้การบริการของพนักงานมีคุณภาพสูง ซึ่งผู้ศึกษาเห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากห้องพัก
ประเภทพูลวิลล่าเป็นห้องพักที่มีราคาสูง ดังนั้นผู้ใช้บริการย่อมคาดหวังการบริการที่สูงขึ้นด้วย   

6. ปัจจัยด้านกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีระดับของความส าคัญ
มากที่สุด ได้แก่ การให้บริการที่รวดเร็ว สะดวกสบาย และมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการบริการ 
ปัจจัยด้านกระบวนการที่มีระดับของความส าคัญปานกลาง ได้แก่ มีวิธีการส ารองที่พัก และการช าระ
ค่าที่พัก และบริการต่าง ๆ ได้หลายวิธี เช่น เงินสด/บัตรเครดิต/โอนเงินผ่านธนาคาร/โอนเงินทาง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของ อรุณี ลอมเศรษฐี (2554) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเลือกใช้บริการที่พักในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ด้านกระบวนการบริการโดยรวมมีผลต่อการตัดสินใจในระดับสูง ได้แก่ การให้บริการที่รวดเร็วทั้ง
การส ารองห้องพัก การจัดหาห้องพัก และการ check out รองลงมาคือการให้บริการที่ถูกต้องตรงความ
ต้องการนักท่องเที่ยว และจ านวนบุคลากรเพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว    
  

7. ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพมี
ระดับของความส าคัญมากที่สุดในทุกด้าน กล่าวคือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส่วนกลางครบครัน  
บรรยากาศโดยรอบที่พักสะอาด จัดตกแต่งสถานที่สวยงาม มีความสงบ เป็นส่วนตัว มีระบบรักษา
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ความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณที่พัก และรู้สึกปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ ซึ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของการะเกด แก้วมรกต (2554) ที่ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกระบี่ พบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ
ในเรื่องของบรรยากาศของโรงแรม และการตกแต่งภายนอกและภายในอาคารส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนใจ ศรีชะฏา (2560) ที่พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยในภาพรวมในระดับมาก อีกทั้งผลการศึกษานี้
ยังเป็นไปตามปัจจัยพื้นฐานในการพักแรมประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐาน 6 ประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญมากในการใช้บริการที่พักแรมประกอบด้วย (ปุณฑริกา ศะศิธร , 2553: ออนไลน์) 
1) ความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้พัก 2) ความสะอาดและสุขอนามัยในสถานที่พัก 
3)ความสะดวกสบายจากการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้พัก 
4) ความเป็นส่วนตัว 5) บรรยากาศตกแต่งสวยงาม 6) ภาพลักษณ์ของกิจการและอ่ืน ๆ และยังมี
ข้อมูลสนับสนุนผลการศึกษาเพ่ิมเติมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จัดท าโครงการ
ศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณภาพสูง พบว่าปัจจัยส าคัญในการเลือกเป้าหมายท่องเที่ยวล าดับแรก
ได้แก่ ความมั่นใจด้านความปลอดภัยนั่นเอง  

ผลการทดสอบสมมุติฐาน จากผลการศึกษาความสัม พันธ์ ระหว่ า งรายได้  กับระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าระดับ 4-5 ดาว
ในเมืองพัทยาด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่า รายได้เพ่ิมข้ึนจะให้ความส าคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาดลดลง กล่าวคือ ในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่ ากว่าจะให้ความส าคัญกับส่วนลดและรายการส่งเสริมการขาย มากกว่าในกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้สูง
กว่า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของชมัยพร แก้วรอด (2558) ที่พบว่า รายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้
นักท่องเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในเขตต าบลป่าตอง 
อ าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของชัยสมพล ชาว
ประเสริฐ (2552: 63–81) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ของธุรกิจบริการจะมีความ
คล้ายกับธุรกิจขายสินค้ากล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการท าได้ในหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อ
ต่าง ๆ ซึ่งการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ 
ส่วนการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างต่ า ต้องอาศัยการ
การลด แลกแจก แถม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ตามการศึกษาของภาสกรณ์ อักกะโชติกุล (2557) พบว่า 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการพิจารณาในด้านคุณภาพและบริการของโรงแรมเป็นปัจจัยหลักส าคัญ 
ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะมีรายได้ที่ ไม่สูงนัก แต่หากมีความพึงพอใจที่จะใช้บริการในระดับสูง 
นักท่องเที่ยวก็จะยินดียอมจ่ายในราคาที่โรงแรมเสนอมา ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง 
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ก็ยอมจ่ายในราคาที่ไม่แพงมากนัก หากสินค้าและบริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ กับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการพบว่า อายุที่ต่างกัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยา ด้านกายภาพต่างกัน ซึ่ง
จะเห็นว่าอายุเพ่ิมขึ้นจะมีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในด้าน
กายภาพเพ่ิมข้ึน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่าจะให้ความส าคัญกับด้านความปลอดภัยในการ
เข้าใช้บริการ ความสงบและเป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่อายุน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of needs) ที่กล่าวถึงความ
ปรารถนาของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดย มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ คือ ความต้องการที่จะเข้าใจ
ตนเองอย่างแท้จริง ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ความต้องการ ความรักและความเป็น
เจ้าของ ความต้องการความปลอดภัย และความต้องการทางด้านร่างกาย (Walborn, 2014) ซึ่งในคน
ที่อายุเพ่ิมขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองในระดับที่เพียงพอ ก็จะมีความ
ต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยตามมา        

จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง อาชีพ กับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการพบว่า อาชีพที่ต่างกัน ท าให้นักท่องเที่ยวมีระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน  
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้บริการพูลวิลล่า ได้แก่
ระยะเวลาที่เข้าพัก ช่วงเวลาที่เข้าพัก วิธีการจอง กับระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการพบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ต่างกัน ท า
ให้นักท่องเที่ยวมีระดับส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกใช้บริการพูลวิล
ล่าระดับ 4-5 ดาวในเมืองพัทยาไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ทัศนะของ ดร.ชลภวัต 
บริรักษ์คูเจริญ ผู้ประกอบการธุรกิจพูลวิลล่ามากว่า 10 ปี ที่กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าท่ีเลือกใช้บริการพูลวิล
ล่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่ งปัจจัยใดอย่างชัดเจน เนื่องจากลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนั้นจะมี
ลักษณะเฉพาะ กล่าวคือ มีรสนิยมและสไตล์ความชอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม เช่น ชื่นชอบความ
เป็นส่วนตัว มีพื้นท่ีโดยรอบกว้างขวาง และการบริการที่เหนือระดับ (All in Villa Service) นั่นเอง  

 

10. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ  
สรุปผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการพูลวิลล่าในเมืองพัทยาส่วนใหญ่อายุ 30-34 

ปี รายได้เฉลี่ย 30,001-50,000 บาท อาชีพพนักงานเอกชน พฤติกรรมการเลือกใช้บริการพูลวิลล่าใน
เมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวคือ นิยมท่องเที่ยวและพักผ่อนมากที่สุดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์        
โดยระยะเวลาเข้าพักต่อครั้ง ประมาณ 2 คืนและมีการจองห้องพักผ่านทางตัวกลางให้บริการด้านการ
จองห้องพัก Online Travel Agents (OTAs) ได้แก่ เว็บไซต์อโกด้า  
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดในด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ด้านพนักงานให้บริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านราคา ด้านที่พักและ
การบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ ตามล าดับ ภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญ
มากที่สุด ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า        
 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการทุกด้านไม่แตกต่างกัน อายุที่ต่างกัน       
มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้
บริการในด้านกายภาพแตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน มีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการในด้านการส่งเสริมการตลาด
แตกต่างกัน       

2) ปัจจัยด้านพฤติกรรม ระยะเวลาที่เข้าพัก ช่วงเวลาที่เข้าพัก วิธีการจองที่ต่างกัน มีระดับ
ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการทุก
ด้านไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรค้นคว้ำอิสระ 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เลือกใช้บริการที่พักพูลวิลล่าอยู่ในช่วงอายุ 30-34 ปีมากที่สุด ดังนั้น

ในการท าการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องเลือกสื่อที่ใช้ในการท า
การตลาด ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงวัยดังกล่าวด้วย   

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการพูลวิลล่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ โดยระยะเวลาเข้า
พักต่อครั้งประมาณ 2 คืน ดังนั้นผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าควรมีการวางแผนการตลาดและกิจกรรม
ส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมา และควรเตรียมพร้อมด้าน
บุคลากร สถานที่ ฯลฯ ในการให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึง  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมจองห้องพักผ่านตัวกลางให้บริการด้านการจองห้องพัก Online 
Travel Agents (OTAs) ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์อโกด้า (Agoda) ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการวางแผนการ
จัดสรรห้องพัก วางแผนการตลาด การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับช่องทาง
ดังกล่าว เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ครอบคลุมและทั่วถึง ผู้บริโภคสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตลอดเวลา 
และควรมีการอัพเดตภาพถ่ายที่พัก หรือเลือกภาพถ่ายที่ดึงดูดและน่าสนใจลงในเว็บไซด์ รวมถึง
ผู้ประกอบการควรหมั่นตรวจสอบรีวิวและการให้คะแนน/ตอบกลับข้อแนะน าต่าง ๆ จากลูกค้า ซึ่ง
แสดงออกให้เห็นถึงความใส่ใจ และน าข้อมูลค าแนะน า ติชมดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดี
ขึ้น   

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการด้านลักษณะ
ทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญในด้านนี้เป็นพิเศษ 
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โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ และความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งมีระดับ
ความส าคัญมากที่สุดเมื่อเทียบกับปัจจัยในด้านอื่น ๆ ของการศึกษานี้  

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการด้ านพนักงาน
ให้บริการ ในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญกับบุคลากร ตั้งแต่การคัดเลือก 
บุคลิกภาพ ทักษะการปฏิบัติ และควรจัดให้มีการอบรม พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้พนักงาน
สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงานเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการให้บริการ 
พนักงานทุกฝ่ายต้องมีความร่วมมือ ท างานเป็นทีม เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดความพร้อมในการบริการและ
ช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันถ่วงที ทั้งนี้พนักงานที่ให้บริการทุกฝ่ายควรมีจิตส านึกและมีใจรักงาน
บริการ มนุษย์สัมพันธ์ แสดงออกถึงความรู้สึกจริงใจ ซื่อสัตย์ต่องานบริการ และมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการรักษามาตรฐานงานบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ส าคัญท าให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน 

จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามพบว่า เหตุผลหลักที่นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้าพักพูลวิล
ล่า คือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้น้ าหนักกับเรื่อง ความสงบ เป็นส่วนตัว เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 
ความสะดวกสบาย มีพ้ืนที่กว้างขวาง พร้อมผู้ให้บริการที่แตกต่างจากการบริการของโรงแรมทั่ว ๆ ไป  
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่ต้องการตอบแทนหรือให้
รางวัลตัวเองที่ท างานหนักด้วยการพักในสถานที่ดี ๆ หรูหรา และพิเศษกว่าโรงแรมทั่ว ๆ ไป 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวระหว่างการใช้บริการพูลวิลล่านั้น ผู้ประกอบการต้องให้
ความส าคัญและแก้ไขปรับปรุงหรือเร่งรัดจัดการกับปัญหาเหล่านั้นให้ดีขึ้น เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากพูลล่าโดยส่วนมากนั้นจะมีการตกแต่งให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ดังนั้นปัญหาที่พบเจออยู่เป็น
ประจ าก็คือ สัตว์ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ตุ๊กแก จิ้งจก แมง/แมลงบางชนิด หรือตอนกลางคืนมียุง ท าให้
ไม่สามารถใช้เวลารอบสระน้ าได้นาน ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีระบบจัดการหรืออุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกเพ่ือป้องกันและสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า หรือมีป้ายอธิบายรายละเอียดให้ลูกค้าทราบ 
และปัญหาที่พบบ่อยอีกข้อคือ พูลวิลล่าบางแห่งมีสระว่ายน้ าขนาดเล็ก เน้นเป็นการตกแต่งและการ
โฆษณาเพ่ือชูจุดเด่นว่าเป็นพูลวิลล่า แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงสระว่ายน้ าเ ล็ก ๆ ในห้องพัก
เท่านั้น ดังนั้นผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก าหนดค่ามาตรฐานของขนาดและความลึก
ของสระว่ายน้ า เพ่ือเป็นมาตรฐานของการประกอบการต่อไป 

 จากการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้พบข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้แก่ ในการเข้าถึงห้องพัก
หรือทางเดินโดยรอบ ควรค านึงผู้สูงอายุ ไม่มีขั้นบันไดเยอะ หรือมีทางส าหรับรถเข็น อีกทั้งห้องน้ า
ของพูลวิลล่าหลายแห่งมักเป็นแบบซีทรูและเปิดโล่ง จึงควรมีทางเลือกให้มีรูปแบบที่มิดชิดเป็นส่วนตัว 
นอกจากนี้ควรจัดให้มีผู้ดูแลส่วนตัว (Butler) ของแต่ละวิลล่า เพราะเม่ือลูกค้ามีปัญหาหรือต้องการใช้
บริการจะได้ไม่ต้องอธิบายซ้ าหรืออธิบายเพ่ิมเติมอีก 



 

 

190 
 

ตลาดท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้อง
ปรับตัว พัฒนาสินค้าและบริการให้มีความน่าสนใจ และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เนื่องจากลูกค้า
แต่ละกลุ่มจะมีความต้องการไม่เหมือนกัน ผู้ประกอบการจึงต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้านั้น ๆ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี โดยจะต้องจัดหาวิธีการเพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า
บริการได้สะดวก รวดเร็วและง่ายขึ้น 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป  
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรแยกประชากรกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

ออกเป็นแต่ละภูมิภาค หรือแต่ละประเทศ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ได้รายละเอียดเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือให้การศึกษาได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ควรใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และค้นพบข้อเท็จจริงใหม่ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เช่น กลุ่มธุรกิจพูลวิลล่าตามสถานที่
ท่องเที่ยวชั้นน าในประเทศไทย เช่น อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 
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กำรศึกษำควำมพร้อมของบุคลำกรศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดตรำด 
กับกำรเข้ำสู่ระบบรำชกำร 4.0 

พิชญาภัค พลศรี* 

บทคัดย่อ 
 การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ทราบความรับรู้ ความเข้าใจของข้าราชการและ
ลูกจ้างของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดเกี่ยวกับการเป็นระบบราชการ 4.0 (2) เพ่ือทราบถึงความ
พร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ของข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดตราด  (3) 
เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับลูกจ้างศูนย์ด ารงธรรมกับระบบราชการ 4.0 ในการศึกษาครั้งนี้
ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการด้วยค าถามปลายเปิดกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 15 
ราย ในห้วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 ได้แก่ ข้าราชการระดับอ านวยการสูง จ านวน 1 ราย 
(หัวหน้าส านักงานจังหวัดตราด) ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 ราย (ผู้อ านวยการกลุ่ม
งานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด) ข้าราชการระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
จ านวน 2 ราย ลูกจ้างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด จ านวน 4 ราย หน่วยราชการที่เป็นเครือข่ายร่วม
ด าเนินการ จ านวน 2 ราย และประชาชนผู้รับบริการ จ านวน 5 ราย ทั้งนี้ พิจารณาจากการเป็นผู้รับ
มอบหมายงานตามหน้าที่และเป็นผู้รับบริการและมีสรุปประเด็น ดังนี้ 
 1) ทราบความรับรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดเกี่ยวกับการเป็น
ระบบราชการ 4.0 พบว่า บุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด/ ส่วนราชการที่เป็นเครือข่าย
ด าเนินการ และประชาชน มีความรับรู้ต่อระบบราชการ 4.0ในระดับหนึ่งในมิติด้านกายภาพ คือ มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 2) ทราบถึงความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ของข้าราชการและลูกจ้างของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดตราด พบว่า บุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดและส่วนราชการที่เป็น
เครือข่ายด าเนินการ มีความพร้อมที่จะปรับเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
 3) เพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับลูกจ้างศูนย์ด ารงธรรมกับระบบราชการ 4.0 พบว่า 
ต้องมีการสนับสนุนปัจจัยส าเร็จจากส่วนกลาง เช่น การพัฒนาระบบและมีงบประมาณเพ่ือพัฒนาและ
การอบรมเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิด เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องมี
แผนด าเนินการที่ชัดเจน 

 
ค ำส ำคัญ: ประเทศไทย 4.0 ระบบราชการ 4.0 ความพร้อมของบุคลากร 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบณัฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์Email:phitchayaphak12@gmail.com 
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1. บทน ำ 
 ในบริบทของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองการ
ปกครองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่มีการแข่งขันที่รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ท าให้ทุก
ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวเข้ากับกระแสโลกท าให้ต้องก าหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศผ่านการปฏิรูปและต้องผลักดันให้ส าเร็จเป็นรูปธรรม รัฐบาลภายใต้การ
น าของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา มุ่งหมายที่ผลักดันประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น
โมเดลเศรษฐกิจตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่จะน าพาประเทศไทยก้าวพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ที่มีความเหลื่อมล้ าและความไม่สมดุลที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม
ไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  (New Engines of Growth) ตามแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนผ่านกลไกประชารัฐ เพ่ือมุ่งสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 พุ่งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ประเทศในโลก
ที่หนึ่งภายในภายใต้การขับเคลื่อนการเติบโต คือ หลุดพ้น 3 กับดัก ในปี 2575 ได้แก่ 
 1. หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง เดิม “ท ามากได้
น้อย” เป็น “ท าน้อยได้มาก” ด้วยการสร้างความมั่งคั่งโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ “Value-Based Economy” ด้วยการผนวกปัญญา เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสร้าง (Competitive Growth Engines) 
 2. หลุดพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ าผ่านการกระจายรายได้และโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน 
(Inclusive Growth Engines) มุ่งเปลี่ยน “รวยกระจุก จนกระจาย” เป็นการกระจายความม่ังคั่งด้วย
หลักคิด “เราจะเดินหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทั้งใครไว้ข้างหลัง” 
 3. หลุดพ้นจากกับดักความไม่สมดุลด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านการพัฒนา/การผลิตที่
สมดุลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth Engines) 
(กระทรวงอุตสาหกรรม,2560) 
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนบรรลุวัตถุประสงค์ ระบบราชการที่เป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้สามารถตอบสนองและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์การเป็นประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ระบบราชการของประเทศไทยมีการปฏิรูปมาเป็น
ล าดับเทียบเคียงได้ ดังนี้ 
 1. ระบบราชการ 1.0 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ทรง
วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางอารยประเทศ ซึ่งได้
วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินให้เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
และเท่าเทียมนานาอารยประเทศ 
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  2. ระบบราชการ 2.0 เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  1 (พ.ศ.
2504 - 2509) จนถึงรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งเป็นห้วงที่ระบบราชการมีความเข็มแข็ง
บริหารราชการตามแนวทางของ Max weber ว่าด้วยความชอบธรรมที่มาจากเหตุผลและกฎหมาย 
 3. ระบบราชการ 3.0 เกิดในห้วง พ.ศ.2540 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญวิกฤติการเงินในเอเชีย
หรือ วิกฤติต้มย ากุ้ง (ห้วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8) ท าให้ในปี พ.ศ.2545 ได้
น าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล หรือ Good Governance มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเน้นการ
ท างานที่ถูกต้อง สร้างการมีส่วนร่วมและมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ส าหรับระบบราชการ 4.0 ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐหรือระบบราชการต้องท างานยึด
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ โดยต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง แนวคิด 
และวิธีการท างานใหม่จาก เดิม เน้นภาครัฐเป็นหลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง เป็น การเปิดกว้าง
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหาร่วมกัน และเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐทั้ง
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นให้สอดรับกัน โดยจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างให้เป็นแนวระนาบ (Horizontal Approach) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้จัดท ากรอบแนวทางการปฎิรูปของภาครัฐเพ่ือเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐหรือ
ระบบราชการต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่ งประโยชน์สุขของประชาชน (Better 
Governance, Happier Citizens) โดยปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ให้มีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เน้นความซื่อสัตย์และประโยชน์ส่วนร่วมเป็นที่ตั้ง และจัด 
ระเบียบโครงสร้างที่เน้นการท างานร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยโครงสร้างภายในส่วนราชการต้อง
กระชับไม่ซ้ าซ้อน ซึ่งราชการในอนาคตต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 1. ต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกฝ่าย (Open and Connected Government)  คือ การ
เปิดเผยการท างานและสามารถตรวจสอบการท างาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือท างานร่วมกัน และหาก
ภารกิจใดที่รัฐเห็นว่าไม่สมควรด าเนินการเองก็ให้มอบแก่เอกชนหรือภาคประชาสังคมเป็นหน่วย
ด าเนินการแทน มีการร่วมวางแผนและระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยต้องยอมรับความเสี่ยงและร่วมรับผลส าเร็จที่เกิดข้ึนร่วมกัน 
 2. ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง (Citizen Centric Government) คือ ต้องท างานเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้าโดยตั้งค าถามว่าประชาชนต้องการอะไรและเน้นแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นล าดับแรก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (Government 
Big Data) ที่มีการเชื่อมโยงกันและใช้ระบบดิจิทัลในการจัดบริการสาธารณะเบ็ดเสร็จในจุดเดีย ว 
(Single Point Contact) เพ่ืออ านวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชนในการใช้
บริการของรัฐได้ตลอดเวลาผ่านช่องทางที่ผสมผสานกัน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่  
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 3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & Innovative Government) คือ การเตรียมการ
ท างานไว้ล่วงหน้าโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การสร้างนวัตกรรมที่มีการประยุกต์องค์ความรู้แบบ  
สหสาขาวิชาเพ่ือตอบโต้กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นเพ่ือสนองต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้ทันท่วงที ตลอดจนเป็นองค์กรที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะในภาพของส านักงานแบบ
ดิจิทัล รวมทั้งกระท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติงานให้เหมาะกับบทบาทที่ได้รับ  
 ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0 คือ ความพร้อมของ
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งเปรียบเหมือนต้นทางของการพัฒนา บุคลากรของรัฐต้องท าหน้าที่เป็น  
 1. ผู้สนับสนุนการท างานของรัฐบาลที่ต้องให้ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกที่ถูกต้องเพ่ือเสนอแนะ
เชิงนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลและความคุ้มค่า 
 2. ผู้ก ากับดูแลที่มีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมถึงการมีกฎ ระเบียบที่เหมาะสมตาม
กาล และยกเลิกกฎ ระเบียบที่ไม่เกิดประโยชน์เพ่ือไม่ให้เป็นภาระต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และ
ประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ 
 3. เป็นผู้ปฏิบัติที่ค านึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต มีระบบการท างานที่ประสานเชื่อมโยงกัน เกิด
การกระจายการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
 ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจึงต้องเป็นผู้พร้อมในการเปลี่ยนแปลงนี้ เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศ
ไทย 4.0 ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในนโยบาย การเตรียมตัวของบุคลากร และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมที่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกับระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการ
ค าปรึกษา รับเรื่องความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลักดันประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมอันจะน าประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการได้ก าหนดปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ ระบบราชการ 4.0 จะต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยอย่างน้อย 3 ประการ ประกอบด้วย 
  1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมในรูปแบบประชารัฐ 
 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการหรือศึกษาเรื่องใหม่ ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพโดยให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) เป็นการผสมผสานการ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์ สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างาน
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ร่วมกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้ความปลอดภัย 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,2560) 
 ทั้งนี้ ศูนย์ด ารงธรรมก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการ
ข่าวสารของกระทรวงมหาดไทย” ในระยะแรกศูนย์บริการฯ ดังกล่าวมีภารกิจในด้านการรับฟังความ
คิดเห็น ให้บริการข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เฉพาะงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1567และทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 
ซึ่งต่อมาปรากฏว่าศูนย์บริการฯ ดังกล่าวได้มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้นในด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ของประชาชน จึงท าให้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2537 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ซึ่งด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีนโยบายปรับปรุงศูนย์บริการฯ โดยเล็งเห็น
ว่าจักช่วยให้บ้านเมืองหน้าน่าอยู่ควบคู่ไปกับการสร้างให้ราชการเป็นผู้น าความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย” (Demronghama Center of Ministry Interior) 
และปรับบทบาทการท างานให้เป็นไปในลักษณะเชิงรุกโดยให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมสิ่งอุปกรณ์และ
เครือข่ายการสื่อสารที่เชื่อมโยงเพ่ือบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2545 
ซึ่งตรงกับวันด ารงราชานุภาพ (1 ธันวาคมของทุกปี) กระทรวงมหาดไทยจึงได้ท าการปรับปรุงและเปิดศูนย์
ด ารงธรรมอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ (กระทรวงมหาดไทย,ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์) 
 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
 2.1 เพ่ือทราบความรับรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดเกี่ยวกับ
การเป็นระบบราชการ 4.0  
 2.2 เพ่ือทราบถึงความพร้อมการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ของบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรม 
จังหวัดตราด  
 2.3 เพื่อหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับลูกจ้างศูนย์ด ารงธรรมกับระบบราชการ 4.0  
 

3. วิธีด ำเนินวิจัย 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บข้อมูลจากหนังสือ คู่มือ
ปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือเอกสารทางราชการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการ
วิจัย รายงานการประชุม ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมและระบบราชการ 4.0 โดย
ล าดับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม นโยบายประเทศไทย 4.0 ระบบราชการ 4.0 แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม แนวคิดของการศึกษาวิจัย 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแบบด้วยการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) และมีลักษณะเปิดกว้าง ยืดหยุ่นสูง ไม่จ ากัดค าตอบ แต่มี
จุดสนใจเฉพาะหรือเรียกว่า การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
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 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) โดยเทียบเคียงความแม่นตรงของขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกสัมภาษณ์
ต่างเวลา ต่างสถานที่ และต่างบุคคล และหากพบได้รับข้อมูลที่ตรงกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับมามี
ความถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 (1) ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 (2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 (3) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงความคล้ายและ
แตกต่างกันของข้อมูล จากนั้นจึงน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 (4) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันเพ่ือสรุปผลการวิจัย
สภาพความพร้อมของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดกับการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งด้านการ
รับรู้และความเข้าใจ ด้านความพร้อมของบุคคล และสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ปัญหา/อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดเพ่ือให้มี
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

 

4. สรุปและอภิปรำยผล 
 พบว่า บุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด ส่วนราชการที่เป็นเครือข่ายด าเนินการและ
ประชาชน มีความรับรู้ต่อระบบราชการ 4.0 ในระดับหนึ่งในมิติด้านกายภาพ คือ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และพบว่าบุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดและส่วน
ราชการที่เป็นเครือข่ายด าเนินการ มีความพร้อมที่จะปรับเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยต้องมีการสนับสนุน
ปัจจัยส าเร็จจากส่วนกลาง เช่น การพัฒนาระบบ และมีงบประมาณเพ่ือพัฒนาและการอบรมเพ่ือกระตุ้น
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องมีแผนด าเนินการที่ชัดเจน 
รวมถึงการสื่อสารแผนนั้นให้เป็นที่รับทราบทั่วถึงเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในเป้าหมายร่วมกัน 
 มิติของการรับรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ของบุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ตราด และส่วนราชการที่เป็นเครือข่ายด าเนินการในระบบราชการ 4.0 คือ เพ่ือให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจต่อบริการของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเกิดจากภารกิจของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดตราดเป็นไปในทางสังคมศาสตร์ที่ใช้ทักษะการวิเคราะห์ รวมรวมข้อมูลข้อเท็จจริง การ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการและผู้ร้อง จึงอาจเข้าใจ/รับรู้เฉพาะตนได้ว่าระบบราชการ 4.0 เป็น
เรื่องเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยอาศัย
ประสบการณ์เดิมของตนเอง ดังนั้น 1)  องค์กรต้องสร้างการรับรู้/การสื่อสารต่อนโยบายเพ่ือให้เกิด
การสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจ 2) เมื่อรับรู้แล้วจะน าไปสู่ความสนใจ 3) เมื่อเกิดความสนใจแล้ว
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น าไปสู่การศึกษา/เรียนรู้ 4) จากนั้นจะเข้าสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติทางบวกและพฤติกรรมต่อไป และ 
5) เห็นว่าการสื่อสารมีผลต่อความส าเร็จของการเป็นระบบราชการ 4.0 ดังนั้น ควรมีการสื่ อสารสร้าง
การรับรู้ที่ดีและตรงประเด็นและครอบคลุมรอบด้าน 
 บุคลากรกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด และส่วนราชการที่เป็นเครือข่ายด าเนินการ มี
ความพร้อมของการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยประสงค์ให้ 1) มีการจัดอบรมให้ความรู้ เพ่ิมทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี 2) มีงบประมาณที่จะจัดหาอุปกรณ์ 3) ความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการเข้าสู่ระบบ
ราชการ 4.0 การที่แท้และยั่งยืนต้องมาจากภายในตัวบุคคลเอง 4) องค์กรต้องสร้างการเป็นผู้มี
จิตส านึกในการปฏิบัติงานเพ่ือประชาชนด้วยหัวใจ กอปรกับองค์กร 5) ต้องมีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ในระยะยาวที่สนองต่อความส าเร็จของระบบราชการ 4.0  และ 6) มีแผนการด าเนินงานที่สามารถ
ผลักดันให้เป็นรูปธรรมซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กรด้วย 
 ผู้บริหาร/ผู้น า นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะขับเคลื่อนนโยบายระบบราชการ 4.0 ให้สัมฤทธิ์ผล 
โดยต้องมีลักษณะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรือผู้น าต้นแบบ คือ มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามที่จะด าเนินการโดยให้การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบ หรือสภาพแวดล้อม ทั้งนี้  
เพ่ือกระตุ้นหรือจูงใจให้ความร่วมมือหรือการขอความร่วมมือให้บุคลากรเห็นความส าคัญที่จะพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงตามมา หรือการมีทัศนะคติ
ทางบวกที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของหน่วยงานให้พร้อมส าหรับการเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง มีความทันสมัย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง โดยการสร้าง
การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะการแบ่งปันร่วมกันเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นทางปัญญาโดยมี
จุดหมายแห่งความส าเร็จร่วมกัน 
 ส าคัญที่สุดและยากที่สุด แต่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดในการเป็นระบบราชการ 4.0 คือ 
การปรับกระบวนการทางความคิดและทัศนคติ แต่หากสามารถด าเนินการได้แล้วจะส่งผลดีให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ แนวคิด และวิธีการท างาน โดยประชาชนมีความพึงพอใจ ซึ่งระบบราชการ 
4.0 เป็นพ้ืนฐานการบริหารที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น จึงเป็นความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานในเชิงรุกเพ่ือให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และง่ายต่อการติดต่อประสานงาน 
 ในความคิดของผู้วิจัยเห็นว่า จากแนวทางการระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ท าให้ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดตราดต้องปรับตัวเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการแก้ไขปัญหา
ความทุกข์ของประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากการผนวกระบบดิจิทัล และบุคลากร
ปฏิบัติตนเหมาะสมต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และให้ผู้รับบริการมีความสุขจากการใช้
บริการโดยต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมก ากับด้วย รวมถึงการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
และหน่วยงานอ่ืนในการประสานด าเนินการร่วมกันโดยการใช้ข้อมูลหรือเทคโนโลยีร่วมกัน 
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5. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป 
 5.1 ศึกษาถึงความคาดหวังของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราดต่อระบบราชการ 4.0 
เพ่ือทราบถึงความต้องการที่บุคลากรต้องการให้เป็นและค้นหาการปฏิบัติที่เป็นไปได้ 
 5.2 ศึกษาถึงทัศนคติทางบวกและทัศนคติทางลบของบุคลากรศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตราด 
และประชาชนต่อระบบราชการ 4.0 เพ่ือหาแนวทางการจัดหลักสูตรอบรมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงปฏิบัติตน/การสร้างการรับรู้ที่เหมาะสมต่อประชาชน 
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  /158412/158412.pdf. 
 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557. (2557 , 23 กรกฎาคม) ราชกิจจานุเบกษา.  
  เล่ม 131 ตอนพิเศษ 138 ง. 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ. (2561 , 6 เมษายน) 
  ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 ก.  
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558. (2558 ,  
  22 มกราคม). ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 4 ก. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 . (2546, 9 ตุลาคม) 
  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 20 ตอนที่ 100 ก  
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สำเหตุทีส่่งผลให้พนักงำนลำออกจำกองค์กำร กรณีศึกษำ: พนักงำนบริษัท 
ค้ำปลีกออนไลน์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหำนคร 

พีราภรณ์ จิตรมิตร* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ ศึกษาเฉพาะในกลุ่ม

พนักงานบริษัทค้าปลีกออนไลน์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มศึกษาจ านวน 10 คน ซึ่งผู้
ศึกษาใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอผล
วิจัย  

ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ท าให้พนักงานลาออก โดยศึกษาท้ังพนักงานออฟฟิศ และพนักงาน
ฝ่ายปฎิบัติการของบริษัทค้าปลีกออนไลน์แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นสาเหตุดังต่อไปนี้ 

- ปัจจัยเรื่องของลักษณะงาน ความยุติธรรม 
- ปัจจัยเรื่องผู้บังคับบัญชา  
- ปัจจัยเพื่อนร่วมงาน  
- ปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์กร 
- ปัจจัยเรื่องของคุณภาพชีวิต  
- ปัจจัยเรื่องของผลตอบแทน  
- ปัจจัยเรื่องของโอกาสที่ได้รับ  
- ปัจจัยสภาพแวดล้อม 

  โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อพนักงานออฟฟิศและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการมากที่สุดคือเรื่องของผู้บังคับ 

บัญชาที่เป็นผลให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากองค์การ และเป็นปัจจัยที่จะท าให้พนักงานผูกพันต่อองค์การ 

 
ค ำส ำคัญ: พนักงาน บริษัทค้าปลีกออนไลน์ 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบันองค์การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก เห็นได้จากการพัฒนาตัว

บุคลากร การสร้างแรงจูงใจหรือการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาธ ารงของ  
บุคลาการในองค์กร ในปัจจุบันการเติบโตของธุรกิจอุตสาหะกรรมต่าง ๆ ล้วนมีการแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้การแข่งขันเติบโตของธุรกิจประสบผลส าเร็จ หากไม่กล่าวถึงทรัพยากรมนุษย์คงไม่ได้ 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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เพราะการขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต่างต้องพ่ึงพาแรงงานมนุษย์แทบทั้งสิ้น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นเรื่องที่หลายบริษัทให้ความส าคัญและตระหนักถึงคุณค่าดังกล่าวการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้คงอยู่ในองค์การระยะยาว จึงเป็นเรื่องที่องค์การปัจจุบันให้ความส าคัญ และ
นอกเหนือจากนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา รวมถึงการลงทุนที่ใช้เม็ดเงิน
มหาศาล ในการได้มาซึ่งทรัพยากรที่ดีคนหนึ่ง ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงควรมีการบริหารจัดการ
ที่ดี เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและได้รับผลตอบแทนที่มีประสิทธิผล การธ ารงรักษาซึ่งพนักงานให้อยู่กับ
องค์การในระยะยาว จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้องค์การได้รับผลตอบแทนที่มีประสิทธิผลและช่วยองค์การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และหากพนักงานที่อยูในองค์การเรามีอัตราการลาออกที่สูง จะผลเสียต่อ
องค์การทั้งการลงทุนจัดหาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ การฝึกอบรมใหม่ ตลอดจนการธ ารงรักษา ดังนั้นการ
รักษาดูแลพนักงานให้คงอยู่กับอง์การระยะยาวจะช่วยให้องค์การเกิดผลดีต่อทั้งองค์การและปัจเจกบุคคล 

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สังคมดิจิทัลท าให้หลายองค์การเริ่มมองหาความต้องการที่แท้จริงของ
พนักงาน การดึงดูดคนดีคนเก่งให้มาร่วมงานกับองค์การ และการรักษาเอาไว้ให้เติบโตไปพร้อมกับ
องค์การองค์การส่วนใหญ่คิดว่าการอัดฉีดด้วยเงินเพียงอย่างเดียวเป็นทางออก แต่ลืมวิเคราะห์ไปว่า
สังคมการท างานในปัจจุบันประกอบด้วยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมงาน ตลอดจน
ร่วมหัวจมท้ายกับองค์การ ในอดีตองค์การส่วนใหญ่มักจะนิยม Built หรือ Buy คนเก่งให้มาอยู่ใน
องค์การในหลากหลายด้าน แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างมาก ทุกองค์การมีข้อจ ากัดในเรื่อง
การบริหารต้นทุน ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านบุคลากร ทางเลือกของหลายองค์การก็คือ การสร้าง
หุ้นส่วนธุรกิจ (Partnership) โดยเลือกท างานเฉพาะด้านที่ถนัด และหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือท างาน
ในด้านที่ตนเอง ไม่ถนัด ด้วย Concept นี้ ท าให้องค์การสามารถสร้างผลงาน (Results) และตอบโจทย์
พันธกิจขององค์การได้อย่างรวดเร็ว หรือในช่วงเวลาที่ต้องการ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อ
องค์การ เป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็สามารถท ากันได้ทุกองค์การ สิ่งที่ยากข้ึนไปอีกก็คือ การสร้างความผูก
ผันของคนเก่งที่เป็นดาวเด่น (talent engagement) เพราะคนเก่งนั้นเขาจะจัดการชีวิตตนเอง โดยไม่
รอให้องค์กรมาจัดการตามแนวทาง talent management ที่องค์กรสร้างขึ้นมา ถ้าหากตัวเขามองว่า
สิ่งที่บริษัทจัดให้ตอบสนองความต้องการได้ไม่ดีพอ เขาก็จะไม่อยู่ให้เราจัดการ ดังนั้น เราควรจะมาท า
ความรู้จักปัจจัยองค์ประกอบที่จะท าให้องค์กรมีกลยุทธ์การผูกพัน รักษาคนเก่งไว้กับองค์กรได้  

การบริหารคนในยุคปัจจุบัน ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นอันดับต้น ๆ ของการบริหารจัดการองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการได้มีมติ ครม. ให้มีการยกเลิกระบบซีที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้ระบบแท่งแทน ท าให้ภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหารบุคคลกันขนานใหญ่ 
อย่างไรก็ตาม การบริหารดังกล่าวจะประสบความส าเร็จและได้รับการยอมรับคงจะต้องมีการสื่อสารท า
ความเข้าใจกับตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบว่าระบบดังกล่ าวมีผลดีต่อกระบวนการท างานในอนาคต
อย่างไร พร้อมทั้งผู้ที่จะน าไปปฏิบัติต้องมีความรู้อย่างแท้จริงในการน าไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อองค์การ 
จะท าให้การบริหารผลตอบแทนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ จะเห็นได้ว่า การบริหาร
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ทางภาครัฐมีการปรับตัว ในส่วนของภาคเอกชนก็ได้มีวิวัฒนาการไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้ม
ของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน  

ทั้งนี้การน าแนวคิดการธ ารงรักษาบุคลากรมาปฏิบัติใช้ในองค์การ ผู้บริหารจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจกับพนักงานทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้จัดการให้ทราบถึงแนวคิดของโลกยุคใหม่ว่า มีแนวคิด
อย่างไร และเมื่อน ามาปฏิบัติแล้วองค์การได้รับประโยชน์จากแนวคิดนั้นอย่างไรบ้าง ผลกระทบต่อ
พนักงานมีมากน้อยเพียงใด ซึ่งการชี้แจงในลักษณะนี้ต้องใช้เวลา และอาศัยความร่วมมือกับทีม
ผู้บริหารช่วยกันประชุมและชี้แจงลูกน้องให้เกิดความเข้าใจ เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งเปิดใจ
รับฟังอยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ลูกน้องขาดขวัญและก าลังในในการปฏิบัติงาน 
 

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในองค์การ 
2.2 เพ่ือศึกษาสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการลาออกของกลุ่มบุคลากรในองค์การ 
2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการลดอัตราการลาออกของพนักงานในองค์การ เพ่ือให้องค์การ

เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์  
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย 
3.1 สาเหตุที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกจากองค์การ 

 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนค้าปลีกออนไลน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

แหล่งที่มาข้อมูลปฐมภูมิจ านวน 10 คน แบ่งเป็นพนักงานออฟฟิศ 5 คนและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
5 คน ขอบเขตของเนื้อหา: ศึกษาสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ 
 

5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
      ตัวแปรต้น      ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 

 

สำเหตุที่พนักงำนลำออก 
- ลักษณะงาน 
- ผลตอบแทนโดยรวม 
- ผู้บังคับบัญชา 
- เพื่อนร่วมงาน 
- สภาพแวดล้อม 
- คุณภาพชีวิต 
- วัฒนธรรมขององค์การ 
- โอกาสที่ได้รับ 

อัตรำกำรลำออกและควำมพึงพอใจ 

ของพนักงำนในองค์กร 
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6. ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าเกี่บวกับงานวิจัยและทฤาฎีที่เกี่ยวข้องกับการธ ารงรักษาพนักงานให้คงอยู่

กับองค์กร โดยได้ศึกษาจากหนังสือ บทความ เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งการค้นคว้า
ศึกษาเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

6.1 แนวคิดและทฤษฎีควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำนของมนุษย์ของมำสโลว์ 
โดยมองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะสนองความต้องการให้กับตนเอง

ทั้งสิ้น ซึ่งความต้องการมนุษย์ มีมากมายหลายอย่างด้วยกัน เขาได้น าความต้องการเหล่านั้นมา
จัดเรียงเป็นล าดับจากข้ันต่ าไปข้ันสูงสุดเป็น 5 ขั้น ด้วยกัน คือ 

1) ความต้องการด้านร่างกาย (physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ความต้องการอาหาร น้ าดื่ม อากาศ  

2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (safety needs) ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ความ
มั่นคงในครอบครัว การมีบ้านแข็งแรงปลอดภัย มีความรักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว  

3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (belongingness and love need) 
  4) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความภาคภูมิใจ (self- esteem need) ได้แก่ 
เกียรติยศ ชื่อเสียง  

5) ความต้องการตระหนักในตนเอง (self-actualization need)  

6.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของ Frederick Herzberg 
Herzberg ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัย ที่มีผลต่อการท างานของบุคคลกรในองค์ โดยศึกษาถึง

ทรรศนะคติของบุคคลที่มีต่อการท างานเพ่ือหาทางที่จะลดความไม่พอในในการท างานเพ่ือที่ท าให้
คนงานมีความรู้สึกที่ดีในการที่จะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึ้น  พบว่าปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่องานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนท างาน โดยเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่ดีท่ีจะเกิดขึ้น กับพนักงาน อันจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับกับงานที่ท า ซึ่งถือ
เป็นปัจจัยภายใน 

2) ปัจจัยค้ าจุน (Maintenance Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความ
ไม่พอใจในการท างานให้กับพนักงาน ชึ่งจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานขึ้นได้ หรือ
เป็นหัวข้อก าหนดเบื้องต้นที่จะป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานที่ท าอยู่ ถือเป็นปัจจัยภายนอก 

6.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขวัญและก ำลังใจ 
ในการปฏิบัติงานนั้น นอกจากจะมีระเบียบวินัย ค าสั่ง เป็นตัวควบคุมให้บุคคลท างานส าเร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ความสุขกาย ความสบายใจ ในการท างานซึ่ง
ความรู้สึก ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยตัวก าหนด หรือเป็นพลังผลักดันให้บุคคลเกิดความ
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กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพราะขวัญที่ดีจะเป็นตัวก าหนด หรือเป็นพลังผลักดันให้บุคคลเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดขวัญและก าลังใจ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจ มี
ทั้งปัจจัยของผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา และรวมถึงลักษณะงาน ระบบ
ค่าตอบแทน สภาพการท างาน สภาพแวดล้อมเพ่ือนร่วมงาน ความก้าวหน้า และนโยบายอง์การ 

ร ะวั ง  เ นต ร โพธิ์ แ ก้ ว  (2542: 185) กล่ า ว ถึ ง  ลั กษณะของผู้ บั ง คั บบั ญช า ที่ มี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง ความสัมพันธ์พ้ืนฐานของความร่วมมือ ความรัก เคารพนับถือ ให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ยกย่องกัน โดยผู้บังคับบัญชาไม่ควรมองผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเสมือนเครื่องจักร คอยจับผิด
และหาสาเหตุต าหนิติเตียน สร้างความแตกแยกให้เกิดข้ึนระหว่างพนักงาน 

ทองทิพภา  วิ ริ ยะพันธุ์  (2546: 292) ได้กล่ าวว่ า  ลักษณะของผู้บั งคับบัญชาที่ มี ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึงวิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขวัญและก าลังใจจึงเป็นเสมือนเครื่องกระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานให้มีพลัง
ในการสร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์
สร้างสรรค์งานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด 

6.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมผูกพัน 
ควำมหมำยและแนวคิดเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กร 
ทัศนคติหรือความรู้สึกที่ดีของผู้ปฏิบัติงานกับองค์การ ท าให้เกิดความตั้งใจและการลงทุนทาง

ก าลังกายและสติปัญญาที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ท าให้ไม่อยากออกจาก
องค์การแม้จะได้รับข้อเสนอจากองค์การอ่ืนในรูปของค่าตอบแทน สถานภาพที่ดีว่า เป็นลักษณะของ
ความผูกพันต่อองค์การ โยบ่งชี้ได้จาก การมีความเชื่อแน่นอน และมีการยอมรับเป้าหมายองค์การ 
ตลอดจนมีความเต็มใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่จะปฎิบัติงาน มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
เป็นสมาชิกองค์การ 

มีเยอร์ และอัลแลน (Meyer & Allen, 1997: 27) ได้สรุปโครงสร้างหรือลักษณะของความ
ผูกพันต่อองค์การมี 3 ลักษณะ คือ 

1. ความผูกพันในความรู้สึก หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ความผูกพันเเละ
ความเป็นผสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การจึงทุ่มเท
อุทิศตนให้กับองค์การ 

2. ความผูกพันต่อเนื่อง หมายถึง ความผูกพันที่เกิคขึ้นจากสิ่งที่คิดค านวณของบุคคล โดยมี
พ้ืนฐานตั้งอยู่บนต้นทุนที่บุคคลให้กับองค์การ ทางเลือกของบุคคลและผลตอบแทนที่บุคคลที่ ได้รับ
จากองค์การ โดยจะแสดงออกใน รูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท างานของบุคคลว่าจะท างานนั้น
กับองค์การนั้นต่อไปหรือโยกย้ายเปลี่ยนงานที่ท า 
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3. ความผูกพันที่เกิดจากมาตรฐานทางสังคม หมายถึง ความผูกพันที่เกิดขึ้นจากค่านิยม
วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานของสังคมหรือองค์การ เป็นความผูกพันที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบแทนในสิ่งบุคคล
ได้รับจากองค์การ แสดงออกมาในรูปของ ความจงรักภักดีของบุคคลต่อองค์การ 
 สเตียร์ส (Steers, 1977: 14) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนั้นสามารถใช้ท านายอัตราการ
เข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์การ อีกท้ังยังเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การด้วย 

บารอน และกรีนเบอร์ก (Baron & Greenberg, 1990: 165) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การ
มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล ดังนี้ 

1. ถ้าบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ระดับการขาดงานหรือเปลี่ยนงานจะมีน้อย 
2. ถ้าบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง บุคคลจะไม่พยายามหาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ 
3. ถ้าบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง จะพยายามตั้งใจท างาน อุทิศก าลังกายและ

สติปัญญาแก่องค์การอย่างเต็ม   
4. ความผูกพันต่อองค์การในระดับสูงมักมีผลมาจากความพอใจใน การท างานในระดับสูง 

6.5 แนวคิดและทฤษฎีกำรพลิกผัน (The theory of disruption) 
ทฤษฎีการพลิกผัน หรือ The theory of disruption หากเราท าความเข้าใจให้ถ่องแท้ ก็จะ

ท าให้นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วางนโยบาย ผู้น า และผู้บริหารในทุกภาคส่วน มีมุมมองใหม่ (New 
perspective) ซึ่งนวัตกรรมที่จะท าให้เกิดการผลิกผัน (Disruptive innovation) ถือว่ามีรูปแบบที่มีพล
วัตร (Dynamic) สูงมาก ที่จะท าให้อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะสามารถ
ไปปลดล็อคการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมได้ Disruption จะท าให้เกิดพลังที่เรียกว่า 
“การท าลายอย่างสร้างสรรค์ (Creative destruction)” ท าให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย
การจัดสรรทรัพยากรรูปแบบใหม่ ท าลายรูปแบบดั้งเดิมที่ ไร้ประสิทธิภาพ โดยจะท าให้เ พ่ิม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิต อีกทั้งท าให้ราคาลดลดลงอย่างมาก จนเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม อีกมุมหนึ่ง disruption จะไปผลักดันท าให้เกิดการพัฒนาสวัสดิการสังคมด้วยการ 
“สร้างอย่างสร้างสรรค์ (Creative construction)” ซึ่งถือได้ว่ามีพลังอ านาจอย่างมาก เช่น องค์กรต่าง 
ๆ จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จากการควบคุม ไปเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและการมองหาโอกาสใหม่ ซึ่งจะท าให้การรวมพลังจากคนจ านวนมหาศาลมาร่วมกันสร้างจน
ท าให้ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 2-3 คนมาท างานอีกต่อไป และจะสามารถสร้างสิ่งใหม่ที่ในอดีตที่ไม่
สามารถท าได้มาก่อน ตัวอย่างเช่น Wikipedia เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ disruption ให้ 
Encyclopedia ต้องอวสานลง จนเปิดโอกาสให้คนทั้งโลกเข้าถึงความรู้ด้วยราคาที่ต่ ามาก 

6.6 ทฤษฎีกำรพลิกผัน หรือ The theory of disruption  
ศาสตราจารย์ เคลย์ตัน คริสเตนเซน (Clayton Christensen) แห่ง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

เสนอแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาหลัก คือ องค์กรธุรกิจชั้นน า จะมีการใช้แนวคิดของการบริหารจัดการที่ดี
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เยี่ยมและมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ แต่กลายมาเป็นปัจจัยในความล้มเหลวขององค์กร เพราะเป็นสิ่ งที่
องค์กรทั้งหลาย “ยึดติด” เป็นแนวทางหลักในการด าเนินกิจการ เช่นการยึดติดในกลุ่มลูกค้าเดิมที่
สร้างรายได้ให้กับบริษัท จะเป็น การยึดติด ในตัวสินค้าและบริการตัวใดตัวหนึ่งที่ท าเงินมหาศาลให้กับ
บริษัท ได้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญส าหรับองค์กรใหม่ ๆ หรือ บริษัทขนาดเล็ก ที่สามารถ
คิดค้นสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ ที่เรียกว่า “Disruptive Innovation” เข้าแข่งขันกับ
ผู้น าตลาดได้ Disruptive Innovation เป็น กระบวนการที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันสร้างความ
เติบโตให้กับองค์กรธุรกิจ อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการใช้นวัตกรรมและการสร้างความแตกต่างจากผู้น า
ตลาดไม่ว่าจะเป็น เรื่องเทคโนโลยี หรือ การตลาด 
         ทฤษฎีแบบผ่าเหล่าผ่ากอ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสินค้าหรือบริการ ที่สามารถที่จะล้มล้าง
เทคโนโลยี สินค้าหรือบริการที่มีอยู่เดิมในตลาด แนวคิดของ Disruptive Innovation แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ Lower-end Disruption Innovation และ New-market Disruption Innovation 
          1. Low-end Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดที่มีอยู่แล้ว โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที
ใช้งานง่ายกว่าเดิม (Simpler) ราคาที่ถูกลงกว่าเดิม (Cheaper) แต่อาจจะมีความสามารถหรือ
คุณภาพที่ลดลง (Inferior Quality) Low-end Disruption จะเกิดขึ้นได้ เมื่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในตลาด ต่างก็มีความสามารถและคุณลักษณะ เกินกว่าความต้องการของผู้ใช้บางกลุ่ม บริษัทอาจจะ
ลดความสามารถของสินค้าที่เกินความต้องการออกไปและท าราคาให้ถูกลงหรืออาจจะสรุปสั้น ๆ ได้
ว่า ลด value บางอย่าง เพิ่ม value บางอย่างให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่นั่นเอง 
         2. New-market Disruption เป็นการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าที่มีอยู่
ในตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ยังไม่มีคู่แข่งรายใดตอบมาสนอง 
 

7. วิธีกำรศึกษำและเก็บข้อมูล 
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ กรณีศึกษาพนักงาน

บริษัทค้าปลีกออนไลน์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งเป็นการศึกษาและวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึ่งมุ่งเน้นศึกษาสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย 
ประกอบไปด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แบบปลายเปิด อันมีสาระส าคัญดังนี้ 

7.1 วิธีกำรวิจัย 
 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาก กลุ่มศึกษาพนักงานออฟฟิศ
และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่ลาออกแล้ว จ านวน 10 คนโดยแบ่งเป็นพนักงานออฟฟิศ 5 คน และ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 5 คน ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาตามกรอบความคิดในการวิจัย คือ สาเหตุ
ที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ  

 7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีลักษณะปลายเปิด ซึ่งผู้ศึกษาได้
ท าการค้นคว้าศึกษาข้อมูลจากหนังสือเอกสารวารสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้มีการทดสอบ
แบบสัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดความแม่นย า และเที่ยงตรง ซึ่งได้มีการน าเสนอรูปแบบการสัมภาษณ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าเอาแบบสัมภาษณ์มาเป็นแนวทาง ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเปิดสัมภาษณ์ เริ่มจากการแนะน าตัวเองของทั้งสองฝ่าย ท าความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ และแนวทางการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ ตลอดรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับจากการสัมภาษณ์และวิจัยในครั้งนี้ 
 ส่วนที่ 2 ช่วงสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่วิจัย เป็นการตั้งค าถามเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้
พนักงานลาออกจากองค์การ  โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์อธิบายเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ และ
ภาพรวมในองค์กร 
 ส่วนที่ 3 ปิดประเด็นสัมภาษณ์ โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถเสนอแนะประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 

8. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 8.1 ผู้ศึกษาได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ในกลุ่มพนักงานออฟฟิศและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่ได้
ลาออกจากองค์กรแล้ว เพ่ือท าการสัมภาษณ์ในประเด็นที่วิจัย 
 8.2 ผู้ศึกษาได้ชี้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์และขอรับข้อมูล เพ่ือท าการวิจัยและ
วิเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอ่ืน ๆ ที่สามารถน าไปปรับใช้ได้ 
 8.3 ท าการสัมภาษณ์กลุ่มศึกษาทั้ง 10 คน โดยใช้เวลาสัมภาษณ์คนละ 20 นาที โดยวิธีการ
อัดเสียง 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของพนักงานออฟฟิศและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการทั้ง 
10 คนจะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์แบ่งเป็น  
 ปัจจัยเรื่องลักษณะงานและสภาพแวดล้อม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ลักษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน 
สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า คุณภาพชีวิต ซึ่งหลังจากน ามาวิเคราะห์
ข้อมูล จึงท าการวิเคราะห์ในเชิงลึกของแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด โดยน าเอาแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคระห์ต่อไป 
 

9. ผลกำรศึกษำ 
 ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาถึงสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ 
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยใช้กลุ่มพนักงานออฟฟิศ
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ที่ลาออกไปแล้วจ านวน 5 คน และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ที่ลาออกแล้วจ านวน 5 คน รวมจ านวน 
10 คน โดยแบ่งค าถามตามการวิจัย ดังนี้ 

- สาเหตุที่ส่งผลให้ท่านลาออกจากองค์การ 

ตำรำงท่ี 1 แหล่งที่มาของข้อมูลพนักงานออฟฟิศ 

ล ำดับ นำมสมมติ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระดับต ำแหน่งำน อำยุงำน 

1 คุณเอ ชาย 38 ปริญญาตร ี ผู้จัดการ 7 เดือน 

2 คุณบี หญิง 34 ปริญญาตร ี หัวหน้างาน 4 เดือน 

3 คุณซี หญิง 29 ปริญญาตร ี ผู้จัดการ 2 เดือน 

4 คุณดี ชาย 32 ปริญญาตร ี หัวหน้างาน 2 เดือน 

5 คุณอี หญิง 40 ปริญญาโท ผู้จัดการ 1 เดือน 

 
ตำรำงท่ี 2 แหล่งที่มาของข้อมูลพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 

ล ำดับ นำมสมมติ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ระดับต ำแหน่งำน อำยุงำน 

6 คุณเอฟ ชาย 27 ม.6 พนักงานทั่วไป 3 ปี 
7 คุณจี หญิง 24 ปริญญาตร ี หัวหน้าแผนก 8 เดือน 

8 คุณเอช ชาย 30 ปวช. พนักงานทั่วไป 2 ปี 
9 คุณไอ ชาย 25 ม.6 พนักงานทั่วไป 1 ปี 
10 คุณเจ หญิง 35 ปวช. พนักงานทั่วไป 2 ปี 

 
สรุปผลการศึกษาจากค าถามการวิจัย สาเหตุที่ท่านลาออกจากองค์การจากกรสัมภาษณ์กลุ่ม

ศึกษาทั้งหมด 10 ท่านแบ่งเป็นพนักงานออฟฟิศ 5 คน พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 5 คน โดยเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แบบปลายเปิด 

 กำรบริหำรงำนแบบยุติธรรม โปร่งใส 
ผู้ศึกษาได้ถามถึงการบริหารงานแบบยุติธรรม โปร่งใส ในความเข้าใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่ง

การบริหารงานแบบยุติธรรม โปร่งใส ถูกหยิบยกมาเป็นปัจจัยหลักที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญและ
กล่าวถึงไปในแนวทางเดียวกัน  
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ายปฎิบัติการ 

“…เป็นการบริหารแบบใช้อารมมากกว่าเหตุผล เป็นการบริหารงานทีใช้ค า
ว่า Personality มากกว่า Reasonถ้าเราไม่ถูกใจเค้า อย่าคาดหวังว่าเค้าจะชอบแม้ 
target จะ achieve ทุกตัว แต่ผลงานไมได้ท าให้เราอยู่ได้ในองค์การ อย่าคาดหวัง
ความยุติธรรมจากที่นี่เราท างานด้วยความเต็มที่ สั่ง Packaging ตามี่ก าหนด ท ามา
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ได้มาตราฐานตลอด มีงานให้ทางทีมแพ็คของตลอด วันหนึ่ง Packaging ของมาส่ง
ไม่ทัน เหตุเพราะเปิด PO ค าสั่งซื้อไม่ได้ เพราะไม่จ่ายเงินเค้างวดที่แล้ว ผมเอาเรื่อง
ไปคุยกับข้างบน เราติดปัญหาแล้ว Packaging ส่งให้เราไม่ทันตามเวลา เพราะเรา
ไมได้จ่ายเงินเค้า ผมกลับโดนว่า ท าไมพ่ึงมาบอก ซึ่งจริง ๆ หน้าที่นี้ควรเป็นแผนก
อ่ืนที่รับผิดชอบเรื่องจ่ายเงิน แต่ผมกลับโดนด่าเหมือนหมูเหมือนหมา แล้วที่ผมท า
มาทั้งหมด เปล่าประโยชน์มาก ผมขอไปท าประโยชน์ที่อ่ืนดีกว่า หลายครั้งไม่ค่อย
ชอบการประเมินผลงานที่นี่เท่าไรนัก เหตุเพราะเค้าเอาเรื่อง Personal มาใช้
มากกว่า ไมได้ดูผลงานที่ท า ค่อนข้างหัวใหม่นะ ไม่ค่อยซีเรียสเวลาลูกน้องไปพัก
เบรคแล้วเค้าอาจเบรคเลทเกินเวลาไปบ้าง ซึ่งจริง ๆ ก็ไม่ท าให้งานที่ท าอยู่เสียหาย 
ก่อนกลับบ้านงานพวกเขาก็ท าไว้เสร็จเรียบร้อย พวกเขามีงานให้ตลอด แต่ เจ้านาย
กลับหาว่าปล่อยปะละเลยลุกน้อง ซึ่งหากมาดูยอดงานทั้งหมด ทีมงานผมที่ช่วยท า
ให้ achieve target ด้วยซ้ านะ แต่นี้เอาเรื่องพักเกินเวลามาหัก KPI และต าหนิ ผม
ท างานที่นี่มากกว่าเกือบสี่ปี เห็นการเปลี่ยนแปลงการท างานของหัวหน้างานก็เยอะ 
เพราะเข้ามาได้ไม่นานก็เปลี่ยน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความยุติธรรมที่ไม่เคยมี…”  

 สำเหตุที่ส่งผลให้หนักงำนลำออกจำกองค์กำร 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มศึกษาทั้งสองกลุ่ม จ านวน 10 คนผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกได้ดังนี้ 
 สาเหตุที่ส่งให้พนักงานลาออกจากองค์การ จากการศึกษา สามารถวิเคราะห์และสรุปสาเหตุ
ที่ส่งให้พนักงานลาออก ประกอบด้วยสาเหตุที่ส าคัญ 8 ประการ ดังนี้ 
  1. ผู้บังคับบัญชา 
  2. ลักษณะงาน การได้รับความยุติธรรม 
  3. เพ่ือนร่วมงาน/บุคลากร 
  4. วัฒนธรรมขององค์การ 
  5. โอกาสที่ได้รับ 
  6. ค่าตอบแทน 
  7. คุณภาพชีวิต 
  8. สภาพแวดล้อมในการท างานที่น่าอยู่ 

ประเด็นเนื้อหำ พนักงำนออฟฟิศ พนักงำนฝ่ำยปฏิบัติกำร 
ลักษณะงาน มีความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่าลักษณะ

งานมี ค ว ามซั บซ้ อน  เ ป้ า หม ายที่
หลากหลาย บางครั้งลักษณะงานไม่ตรง
กับความสามารถของพนักงาน 

ลักาณะงานมีความเป็นงานประจ าวัน ไม่ท้า
ทาย ไม่ได้ส่งมอบงานให้กับพนักงานตาม
ความสามารถ 

สิ่งตอบแทนโดยรวม ค่าตอบแทนและสวัสดิการมีความ
ยุติธรรม 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่มีความยุติธรรม 

บุคลากร เพื่อนร่วมงาน ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน มีความเห็นแก่ตัวค่อนข้างสูง 

เพื่อนร่วมงานมีน้ าใจช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม มี
การแบ่งแยกกลุ่มค่อนข้างเยอะ 

ผู้บังคับบัญชา ไม่มีความยุติธรรมในการประเมินผล
งาน มีการเล่นพรรคเล่นพวก ยึดติดตัว
บุคคลมากกว่าทีมงาน ใช้อารมมากกว่า
เหตุผล 

ไม่มีความยุติธรรมในการประเมินผลงาน มี
การเล่นพรรคเล่นพวก ยึดติดตัวบุคคล
มากกว่าทีมงาน ใช้อารมมากกว่าเหตุผล 

สภาพแวดล้อม ที่ท างานน่าอยู่ อุปกรณ์ในการท างาน
ครบครัน 

ที่ท างานร้อน มีฝุ่น อุปกรณ์การท างานไม่
เพียงพอ 

คุณภาพชีวิต ท างานล่วงเวลาค่อนข้างบ่อย มีการ
ติดตามงานในช่วงวันหยุด 

ท างานล่วงเวลาค่อนข้างบ่อย มีการติดตาม
งานในช่วงวันหยุด 

โอกาสที่ได้รับ คอร์สเรียนการพัฒนาความสามารถ 
ทักษะต่าง ๆ มีเยอะ โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพมีบ้าง 

คอร์สเรียนพัฒนาตนเองมีน้อยโอกาสที่จะ
เข้าร่วมฝึกฝนทักษะไม่มี หัวหน้าไม่ค่อยใส่ใจ
ใหเ้ข้าร่วม 

วัฒนธรรมองค์การ เป็นการท างานแบบ Individual ต่าง
คนต่างท า ไม่ได้ช่วยเหลือกัน 

ต่างคนต่างท า เห็นแก่ตัว แก่งแย่งกัน 
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ซึ่งจากการเก็บข้อมูลกลุ่มศึกษา จ านวน 10 คน แบ่งเป็นพนักงานออฟฟิสและพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการ ผู้ศึกษาได้น าข้อมูลมาสรุปวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาท าการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  

1. ผู้บังคับบัญชำ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันและท าให้พนักงานคงอยู่ใน
องค์การต่อไปนั้น ปัจจัยเรื่องผู้บังคับบัญชาจัดเป็นปัจจัยแรกๆที่พนักงานทุกคนค านึงถึง ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน ยกประเด็นเนื้อหาปัจจัยผู้บังคับบัญชาเป็นอันดับหนึ่งต่อสถานภาพ
การคงอยู่ในองค์กรของกลุ่มพนักงาน โดยผู้บังคับบัญชาควรมีหลักทศพิธราชธรรมในการปกครอง
พนักงานของตน ครองใจคนถือเป็นศิลปะวิชาที่ส าคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการพนักงานในยุคปัจจุบัน
ที่มี อัตรา Turn Over Rate ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะองค์กรนี้ที่ยกมาเป็น Case Study ดังเช่น
แหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่งที่ได้กล่าวส่วนตัวไว้ 

  “…เรื่องของหัวหน้างาน ถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญของพ่ีที่จะอยู่หรือไปจาก
องค์การ ถ้าหัวหน้างานใส่ใจ ดูแล ฟังเหตุผลค าอธิบายของพ่ี มากกว่าจับพ่ีเข้า
โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเลย โดยไม่บอกเหตุผลที่พ่ีต้องเข้าเลย 
เหมือนใช้อารมมากกว่าเหตุผลท างานทุกที่เจอดีบ้างไม่ดีบ้าง มันท าให้เราเรียนรู้นะ 
ถ้าเราเจอหัวหน้าไม่ดี เราก็จะไม่ท าแบบนั้น เพราะคงไม่อยากให้ใครมารู้สึกแบบที่
เราเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ฟังความคิดเห็นบ้าง มีนโยบายที่ชัดเจน
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายค่าตอบแทน หรือนโยบายเกี่ยวกับการประเมินทุกอย่างชัดเจน 
เชื่อว่าหลายคนคงอยากอยู่กับหัวหน้าหรือองค์การแบบนี้พ่ีท างานมาหลายเดือน 
เจ้านายที่ท าให้เรารู้สึกว่านี่คือครอบครัว ที่นี่คือบ้าน เราเป็นส่วนหนึ่ง เราเป็น
ครอบครัวเดียวกัน เจ้านายเหมือนพ่อดูแลปกป้องลูก ๆ ในบ้าน ถ้าพ่ีได้แบบนี้คงไม่
ไปไหน…” (Interview with Office Worker, August 20, 2018)  
องค์การที่มีผู้บังคับบัญชาที่ดี ดูแลเอาใจใส่พนักงาน มองเหมือนคนในครอบครัว ให้ความ

ยุติธรรม อันจะเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและอยู่กับองคืการไประยะยาว 
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แล้วปัจจัยที่พนักงานพูดถึงมากที่สุด และ

เป็นอันดับแรกที่กลุ่มตัวอย่างยกเป็นปัจจัยที่จะท าให้พนักงานเกิดความผูกพัน ต่อองค์กรและไม่คิด
ลาออกคิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องท้ังสองกลุ่มตัวอย่างคือปัจจัยเรื่องผู้บังคับบัญชา 

2. ลักษณะงำน กำรได้รับควำมยุติธรรม ลักษณะงานที่ได้รับของพนักงานแต่ละคน หาก
เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน ถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์การไม่ควรมองข้าม การให้เป้าหมายที่อยู่
ในขอบเขตความสามารถของพนักงาน จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเป้าหมายนั้นสามารถท าได้จริง มี
ความท้าทาย ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่ายุติธรรม ผลงานที่อกมานั้น นอกจากประสบความส าเร็จแล้ว 
ยังได้ใจพนักงานอีกด้วย เพราะการให้งานที่มีลักษณะงานที่ยากเกินความสามารถของพนักงาน นอกจาก
พนักงานยังรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมแล้ว ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกกดดัน อึดอัดและลาออกไปในที่สุด และที่
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ส าคัญองค์การต้องก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาลักาณะงาน ตัวชี้วัดผลงานให้เป็นมาตราฐาน เกิดความ
ยุติธรรม มากกว่าใช้ตัวชี้วัดที่เป้นความรู้สึกส่วนบุคคล แหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้ 

“…พ่ีรู้สึกว่าพ่ีมี Idea ที่จะ Implement เยอะแต่งานของพ่ีตอนนี้คือการ
ตรวจความสะอาด การท างนแบบพ้ืนฐานซึ่งไม่ตรงกับ JD ของพ่ี ไม่ตรงก็ที่คุยไว้
ตอนสัมภาษณ์งานครั้งแรกพ่ีอยากท า Project มากมาย แต่พอเสนอไปก็ไม่ให้ท า 
แล้วพ่ีจะอยู่ท าไมในเมื่อพ่ีไม่มี value อะไรในองค์การเลย อย่างบางคนคือพ่ีมองว่า
งานเค้าเยอะมาก ดูหลาย Project เลยแล้วงานมัน load ท าคนเดียวมันไม่ทัน แต่
งานพ่ีซึ่งให้น้อง ๆ ท าก็ได้ พ่ีอยากท าอะไรที่มันมี value ช่วยให้หน้างานท างานได้
เร็ว ได้ดีขึ้น พ่ีพยายามบอกเหตุผลหลาย ๆ ที่ติดขัดอยู่ให้นายฟัง แต่เค้าไม่ฟัง plan 
ที่พ่ีวางมาเค้าเปลี่ยน เค้าไม่ให้ power พ่ีเอาจริง ๆ งานพ่ีไม่ค่อยได้ท างานอะไรเป็น
ชิ้นเป็นอันเท่าไร งานที่พ่ีวางไว้บางทีมีงานอ่ืนแทรกเข้ามาพ่ีก็ต้องไปท าก่อน ส่วน
ใหญ่ก็งาน Routine ไม่ค่อยท้าทายหวือหวา พอประเมินประจ าปีมาพ่ีก็ไม่ได้ 
Promoted เพราะไม่มีผลงานที่จับต้องได้ แต่พอพ่ีเสนออะไรไปก็พับโครงการพ่ี การ
ได้เสนอไอเดีย สร้างสรรค์ผลงาน ได้รับงานที่ท้าทายเป็นสิ่งที่คนที่นี่มองหานะ…” 
(Interview with Operation Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แล้วกลุ่มตัวอย่างพนักงานออฟฟิศ มีความ
คิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 60 มองว่าองค์กรยังมอบหมายงานหรือก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผลยังไม่
เหมาะสม ขาดความชัดเจน ปิดกั้นความคิดใหม่ ๆ และการขัดแย้งของหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน 
ซึ่งสอดคล้องกับพนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้อยละ 60 

3. เพื่อนร่วมงำน/บุคลำกร การมีเพ่ือนร่วมงานที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนท างานล้วนใฝ่ฝัน 
ความสัมพันธ์อันดีระหวางเพ่ือนร่วมงาน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของมนุษย์เงินเดือนที่อยากธ ารงอยู่ใน
องคืการระยะยาว เพราะแน่นอนการท างานเป็นทีม ถือเป็นกุญแจส าคัญในการประสบความส าเร็จ
ขององค์การ หากความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานไม่ราบรื่น พนักงานองค์การนั้น ๆ ก็จะเลือก
เส้นทางในการตัดสินใจลาออกไปในที่สุด 

“…เหมือนสนิทสนนกันมานาน ส าหรับบางคนนะ ผมคุยได้ทุกเรื่อง ช่วยห
ลือกัน แต่บางคนผมก็ไม่ยุ่ง แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เวลาประชุมผมมักจะช่วยเหลือ
กลุ่มเพ่ือน ๆ ในห้องประชุม แต่ไม่รู้ว่าเขานับผมเป็นเพื่อนไหม หลายคนในที่ประชุม
รู้สึกเหมือนอยู่ในสงคราม มีแต่คนแทงกัน ส าหรับทีมเราเองก็โอเคนะ ช่วยเหลือกัน
ตลอด แต่ทีมอ่ืนไม่รู้ ไม่ค่อยสนิท เราคบกันอยู่แค่ในทีมแต่ก็ได้ยินมาบ้างว่าสังคมที่นี่
ไม่ค่อยโอเค…” (Interview with Office Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แล้วพนักงานออฟฟิศ มีความคิดเห็นร้อยละ 
60 เพ่ือนร่วมงานบางคนให้ความสนิทสนม แต่ส่วนใหญ่เลือกจะไม่มีปฏิสัมพันธ์เนื่องจากที่นี่มีการแข่งขัน
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ค่อนข้างสูง ท าให้บางครั้งเพ่ือนร่วมงานเกิดความเห็นตัว ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติการจะมีความคิดเห็น
แตกต่างกับพนักงานออฟฟิศ ร้อยละ 80 มองว่าเพ่ือนร่วมงานมีน้ าใจ แต่แบ่งเป็นกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม  
  4. วัฒนธรรมขององค์กำร วัฒนธรรมองค์การหมายถึงการรับรู้ร่วมกันจากคนในองค์การท าให้เกิด
ค่านิยมหรือความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบ และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์การนั้นเป็นรากฐานและตัวก าหนดทัศนคติ และพฤติกรรมในสังคมนั้น ๆ โดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

“…วัฒนธรรมที่นี่เป็นแบบ Individual ต่างคนต่างอยู่ แข่งกันท า ต่างคน
ต่างท าไม่สนใจทีมผมรู้สึกว่าที่นี่มีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะ ผมใช้ค านี้
เพราะว่าไม่ว่าจะมีงาน Project อะไรก็ตาม ต่างฝ่ายต่างเอางานของตัวเองให้รอด 
ไม่สนใจงานคนอ่ืน จริงอยู่ที่ธุรกิจของเราต้องเร็วรอไม่ได้ แต่บางครั้งท าให้เกิด
ความเห็นแก่ตัว คือเอาแต่งานตนเองไม่สนใจทีม เป็นค่านิยมแบบเหยียบหัวกันขึ้น
ผู้บริหารที่นี่สนใจแต่ตัวเลขนะ เอาจริง ๆ ไม่ได้สนใจเลยว่าพวกเราเหนื่อยแค่ไหน ไม่
เคยถามด้วยซ้ าว่าวันนี้มีคนท างานกี่คน เพียงพอไหม มีแต่จะลดยอดคน ลด Cost 
แต่ให้ได้ผลงานเท่าเดิม ไม่ได้จัดกิจกรรมให้พวกเรารู้สึกอยากมาท างานเลย เป็น
ค่านิยมเอาตัวเลขมาสู้กัน…” (Interview with Office Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพนักงานออฟฟิศ มีความ
คิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 60 มองว่าเป็นวัฒนธรรมแบบ individual ต่างคนต่างท า ไม่ได้ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน จับเป็นกลุ่มแยก มากกว่าการท างานเป็นทีมแบบมืออาชีพ ส่วนพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 
20 มองว่าวัฒนธรรมที่นี่มีความเห็นแก่ตัว เช่นเดียวกับพนักงานออฟฟิศ 

5. โอกำสที่ได้รับ ปัจจัยส าคัญที่ท าให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นค าตอบที่ว่า พัฒนาตนเอง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการท างาน ความเจริญก้าวหน้าในองค์กร
รวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง 

“…ที่นี่มีคอร์สให้เรียนค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ Back office จะมีโอกาส
มากกว่าพวก Operation มีโอกาสได้พัฒนา skill ต่าง ๆ รวมถึงมีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้านายระดับสูงถ้าส าหรับพวกเรา Operation คงยากหน่อยที่จะ
หาเวลาไปพัฒนาฝึกฝนตนเอง ต้องรอให้ทาง Office จัดให้ซึ่งปีหนึ่งจะมีคอร์สให้
เรียนแค่ 1-2 คอร์ส ส าหรับพวกเราซึ่งน้อยมากหากเทียบกับพวก Office เค้ามีคอร์
สหลากหลายมากกว่าบริษัทอยากให้เรามีการพัฒนาที่เป็น Policy แต่ก็เหมือนกับ
เขียนไว้เท่านั้น เอาจริง ๆ ก็เหมือนเดิม คือมีคอร์สแต่ไม่มีเวลาให้ฝึก…” (Interview 
with Office Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 มี
ความเห็นว่าองค์กรไม่ได้เปิดให้พนักงานพัฒนาทักษะหรือได้รับฝึกฝนเพ่ือรองรับโอกาสในการเลื่อน
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ต าแหน่งเท่าที่ควร แตกต่างจากพนักงานออฟฟิศ ที่มีความคิดเห็นถึงร้อยละ 60 ที่ได้รับโอกาสในการ
เข้าฝึกอบรมพัฒนา และมองว่าองค์กรให้ความส าคัญและโอกาสมากกว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 

6. ค่ำตอบแทน การรับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมสามารถใช้ด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติสุขและเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานแต่ละคน ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้พนักงาน
ยังคงอยู่ในองค์คาร 

“…ค่าตอบแทนที่นี่ถือว่าโอเคมาก ส าหรับผมนะค่าตอบแทน สวัสดิการอยู่
ในเกณฑ์ดีค่าตอบแทนที่นี่โอเคนะ แต่สวัสดิการยังไม่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งถือ
เป็นสิ่งส าคัญที่ควรมี โดยรวม ๆ ก็โอเคเรื่องค่าตอบแทนทั้งสวัสดิการ เงินเดือนต่าง 
ๆ แต่ที่นี่มีการแบ่งพนักงาน Office พนักงาน Operation ซึ่งงานหนักเงินน้อย 
สวัสดิการอะไรก็ไม่ค่อยมี ส าหรับพวก Operation นะคือเรื่องค่าตอบแทนอาจะไม่
ค่อยยุติธรรม เพราะเงินค่าตอบแทนพิเศษใช้หลักเกณฑ์แบบเก่า ซึ่งวัดไม่ได้ คนใหม่
เข้ามาก็ยังไม่ได้เพราะใช้เกณฑ์เก่า บริษัทไหนจ่ายดีก็อยู่ ไม่ดีก็ไป…” (Interview 
with Office Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ร้อยละ 60 พนักงานออฟฟิศ มีความเห็น
ว่า ค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แตกต่างจากพนักงานฝ่ายปฎิบัติการที่มีความคิดเห็นว่า 
ค่าตอบแทนโดยรวมของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ถึงร้อยละ 80 

7. คุณภำพชีวิต ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันเพราะคุณภาพชีวิตเป็น
สิ่งที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนพึงประสงค์ที่จะมีสภาพแวดล้อมทั้งปวงเอ้ืออ านวยสุขภาพทางกาย เป็นรากฐาน
ของจิตใจเป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมที่
นเองอยู่ได้อย่างดี ขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้ศักยภาพ
ส่วนบุคคลสร้างสรรค์ พัฒนาตนเอง และสังคมให้อยู่รวมกันอย่างสันติสุข ตามนิยามขิง UNESCO  

“…บ่อยครั้งที่ต้องท างานดึก ไม่ว่าจะที่ท างานหรือที่บ้าน จะเข้านอนแล้วก็
มีเสียงไลน์ดังไม่หยุด เปิดมาก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องท าให้เสร็จ วน Loop แบบนี้บ่อย 
ๆ บางทีไม่ได้นอนเลย ยิ่งเป็นช่วง Peak ของที่นี่นะ คอยรับโทรศัพท์ลูกน้องตลอด
โดนตามงานตลอดในวันหยุด หงุดหงิดมากพ่ี…” (Interview with Operation 
Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 80 ไม่พึง
พอใจและมีความเห็นว่าองค์กร ใช้งานหนักเกินไป ซึ่งสอดคล้องในบางประเด็นของพนักงานออฟฟิศที่
มีการติดตามงานในช่วงวันหยุด แต่แตกต่างกันในเรื่องของการท างานล่วงเวลาพนักงานออฟฟิศ มี
ความคิดเห็น ร้อยละ 80 ไม่ค่อยได้ท างานล่วงเวลา 
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8. สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่น่ำอยู่ บรรยากาศที่ดีในการท างานจะช่วยให้พนักงานสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะที่ท างานถือเป็นบ้านหลังที่สองของมนุษย์เงินเดือน จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีบรรยากาศในการท างานที่ดีเพ่ือให้เกิดความผ่อนคลาย และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

“…Office ที่นี่ก็โอเคนะ สวยอยู่ มี Space นั่งเล่น พักผ่อน ท าให้เรารู้สึก
ผ่อนคลายแต่ส าหรับที่คลังบางทีก็หงุดหงิดกับบรรยากาศของที่คลัง มันร้อนมาก 
บางทีฝุ่นเยอะ อากาศไม่ถ่ายเท และยิงหงุดหงิดมากขึ้นถ้าวันนั้น Internet ช้าด้วย 
มองไปก็มีแต่สินค้ากองเต็มมากมาย มุมพักผ่อนที่นี่ ไม่มี ไม่ค่อยโอเคเลย…” 
(Interview with Office Worker, August 20, 2018)  

จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายปฏิบัติ มีความเห็นร้อยละ 60 
สภาพแวดล้อมการท างานไม่เอ้ืออ านวยในการท างาน ท าให้สุขภาพและจิตใจย่ าแย่ แตกต่างจาก
พนักงานออฟฟิศ ร้อยละ 80 ที่มีความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมในออฟฟิศน่าอยู่ มีความสะอาด 
อุปกรณ์ครบถ้วน เอ้ืออ านวยในการท างาน 
 

10. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 10.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 สาเหตุที่ส่งผลให้พนักงานลาออกจากองค์การ ผลการศึกษากลุ่มศึกษาจ านวน 10 คน พบว่า 
 ผู้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชา หากให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนพนักงานของตนอย่างเท่า
เทียม ปิดโอกาสให้พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีการวัดผลอย่างยุติธรรม โดยปราศจากอคติส่วนตัว 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Plilipe และ Paullina (อ้างถึงใน ศิริยุพา รุ่งเริงสุข, 2550: 43) ได้เสนอแนวคิด
ว่าจะให้พนักงานคงอยู่หรือลาออกนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา เช่น การเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
 ลักษณะงำน ลักษณะงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอ
มุมมองใหม่ ๆ ได้มีความหลากหลาย ท้าทายและไม่น่าเบื่อ ตลอดจนสามารถมอบหมายงานให้พนักงานได้
ตรงความสามารถ จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจและจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อบรรลุเป้าหมาย 
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Hezberg ทฤษฎีสองปัจจัย ที่กล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์จะขึ้นอยู่กับปัจจัย
สองอย่าง คือ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน ซึ่งในองค์กรควรต้องมีปัจจัยตัวนี้ 
 สิ่งตอบแทนโดยรวม การที่พนักงานได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล ถือเป็นปัจจัยส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ช่วยลดอัตราการลาออกจากองค์การ ซึ่งจากการวิจัยกลุ่มตัวอย่างผลตอบแทนโดยรวมของ
กลุ่มพนักงานออฟฟิศอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ แต่หากในส่วนของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการยังอยู่ในเกณฑ์
ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานความต้องการของมนุษย์ของ Maslow  
 บุคลำกร ในการท างานพนักงานทุกคนจ าต้องมีปฏิสัมพันธ์ในองค์กร ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
น าไปสู่การมีสัมพันธภาพที่ดี เป็นตัวยึดเหนี่ยวพนักงานไว้ในองค์กรอีกตัวหนึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
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ของสเตียร์ส (Steers, 1977: 46-56) ซึ่งกล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การนั้นสามารถใช้ท านายอัตรา
การเข้า-ออกจากงานของสมาชิกองค์การ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การด้วย และบา
รอน และกรีนเบอร์ก (Baron & Greenberg, 1990: 165) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์การมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคล ถ้าบุคคลมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ระดับ
การขาดงานหรือเปลี่ยนงานจะมีน้อยและบุคคลจะไม่พยายามหาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ จะพยายาม
ตั้งใจท างาน อุทิศก าลังกายและสติปัญญาแก่องค์การอย่างเต็ม ซึ่งความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
มักมีผลมาจากความพอใจใน การท างานในระดับสูง 

สภำพแวดล้อมและคุณภำพชีวิต สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี เอ้ือ านวย
ต่อการปฎบัติงาน จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ มากกว่าสภาพแวดล้อมที่ตึงเครียด อุปกรณ์
เครื่องมือไม่พร้อมใช้งาน หรือการที่พนักงานต้องใช้เวลาส่วนตัวเพ่ือปฏิบัติงานล่วงเวลาบ่อยครั้ง 
สอดคล้องกับแนวคิดสมัยใหม่ที่เรียกว่าแนวคิดสมกุลชีวิตการท างาน (work life balance) 

โอกำสที่ได้รับ การได้รับโอกาสที่จะแสดงศักยภาพความสามารถของตนเอง หรือโอกาสที่ได้
ฝึกฝนทักษะการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียม จะท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจที่ตนเองได้รับ
การดูแลใส่ใจและยังมีคุณค่าในองค์กร 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการท าการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา หากมีการท าวิจัยในครั้งต่อไป

เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยครั้งนี้ ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน ครบถ้วน อย่าง
สมบูรณ์และมีการเพ่ิมเติมเป็นการท าวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือจับเป็นตัวเลขในการให้คะแนนปัจจัยต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แม่นย าและเที่ยงตรงเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการสัมภาษณ์ถึงกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานที่ยงัคงท างานอยู่ในปัจจุบัน 
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กำรศึกษำแนวโน้มของข้อมูลเงินเดือนพ้ืนฐำนของผู้สมัครงำนในแต่ละสำย
อำชีพและประเภทของสถำบันกำรศึกษำของผู้ที่ได้รับกำรจ้ำงงำนผ่ำนบริษัท

จัดหำงำนเอกชน ในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรำ 

เพ็ญพรรณ งามวิจิตรนันท์* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาว่าผู้ที่ได้รับการจ้างงานในแต่ละสายงานจบจาก
มหาวิทยาลัยประเภทใดบ้าง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเพศ วุฒิการศึกษา และประเภทสถาบันการศึกษา 
มีแนวโน้มต่อเงินเดือนอย่างไร 3) เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าการจ้างงาน
กับลูกค้าของบริษัทต่อไป ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานผ่านบริษัท
จัดหางานเอกชน ในพ้ืนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตั้งแต่ปี 2014-2018 จ านวน 771 คน 
โดยใช้การเลือกประชากรแบบเจาะจง จากฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง แบ่งเป็น 6 
กลุ่มสายงาน ซึ่งเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วย  1) 
Finance, Accounting 2) Business Development, Sales, Marketing, Customer Service 3) 
Supply Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export 4) HR-General Affair, 
Administration 5) Production, Engineering, Maintenance 6) Safety, Health, Environment, 
Security และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณค่าทางสถิติประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
(Percentage) และวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 ผลการศึกษาด้ำนสถำบันกำรศึกษำ พบว่า ผู้สมัครงานที่ถูกจ้างงานในทุก ๆ สายงานนั้น
มากกว่า 50% เป็นผู้สมัครที่จบทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล แต่ผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงานซึ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลแนวโน้มของเงินเดือนไม่ ได้สูงกว่ามหาวิทยาลัย
ประเภทอ่ืน และผู้สมัครที่ได้งานในระดับ Manager ของทุก ๆ สายงาน ที่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือ 
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล มีแนวโน้มของเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่จบปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยประเภทอ่ืน ผลการศึกษาด้ำนวุฒิกำรศึกษำสูงสุด พบว่า ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานใน
ระดับ Manager ของทุก ๆ สายงานที่ท าการศึกษา ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 
ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงานเดียวกันแต่จบวุฒิการศึกษาต่างกันพบว่าแนวโน้มเงินเดือนไม่มี
ความแตกต่างกัน ผลการศึกษาด้ำนเพศ พบว่า ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน 1) Finance, 
Accounting 2) Business Development, Sales, Marketing, Customer Service 3) Supply 
Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export 4) HR-General Affair, 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจดัการภาครฐัและเอกชน ภาคพเิศษ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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Administration เป็นเพศหญิงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% แต่สายงาน Production, Engineering, 
Maintenance และ Safety, Health, Environment, Security พบว่าเป็นเพศชายมากกว่า 50% 
นอกจากนี้ผลการศึกษาพบว่าเพศชายมีแนวโน้มของเงินเดือนสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมาก
ในระดับ Manager 
 
ค ำส ำคัญ: การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ การคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ เงินเดือนเฉลี่ย 
 

1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตั้งอยู่ในต าแหน่งส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาคตะวันออกของประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม
จ านวนมาก และท าเลที่ตั้งมีความได้เปรียบมีด้านการคมนาคม เช่น ใกล้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
อู่ตะเภา ท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบังและมาบตาพุด เป็นต้น ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคตะวันออกกลายเป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมส าคัญมากมาย อาทิ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่ ศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการโลจิสติกส์ ประกอบกับนโยบาย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC : Eastern Economic 
Corridor ท าให้ภาคตะวันออกมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และการจ้างงาน และการ
หมุนเวียนแรงงานฝีมืออย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ข้อมูลจากวารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาค
ตะวันออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจ าเดือนตุลาคม 2561 (กรมจัดหางานจังหวัดระยอง, 2561: 2) 
ชี้ให้เห็นว่า ความต้องการแรงงาน ณ.เดือนกันยายน 2561 มีความต้องการผู้สมัครงานที่จบวุฒิ
ปริญญาตรีและสูงกว่า มีจ านวน 950 คน ในหลากหลายสายอาชีพ อันเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขันสูง 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถของผู้สมัครงาน และ สถานประกอบการของไทยเองก็ประสบกับการหมุน
เปลี่ยนแรงงานและต้องเจอกับเหตุการณ์ที่กลุ่มคนที่เป็นหัวกะทิหรือกลุ่มคนที่มีศักยภาพขององค์การ 
ถูกดึงตัวไปท างานกับบริษัทของนักลงทุนข้ามชาติที่มีความสามารถในการจ่ายสูงกว่า  

ดังนั้น สถานประกอบการจึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก พัฒนาพนักงาน และการสร้างเส้นทางเติบโตในสายอาชีพอันจะเสริมสร้างความผูกพันต่อ
องค์การและรักษาพนักงานที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ (Talent) ไว้ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
จัดเป็นกระบวนการส าคัญและเป็นด่านแรกที่ท าให้องค์การสามารถคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรง
กับท่ีองค์การต้องการและมีศักยภาพในงาน โดยหลายองค์การยังมีการมุ่งเน้นไปที่การสรรหาบุคลากร
ที่มีทัศนคติ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การเพ่ือที่องค์การจะสามารถพัฒนาคนเหล่านั้น
ให้เติบโต สร้างคุณค่าและอยู่กับองค์การได้ยาวนาน ดังนั้นกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกขององค์การ
จึงต้องพิจารณาในทุก ๆด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านประวัติส่วนตัว เพศ เกรดเฉลี่ย สถาบันการศึกษา 
ประสบการณ์และความสามารถส่วนบุคคล บุคลิกภาพ และลักษณะภาวะผู้น า โดยเฉพาะอย่างหลาย
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องค์การในประเทศไทย เชื่อว่าสถาบันการศึกษามีผลต่อแบบแผนพฤติกรรมและแนวความคิดของ
ผู้สมัครงาน นอกจากนี้ทางผู้จัดท าเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับฝ่ายบุคคลจากหลาย ๆ องค์การ ซึ่งเป็น
องค์การที่มีการก าหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านสถาบันการศึกษา ท าให้ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมว่า
หลายๆองค์การมีความเชื่อว่าผู้สมัครงานที่จบจากสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้าของเมืองไทยส่วน
ใหญ่มีแบบแผนทางความคิดและพฤติกรรมการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม
องค์การ รวมทั้งมีการพัฒนาตัวเองให้เติบโตในสายงานได้รวดเร็ว ท าให้องค์การเหล่านี้มีการก าหนด
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงานว่าจะต้องจบจาก
สถาบันการศึกษาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ รวมทั้ง
ความก้าวหน้าทางอาชีพและเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึนตามที่แต่ละองค์การก าหนดไว้ 

ด้วยเหตุนี้ท าให้ผู้จัดท ามีความสนใจที่จะศึกษาว่าผู้สมัครงานที่จบจากสถาบันการศึกษา
แตกต่างกัน แต่ท างานในสายงานเดียวกัน มีแนวโน้มความก้าวหน้าของเงินเดือนเป็นอย่างไร และใน
การศึกษานี้ยังมีการเปรียบเทียบเพ่ิมเติมในเรื่องของเพศที่ต่างกัน แต่ท างานในสายงานเดียวกัน มี
แนวโน้มของเงินเดือนเป็นอย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาอย่าง
เหมาะสมแก่ลูกค้าของบริษัทด้านการก าหนดคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จ าเป็นของผู้สมัครแต่ละสาย
งานตลอดจนสามารถน าผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดการสร้างผลงานทางวิชาการต่อไป 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 ศึกษาว่าผู้ที่ได้รับการจ้างงานในแต่ละสายงานจบจากมหาวิทยาลัยประเภทใดบ้าง  
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเพศ วุฒิการศึกษา และประเภทสถาบันการศึกษา มีแนวโน้มต่อ

เงินเดือนอย่างไร 
2.3 เพ่ือน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการให้ค าแนะน าการจ้างงานกับลูกค้าของบริษัทต่อไป 

 

3. ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี ผลการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือ งานวิจัย 

บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์ และเอกสารต่าง ๆ โดยสรุปเนื้อหาที่ส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

ควำมหมำยของกำรสรรหำ (Recruitment) 
Edwin B. flippo (อ้างถึงใน Prin. Kamala Balasubramanian, 2014) ได้ให้ความหมายไว้

ว่า การสรรหาเป็นกระบวนการในการค้นหาพนักงานแบบที่ต้องการและกระตุ้นคนเหล่านั้นมาสมัคร
งานในองค์การ 



 

 

222 
 

R. Wayne Dean Mondy (อ้างถึงใน Myrna L. Gusdorf, 2008) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
สรรหาเป็นกระบวนการดึงดูดบุคคลในเวลาที่เหมาะสม ในจ านวนที่มากเพียงพอและมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมในการสมัครงานกับองค์การ 

Alan M. Saks (อ้างถึงใน Saleh Alamro, Huseyin Dogan, Deniz Cetinkaya, Nan Jiang, 
2018) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรหาคือชุดของการกระท าและกิจกรรมที่ท าโดยองค์การเพ่ือระบุ
และดึงดูดบุคคลเข้าหาองค์การ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสามารถช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสรรหาคือการไปหาแหล่งของ
พนักงานที่เราต้องการ เพ่ือให้ได้คนมาสมัครงานให้มากที่สุด ก็คือ การไปหาคนที่เราต้องการจาก
แหล่งที่มีคนประเภทนั้นอยู่เยอะ ๆ  

ควำมหมำยของกำรคัดเลือก (Selection) 
Myrna L. Gusdorf (2008) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคัดเลือกคือกระบวนการเลือกบุคคลที่

เหมาะสมมากที่สุดจากกลุ่มผู้สมัคร ส าหรับต าแหน่งงานที่ระบุไว้ และส าหรับองค์การ 
Ashish Gupta and Sujeet Kumar (2014)  ได้ ให้ความหมายไว้ว่ า  การคัด เลื อกคือ

กระบวนการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวข้องเพ่ือเติมเต็มต าแหน่งงานในองค์การ การคัดเลือกไม่ได้
เป็นแค่การเลือกสรรผู้สมัครงานที่ดีที่สุด แต่เป็นความพยายามที่จะท าให้เกิดความสมดุลระหว่างสิ่งที่
ผู้สมัครสามารถท าได้และต้องการท า กับ สิ่งที่องค์การต้องการ 

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2014) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การคัดเลือกก็คือการหาวิธีการมาคัดเลือก
ผู้สมัครที่เราได้มาจากการสรรหา เพ่ือหาคนที่ดี และเหมาะสมที่สุดเข้ามาท างาน ซึ่งส่วนมากการคัดเลือก
ก็มักจะมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสัมภาษณ์ การใช้แบบทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้
เรามั่นใจได้ว่า คนที่เราเลือกมานั้นเหมาะสมกับองค์กร หน่วยงาน และงานที่ต้องท ามากที่สุด 

จากหนังสือการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2559) ระบุ
ว่าการสรรหาและการคัดเลือกเป็นกระบวนการไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรม การสรรหาเป็นกระบวนการระบุ
คุณสมบัติและวิธีการดึงดูดผู้สมัครในขณะที่การคัดเลือกเน้นที่การประเมินตัวผู้สมัคร ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้ต้องมีการท าการวิเคราะห์งานและวิเคราะห์ความต้องการองค์การก่อน ซึ่งองค์ประกอบที่
ส าคัญของการสรรหาและคัดเลือกให้ได้ผลดีนั้นต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐานหลายประการ เช่น การ
จับคู่ระหว่างความต้องการของคนและความต้องการขององค์การ แนวทางการจ้างที่เน้นความ
สอดคล้องระหว่างคนกับงาน (Person Job Fit) และที่ส าคัญคือต้องมีแนวทางการจ้างที่เน้นความ
สอดคล้องคนกับวัฒนธรรมองค์การ (Person Organization Fit) ดังนั้น การสรรหาและคัดเลือก
เพ่ือให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการขององค์การจึงต้องพิจารณาในหลาย ๆ ปัจจัย  

ซึ่งปัจจัยด้านคุณสมบัติพ้ืนฐานที่มักน ามาประกอบการพิจารณาคือ ด้านเพศ ด้านประวัติ
การศึกษา และด้านประสบการณ์ในสายงาน อันเป็นที่มาของการศึกษาแนวโน้มของข้อมูลเงินเดือน
กับคุณสมบัติของผู้สมัครงานในแต่ละสายอาชีพต่อไป 
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4. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 

ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานผ่านบริษัทจัดหางานเอกชน

แห่งหนึ่ง ในพ้ืนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตั้งแต่ปี 2014-2018 จ านวน 771 คน โดยใช้การ
เลือกประชากรแบบเจาะจง  

กำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษัทจัดหางานเอกชนแห่งหนึ่ง โดยจัดแบ่ง

เป็น 6 กลุ่มสายงาน ซึ่งเป็นสายงานที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วย  
1) Finance, Accounting  
2) Business Development, Sales, Marketing, Customer Service  
3) Supply Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export  
4) HR-General Affair, Administration  
5) Production, Engineering, Maintenance  
6) Safety, Health, Environment, Security  
และจัดกลุ่มของผู้สมัครงานในแต่ละสายงานที่อยู่ในระดับต าแหน่งเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 

Officer, Senior, Manager 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความสมบูรณ์พร้อมจัดกลุ่มของข้อมูล และท าการประมวลผลหาค่าเฉลี่ย

ของเงินเดือนประชากรโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
(Percentage) และวิเคราะห์เชิงพรรณนา รวมทั้งสร้างข้อมูลด้วยแผนภูมิวงกลม และแผนภูมิแท่ง 
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5. ผลกำรศึกษำ 

สำยงำน Finance & Accounting ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำตรี 

 

ภำพที่ 1 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, Accounting และมีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, 
Accounting เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 58 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 42 ,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 62,350 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 155,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 23 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 40 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 61 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 158,500 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 19 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
31,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 65,000 บาท และระดับ Manager มี
เงินเดือนเฉลี่ย 154,500 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, Accounting จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 
• เพศชายร้อยละ 10 และพบว่า ระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้าง

งาน ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 92,000 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือน
เฉลี่ย 178,333 บาท  
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• เพศหญิงร้อยละ 90 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 26,800 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 61 ,022 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
90,545 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 33.67% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 49.23% 

สำยงำน Finance & Accounting ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำโท 

 

ภำพที่ 2 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, Accounting และมีวุฒิ
การศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, 
Accounting เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 72 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 47 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 77,500 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 167,500 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 7 โดยระดับ Officer และระดับ Senior ไม่พบ
ข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน แต่ระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 110,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 21 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงานระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 60,000 บาท และระดับ Manager 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 85,000 บาท  
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ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Finance, Accounting จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 
• เพศชายร้อยละ 10 โดยระดับ Officer และระดับ Senior ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่

ได้รับการจ้างงาน แต่ระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 148,333 บาท  
• เพศหญิงร้อยละ 90 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 47,000 บาท ระดับ 

Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 64 ,558 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
125,286 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
และระดับ Senior ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่
ในระดับ Manager พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 15.54% 

สำยงำน Business Development, Sales, Marketing, Customer Service ที่จบวุฒิ
กำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำตรี 

 

ภำพที่ 3 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Business Development, Sales, 
Marketing, Customer Service และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Business 
Development, Sales, Marketing, Customer Service เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลยัโดยคิดเป็นสัดสว่น
ดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 78 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 49,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 58,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 144,000 บาท  
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• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 15  และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 32,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 48,500 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 90,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 7 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
28,500 บาท ระดับ Senior ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 80,000 บาท  

ด้ำนเพศ  ผู้ สมัครที่ ได้ รับการจ้ างงานในสายงาน  Business Development, Sales, 
Marketing, Customer Service จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 46 และพบว่า ระดับ Officer เงินเดือนเฉลี่ย 34,431 บาท ระดับ Senior 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 59,400 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 98,923 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 54 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 30,329 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 51 ,583 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
79,000 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 11.91% ระดับ Senior พบว่า
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 13.16% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 20.14% 

สำยงำน Business Development, Sales, Marketing, Customer Service ที่จบวุฒิ
กำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำโท 

 

ภำพที่ 4 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Business Development, Sales, 
Marketing, Customer Service และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 



 

 

228 
 

 
ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Business 

Development, Sales, Marketing, Customer Service เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิด
เป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 76 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 53 ,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 70 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 160,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 16 ระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงาน ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 32 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 90,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 8 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
30,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 57,700 บาท และระดับ Manager มี
เงินเดือนเฉลี่ย 85,000 บาท  

ด้ำนเพศ  ผู้ สมัครที่ ได้ รับการจ้ างงานในสายงาน  Business Development, Sales, 
Marketing, Customer Service จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 50 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 50,667 ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 57 ,486 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
92,167 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 50 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 29,250 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 38,875 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
86,000 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 42.27% ระดับ Senior พบว่า
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 32.37% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 6.69% 

 

สำยงำน Supply Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export 
ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำตรี 
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ภำพที่  5  ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply Chain, Logistics-
Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply 
Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัย
โดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 77 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 41 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 62 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 97,500 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 18 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 41 ,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 52 ,500 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 100,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 5 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
42,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 45,000 บาท และระดับ Manager ไม่
พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน 

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply Chain, Logistics-Warehouse, 
Purchasing, BOI, Import-Export จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 34 และพบว่า ระดับ Officer เงินเดือนเฉลี่ย 36,933 บาท ระดับ Senior 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 49,808 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 54,750 บาท  
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• เพศหญิงร้อยละ 66 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 37,560 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 54 ,750 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
931,25 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง 1.70% ระดับ Senior พบว่า
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง 9.92% และระดับ Manager เงินเดือน
เฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 13.57% 

 

สำยงำน Supply Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export 
ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำโท 

 

ภำพที่  6  ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply Chain, Logistics-
Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply 
Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัย
โดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 76 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 43,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 49 ,500 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 170,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 18 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัคร
ที่ได้รับการจ้างงาน และระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 57,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 130,000 บาท  
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• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 7 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงาน และระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 53,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 95,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Supply Chain, Logistics-Warehouse, 
Purchasing, BOI, Import-Export จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 33 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน และ
ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 61,500 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
166,630 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 67 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 38,167 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 51,346 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
98,864 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 16.51% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 40.67% 

สำยงำน HR-General Affair, Administration ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำตรี 

 

ภำพที่ 7 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน HR-General Affair, Administration 
และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 
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ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน HR-
General Affair, Administration เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 71 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 43,750 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 48,750 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 100,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 17 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 25 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 55 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 97,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 13 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
27,500 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 35,000 บาท และระดับ Manager มี
เงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน  HR-General Affair, Administration 
จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 17และพบว่า ระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน 
ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 47,000 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
116,500 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 83 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 31,778 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 52 ,438 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
98,267 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 11.57% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 15.65% 

 

สำยงำน HR-General Affair, Administration ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ ปริญญำโท 
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ภำพที่ 8 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน HR-General Affair, Administration 
และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน HR-
General Affair, Administration เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 65 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 41,150 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 60,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 122,500 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 26 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 35 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 67 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 9 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงาน และระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 40,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน  HR-General Affair, Administration 
จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 26 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน และ
ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 70,000 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
112,500 บาท  
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• เพศหญิงร้อยละ 74 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 38,325 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 53,333 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
104,071 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 23.81% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 7.49% 

 

สำยงำน Production, Engineering, Maintenance ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ 
ปริญญำตรี 

 

ภำพที่  8  ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ ได้รับการจ้างงานในสายงาน Production, Engineering, 
Maintenance และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ  ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน 
Production, Engineering, Maintenance เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 84 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 53 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 71 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 150,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 14 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 55 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 49 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 113,500 บาท  
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• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 2 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงาน ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 44 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 95,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Production, Engineering, Maintenance 
จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 93 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 45,584 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 53,386 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
127,036 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 7 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 36,040 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 42 ,167 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
117,500 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 20.94% ระดับ Senior พบว่า
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 21.01% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 7.51% 

 

สำยงำน Production, Engineering, Maintenance ที่จบวุฒิกำรศึกษำสูงสุดคือ 
ปริญญำโท 

 

ภำพที่  9  ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ ได้รับการจ้างงานในสายงาน Production, Engineering, 
Maintenance และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 
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ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ  ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน 
Production, Engineering, Maintenance เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 87 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 60,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 74,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 160,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 4 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 55,000 บาท ระดับ Senior ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน และ
ระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 155,900 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 10 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่
ได้รับการจ้างงาน ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 68 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 115,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Production, Engineering, Maintenance 
จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 88 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 57,086 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 58 ,178 บาทและระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
145,947 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 12 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน 
ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 53,000 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
81,250 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 23.47% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 64.88% 

 

สำยงำน Safety, Health, Environment, Security ที่ จบวุฒิกำรศึกษำสู งสุดคื อ 
ปริญญำตรี 
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ภำพที่ 10 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, Health, Environment, 
Security และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรี 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, 
Health, Environment, Security เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 65 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 35 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 78,750 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 108,500 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 17 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 36,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 81,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 100,000 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 17 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 
30,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 120,000 บาท และระดับ Manager 
มีเงินเดือนเฉลี่ย 85,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, Health, Environment, Security 
จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 

• เพศชายร้อยละ 52 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 31,100 บาท ระดับ 
Senior ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน และระดับ Manager มีเงินเดือน
เฉลี่ย 85,000 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 48 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 33,119 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 37 ,500 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
64,667 บาท  
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• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 6.49% ระดับ Senior ไม่
สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 23.92% 

 

สำยงำน Safety, Health, Environment, Security ที่ จบวุฒิกำรศึกษำสู งสุดคื อ 
ปริญญำโท 

 

ภำพที่ 11 ข้อมูลของผู้สมัครงานที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, Health, Environment, 
Security และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท 

ผลการศึกษาพบว่า ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, 
Health, Environment, Security เรียนจบจากแต่ละมหาวิทยาลัยโดยคิดเป็นสัดส่วนดังนี้  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลร้อยละ 46 และพบว่าระดับ Officer มีเงินเดือน
เฉลี่ย 45 ,000 บาท ระดับ Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 90 ,000 บาท และระดับ 
Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 97,417 บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเอกชนร้อยละ 46 โดยระดับ Officer และระดับ Senior 
ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน ระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 170,000 
บาท  

• เรียนจบจากมหาวิทยาลัยเปิดร้อยละ 8 โดยระดับ Officer และ ระดับ Senior ไม่
พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน ระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 85,000 บาท  

ด้ำนเพศ ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงาน Safety, Health, Environment, Security 
และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท จ าแนกตามเพศได้ดังนี้ 
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• เพศชายร้อยละ 62 โดยระดับ Officer ไม่พบข้อมูลผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงาน ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 120 ,000 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
110,000 บาท  

• เพศหญิงร้อยละ 38 และพบว่า ระดับ Officer มีเงินเดือนเฉลี่ย 45,000 บาท ระดับ 
Senior มีเงินเดือนเฉลี่ย 70 ,000 บาท และระดับ Manager มีเงินเดือนเฉลี่ย 
109,313 บาท  

• ผลการค านวณความแตกต่างของเงินเดือนเพศชายและเพศหญิงในระดับ Officer 
ไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากไม่มีข้อมูลประชากรเปรียบเทียบ แต่ในระดับ Senior 
พบว่าเงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 41.67% และระดับ Manager 
เงินเดือนเฉลี่ยของเพศชายมากกว่าเพศหญิง 0.62% 

 

6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

ด้ำนสถำบันกำรศึกษำ 
1. ผู้สมัครงานที่ถูกจ้างงานในทุก ๆ สายงาน ผลการศึกษาพบว่า มากกว่า 50% เป็นผู้สมัคร

ที่จบทั้งปริญญาตรี และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล  
2. จากการศึกษายังพบว่าผู้ที่ถูกจ้างงานในระดับ Manager ของทุก ๆ สายงาน ที่มีวุฒิ

การศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล มีแนวโน้มของเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่จบ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืน  

3. ผลที่ได้จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐบาลนั้น แนวโน้มของ
เงินเดือนไม่ได้สูงกว่าผู้ที่เรียนจบมหาวิทยาลัยประเภทอ่ืนเสมอไป ทั้งนี้เมื่อผู้จัดท าศึกษาย้อนกลับไป
วิเคราะห์ข้อมูลดิบ พบว่าแนวโน้มของเงินเดือนที่ผู้สมัครได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น 
ความสามารถส่วนบุคคล ประเภทธุรกิจ สัญชาติของบริษัท และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท 
ลักษณะหรือขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ได้รับการจ้างงานในระดับ (Level) 
เดียวกัน สายงาน (Function) เดียวกัน แต่มีขอบเขตของงานไม่เท่ากัน โดยบางคนได้รับมอบหมาย
งานให้ดูแลแค่โรงงานในประเทศไทย แต่บางคนต้องรับผิดชอบทั้งโรงงานในประเทศไทยและต้องดูแล
สาขาในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วย 

ด้ำนวุฒิกำรศึกษำสูงสุด 
1) ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในระดับ Manager ของทุก ๆ สายงานที่ท าการศึกษา ส่วนใหญ่มี

วุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท ซึ่งในทัศนะของผู้จัดท า มีความเห็นว่า วุฒิการศึกษาปริญญาโทไม่ท า
ให้แนวโน้มเงินเดือนปรับสูงขึ้นมากกว่าผู้ที่จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี แต่ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานใน
ระดับ Manager ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท แสดงให้เห็นว่าการศึกษาต่อปริญญาโทนั้น
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เป็นเสมือนแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในระดับ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพอันน ามาซึ่งการปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นตามผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของใจชนก ภาคอัต (2556: 138) ศึกษาเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโทสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อ เพราะต้องการพัฒนาตัวเองมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 74.70 

2) ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานโดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโทและผู้สมัครที่ได้รับการ
จ้างงานโดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีที่ท างานในสายงานเดียวกัน ผลการศึกษาพบว่า
แนวโน้มของเงินเดือนไม่มีความแตกต่างกัน 

ด้ำนเพศ 
1) ผู้สมัครที่ได้รับการจ้างงานในสายงานดังต่อไปนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าหรือเท่ากับ 50% 

o Finance, Accounting  
o Business Development, Sales, Marketing, Customer Service  
o Supply Chain, Logistics-Warehouse, Purchasing, BOI, Import-Export  
o HR-General Affair, Administration 

ย ก เ ว้ น ส า ย ง า น  Production, Engineering, Maintenance แ ล ะ  Safety, Health, 
Environment, Security ที่มีเพศชายมากกว่า 50% ในความคิดเห็นของผู้จัดท า คิดว่าผลการศึกษา
ในข้อนี้ยังคงสะท้อนให้เห็นความเชื่อของสังคมไทยในเรื่องการแบ่งงานกันท าตามเพศ โดยมีความเชื่อ
ว่าลักษณะงานเหล่านี้เหมาะกับเพศสภาพของชายมากกว่าหญิง นอกจากนี้ จ านวนของเพศหญิงและ
เพศชายที่แตกต่างกัน ยังสามารถอธิบายได้ถึงการเลือกคณะที่เรียนและสายงานที่ท างานของทั้งสอง
เพศ โดยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเลือกหลักสูตรที่เป็นความถนัดทั่ว ๆ ไป ในขณะที่ผู้ชายเลือกเรียนและ
ท างานที่ต้องใช้ความถนัดเฉพาะด้านมากกว่า (Jack Britton, 2017: 5) 

2) การศึกษาพบว่าเพศชายมีแนวโน้มของเงินเดือนสูงกว่าเพศหญิง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนมาก
ในระดับ Manager ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของต่างประเทศที่ศึกษาว่าผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาเพศหญิงสามารถหารายได้ได้เท่าไหร่เมื่อเทียบกับเพศชาย โดยผลการศึกษาของ
ต่างประเทศพบว่า เพศชายสามารถหารายได้มากกว่าเพศหญิ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังส าเร็จ
การศึกษาเพียงหนึ่งปี เพศชายมีรายได้มากกว่าเพศหญิงถึง 8% ต่อปี (Jack Britton, 2017: 5) 

ข้อเสนอแนะ 
1) การศึกษาเรื่องแนวโน้มของข้อมูลเงินเดือนพ้ืนฐานของผู้สมัครงานในแต่ละสายอาชีพและ

ประเภทของสถาบันการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
เท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในเรื่องนี้ในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือน าผลการศึกษามา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มและอภิปรายผลต่อไป 
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2) การศึกษาเรื่องแนวโน้มของข้อมูลเงินเดือนพ้ืนฐานของผู้สมัครงานในแต่ละสายอาชีพและ
ประเภทของสถาบันการศึกษาในครั้งนี้  เป็นเพียงการศึกษาถึงลักษณะกว้าง ๆ ของประเภท
สถาบันการศึกษา ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรเน้นไปที่การศึกษาแต่ละสายงานในเชิงลึกโดยจัดเกรด
ของสถาบันการศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีคณะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่โดดเด่น
ด้านการเรียนการสอนแตกต่างกัน หรือ อาจเลือกปัจจัยที่น่าสนใจมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ทราบปัจจัย
ที่อ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อเงินเดือน เช่น ประเภทธุรกิจ สัญชาติของบริษัท และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท 
เป็นต้น 
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ผลกระทบของกำรน ำนโยบำยโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก  
(EEC) ที่มตี่อท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

แพรวขวัญ สิงหเสม* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC) ที่มีต่อท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาระนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัต
หีบภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ การน านโยบายไปปฏิบัติ 
รวมถึง ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สาเหตุและผล  
และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบพรรณนา ผลการศึกษาสามารถสรุปใน 3 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 1) นโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(EEC) ซึ่งประกอบไปด้วย 9 โครงการ แต่ผู้ท าการวิจัยได้ท าการศึกษา 3 โครงการดังนี้คือ (1) โครงการ
ก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก (2)โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ (3) 
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรือ ท่าเรือพาณิชย์
สัตหีบนั้นอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ มีท่าเรือท้ังหมด 6 ท่า โดยในท่าเรือที่ 1-3 ใช้ในการจอดเรือ
รบ ส่วนที่เหลือเป็นท่าเรือท่ีใช้ขนส่งน้ ามันสามารถน ามาพัฒนาเป็นท่าเรือพาณิชย์รองรับโครงการอีอีซี
ได้ ทั้งนี้ในโครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้
รองรับผู้โดยสารได้วันละ 4,000 คน พร้อมกับรองรับเรือเฟอร์รี่ ซึ่งจะมาจาก 3 เส้นทาง คือ เส้นทาง
สัตหีบ ไปหัวหิน และปราณบุรี ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง เส้นทางสัตหีบ ไปเกาะช้าง สีหนุ
วิลล์ของกัมพูชา และนครโฮจิมินห์ของเวียดนาม และเส้นทางสัตหีบ ไปเกาะสมุย และสิงคโปร์ ใช้
เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงเท่านั้นขณะนี้กรมเจ้าท่าอนุญาตให้เอกชนเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเส้นทางท่าเรือสัตหีบ-เกาะช้าง-ท่าเรือคลองใหญ่ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมาใน
อนาคตมีแผนเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่ช่วงท่าเรือจุกเสม็ด-ท่าเรือปากน้ าปราณบุรี 
 2) การน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์ของนโยบาย แผน/โครงการย่อย 
ระบบและกระบวนงานการบริหารบุคลากรและสร้างทีมงาน การบริหารงบประมาณ การบริหาร
เครื่องมือ/อุปกรณ์ การบริหารพัสดุ การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปัญหาที่พบคือระบบ
ราชการมีความซับซ้อน เช่น ความไม่ชัดเจนของแผน การจัดโครงสร้างการบริหารงานส่วนต่าง ๆ      
มีการแบ่งออกเป็นหลายฝ่าย หลายแผนก ซึ่งมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่างกันของแต่ละฝ่าย  แต่
ละแผนก บุคลากรขาดการประสานงานและขาดความร่วมมือกันทั้งในหน่วยงานเดียวกันและระหว่าง

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะและความเข้าใจในการน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
มาใช้กับนโยบาย รวมถึงการถูกจ ากัดโดยเงื่อนไขของการใช้เงินทุน บางฝ่าย บางแผนกก าหนดไว้มาก
จนขาดความยืดหยุ่นและการบั่นทอนสมรรถนะของฝ่ายปฏิบัติงาน การไม่ได้รับการสนับสนุนทางด้าน
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อย่างเพียงพอและทันต่อเวลาอีกทั้งระบบราชการมีแนวโน้มที่จะเลือก
นโยบายของรัฐในการปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง กล่าวคือนโยบายใดที่ได้ความ
เห็นชอบ ดูแลเอาใจใส่จากฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานราชการต่างก็ให้ความ
สนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทางตรงข้ามหากนโยบายใดไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายการเมืองก็จะท า
ให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการก ากับดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าท่ีควร 
 3) ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัย สาธารณูปโภค พบว่า ข้อดีทางด้าน
เศรษฐกิจที่เห็นได้ชัด ๆ ก็คือเศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวจากการลงทุนใหม่ ๆ ในอีอีซี มีการ
ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่อีอีซี ซึ่งจะส่งผลบวกไม่เพียงแต่ในพ้ืนที่อีอีซีเท่านั้น     
แต่ยังกระจายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง และภาพรวมของประเทศไทย แต่ทางด้านการจัดนโยบายบริหาร
จัดการพ้ืนที่อีอีซีที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ผังเมืองโซนอีอีซี   
ยังมีความล่าช้า ซึ่งควรออกมาก่อนที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เพ่ือใช้ผังเมืองเป็นเครื่องมือในการวาง
ระบบสาธารณูปโภค น้ า ไฟการเดินทาง เพ่ือให้เมืองอีอีซี เป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง     
ยังขาดการวางแผนระบบสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับเมืองที่ภาครัฐมองว่าก าลังจะเติบโต ระบบ
สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ น้ าขาดแคลน เพราะมีความต้องการใช้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาค
ครัวเรือนส่วนผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมนั้นท ำให้เกิดมลพิษต่ำง ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ คุณภำพชีวิตที่แย่ลง

และค่ำครองชีพสูงขึ้น  
 

ค ำส ำคัญ: นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

1. บทน ำ 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์  

4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอดความส าเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ 
Eastern Seaboard ซึ่งด าเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้ส านักงานเพ่ือการพัฒนา 
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมในการส่งเสริม 
การลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและท าให้ 
เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัดคือ 
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพผ่านกลไกการบริหารจัดการภายใต้การก ากับดูแลของ 
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คณะกรรมการนโยบายพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
วัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพ่ือต้องการยกระดับพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของเอเชีย  พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม  เนื่องจาก 
EEC ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของประเทศ  ในส่วน
ของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งได้มีการวางแผนพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งถูกบรรจุอยู่
ในโครงการนี้ด้วย เพ่ือรองรับเรือเฟอร์รี่ และการขนส่งสินค้าชายฝั่ง (Coastal shipping)  เพ่ือ
เชื่อมต่อการขนส่งสู่ภาคให้ในอนาคตอันใกล้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติกุมภาพันธ์ 2560, โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC)) 

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว. พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐบาลและกองทัพเรือ
ก าลังเร่งพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ หรือท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) รวม 13 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนกว่า 
2,041 ล้านบาท อนาคตรัฐบาลจะผลักดันให้ท่าเรือดังกล่าวเป็นโครงข่ายการในภาคตะวันออก เชื่อม
สนามบินอู่ตะเภา และระไฟความเร็วสูง เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าสนับสนุน
โครงการอีอีซี และช่วยส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือเฟอร์รี่ และเรือส าราญขนาดใหญ่ หรือ
ครูซส์ได้ในอนาคต 

ส าหรับท่าเรือจุกเสม็ด อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ มี่ท่าเรือด้วยกัน 6 ท่า โดยในท่าเรือที่ 
1-3 ใช้ในการจอดเรือรบ ส่วนที่เหลือเป็นท่าเรือที่ใช้ขนส่งน้ ามัน สามารถน ามาพัฒนาเป็นท่าเรือ
พาณิชย์รองรับโครงการอีอีซีได้ ดังนั้นกองทัพเรือจึงได้ทัดท าโครงการพัฒนาท่าเรือขึ้นมา 13  
โครงการ วงเงิน 2,041 ล้านบาท มีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2559-2563 แบ่งเป็นการใช้งบประมาณจากเงิน
หมุนเวียน วงเงิน 642 ล้านบาท และขอรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลวงเงิน 1 ,399 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในโครงการแรกเป็นโครงการก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่ พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก วงเงิน 197  
ล้านบาท เริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เดือน ก.ค. 60 – ส.ค. 61 ด้วยการปรับปรุงท่าเรือหมายเลข 6 ซึ่งเป็น
สะพานท่าเทียบเรือ 2 สะพาน กว้าง 13 เมตร ยาว 75 เมตร เพ่ือให้รองรับผู้โดยสารได้วันละ 4 ,000 
คน พร้อมกับรองรับเรือเฟอร์รี่ ซึ่งจะมาจาก 3 เส้นทาง คือ เส้นทางไปหัวหิน และปราณบุรี ใช้เวลา
เดินทางเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง เส้นทางสัตหีบ ไปเกาะช้าง สีหนุวิลล์ของกัมพูชา และนครโอจิมินทร์ของ
เวียดนาม และเส้นทางสัตหีบ ไปเกาะสมุย และสิงคโปร์ ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมงเท่านั้น (เดลินิวส์ 
2560, 17 เมษายน)   

สถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการพัฒนาประเทศ 
ระบบคมนาคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ASEAN Economic 
Community (AEC) ที่มีจุดมุ่งหมายผลักดัน ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี ท าให้บริษัทต่างชาติมีตัวเลือก ใน
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การตั้งฐานการผลิตและกระจายสินค้ามากขึ้น ซึ่งในระยะต่อไปความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคจะ
ยกระดับขึ้นอีกขั้น ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ เชื่อมต่อมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทร
อินเดีย (East-West Economic Corridor) และเชื่อมต่อจีนตอนใต้เข้ากับภูมิภาคแหลมทอง (North-
South Economic Corridor) ท าให้ไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคและการเป็นประตูสู่เอเชียได้ อย่างไรก็ตาม อีอีซีมองว่า เวียดนามจะผันตัวมาเป็นคู่แข่งทาง
เศรษฐกิจที่ไทยต้องจับตามอง เพราะเวียดนามเป็นหนึ่งในเป้าหมายการลงทุนจากต่างชาติที่มีความ
โดดเด่น ด้วยข้อได้เปรียบด้านแรงงานจ านวนมากที่อายุยังน้อยและค่าแรงต่ า ต าแหน่งที่ตั้งท่ีติดกับจีน
และเป็นประตูสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ตลาดผู้บริโภคท่ียังขยายตัวต่อเนื่อง และนโยบายประเทศที่ชัดเจน
ในการก้าวขึ้นเป็น “โรงงาน” และ “ซิลิคอนวัลเลย์” ของเอเชีย (ฐานเศรษฐกิจ 2561 , 15-17  
กุมภาพันธ์) 

ในขณะที่ตัวขับเคลื่อนส าคัญของไทยอย่าง Eastern Seaboard ก าลังหมดไฟ และ
อุตสาหกรรมที่ไทยมีความเชี่ยวชาญก าลังตกยุค ส่งผลให้ในปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติพิจารณาย้ายฐาน
การผลิตจากไทยไปยั งเวียดนามแล้ว หนึ่ ง ในนั้นได้แก่  Samsung Electronics Limited LG 
Electronics และ Daikin Industries Limited ดังนั้น หากไทยไม่เร่งพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศตั้งแต่วันนี้ มีความเป็นไปได้ว่าเวียดนามจะสามารถแซงหน้าไทยด้วยมูลค่า GDP ที่
สูงกว่าในปี 2050 นอกจากนี้ ผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันโดย IMD พบว่าประเทศ
ไทยได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีที่ 28 จาก 61 ประเทศ แต่หากพิจารณาในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมจะพบว่าไทยท าคะแนนได้ค่อนข้างต่ า ในด้านผลิตภาพ (อันดับที่ 43) โครงสร้างพ้ืนฐาน
เกี่ ยวกับวิทยาศาสตร์  ( อันดับที่  47) และเทคโน โลยี  ( อันดับที่  42) ซึ่ ง รายงาน Global 
Competitiveness Index 2016-2017 ของ World Economic Forum ให้ผลการประเมินในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ศักยภาพในการคิดค้นนวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน และแรงงานทักษะ    มีการ
พัฒนาช้า เมื่อเทียบกับประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน และยังคงเป็นปัญหาหลักในการท า
ธุรกิจในไทยอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือท าให้ไทยกลับมามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลาง EEC จึงเป็นโครงการส าคัญที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของไทย โครงการ 
EEC มีเป้าหมายยกระดับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น “World-Class Economic 
Zone” รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม Super Cluster และอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพ่ือ
เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอีก 20 ปีข้างหน้า แทนที่ Eastern Seaboard เดิม โดยคาดการณ์ว่า
การลงทุนใน EEC จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยราว 5% ต่อปี สร้างการจ้างงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ 100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ต่ ากว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคนต่อปี และสร้างฐานรายได้เพ่ิมไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี 
โดยกำรลงทุนในระยะ 5 ปีแรก (2017-2020) เป็นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและการลงทุนสนับสนุน 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้กรอบการลงทุนร่วมภาครัฐ
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และเอกชนวงเงิน 1.5 ล้านล้านบาท ครอบคลุมพ้ืนที่น าร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา 
ซึ่งการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมนับเป็นสัดส่วนใหญ่ของงบลงทุนทั้งหมด เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพและเพ่ิมการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบก ทางน้ า และทาง
อากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต ประกอบด้วย 
การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง การก่อสร้าง
ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และการ
ก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังทุ่มเงินลงทุนมูลค่ากว่า 5 
แสนล้านบาทเพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และอีก 2 แสนล้านบาทเพ่ือพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
พร้อมกันนี้ เมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา อู่ตะเภา และ ระยอง จะได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เอ้ือต่อภาคธุรกิจ เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนา และกระจายความแออัดจากกรุงเทพฯ ในการนี้ รัฐบาล
ได้ร่างพ.ร.บ. พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพ่ือเร่งและสนับสนุนการด าเนินโครงการ 
EEC ซึ่งก าลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อเดือนเมษายน 
2017 ที่ผ่านมา รวมทั้งแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน และร่าง พ.ร.บ.เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ.2560 เพ่ือเร่งการลงทุนจากต่างชาติและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ EEC ด้วยสิทธิประโยชน์การลงทุน ถึง 3 ด้าน คือ 1) สิทธิประโยชน์แบบ Tailor 
Made ส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย การแพทย์ครบวงจร     ปิโตรเคมี อากาศยาน และเขต
นวัตกรรมเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECI) ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ตามร่างพ.ร.บ. 2 ฉบับ ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดไม่เกิน 15 ปี หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนมากที่สุดเท่าที่ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับจะให้
ได้ 2) เครื่องมือสนับสนุน-ส่งเสริม-อ านวยความสะดวกในการลงทุนแบบครบวงจร และ 3) การ
ให้บริการ One Stop Service นอกจากนี้ การลงทุนในพ้ืนที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์ “เพ่ิมเติม” 
ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี ส าหรับ 5 กิจการ คือ 
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ EEC กิจการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
และพัฒนา และเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริการที่มีมูลค่าสูง (High Value Services) และกิจการ 
(การเงินธนาคาร, 2560)   

 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสาระนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
 2.2 เพ่ือศึกษาการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีผล
ต่อท่าเรือพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติ 

2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
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3. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 มีนักวิชาการหลายท่านให้แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้  
 Herbert A. Simon (1997) กล่าวว่าปัจจัยการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือสนับสนุนให้งาน
บรรลุวัตถุประสงค์หรือการการน านโยบายไปปฏิบัติโดยมีองค์ประกอบส าคัญคือ 7M’s ได้แก่ 
บุคลากร (Man) เงิน (Money) การบริหารทั่วไป (Management) การบริการประชาชน (Market) 
คุณธรรม (Moral) ข้อมูลข่าวสาร (Massage) และการวัดผล (Measurement) ส่วน Samuel C. 
Certo & S. Trevis Certo (2009) กล่าวว่า ทรัพยากรการบริหารควรประกอบด้วย คน (Man) เงิน 
(Money) วัสดุ สิ่งของ (Material) กระบวนการ (Method) การตลาด (Market) และเครื่องจักร 
(Machine)  ด้วยความส าคัญของทรัพยากรที่กล่าวมา ท าให้เห็นว่าในการจัดการทรัพยากรการบริหาร
ควรประกอบไปด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ การน านโยบายไปปฏิบัติ การบริหารยุทธศาสตร์ ระบบและ
กระบวนการ การบริหารบุคคล/ทีมงาน การจัดสรรและบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ และการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ  Donald S. Van Meter & Carl E. 
Van Horn ได้กล่าวว่า การน านโยบายไปปฏิบัติครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล
ทั้งท่ีอยู่ในระบบราชการหรือเอกชน เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จ  
 Jeffrey L. Pressman & A. Widavsky ได้ให้ความหมายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ 
การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกทั้งหมดปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ วรเดช จันทรศร ได้ให้ความหมายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การศึกษาเกี่ยวกับ
องค์การที่รับผิดชอบว่า สามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร ตลอดจนกลไกที่ส าคัญทั้ง
มวลปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด จากความหมายดังกล่าวมา
ข้างต้นนั้น พอจะชี้ให้เห็นว่า การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ นั่นหมายถึง การน านโยบายแห่งรัฐ
มาด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของแผนงาน และโครงการ หรือในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี เป็นต้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจนโยบายหรือก าหนดนโยบายควรตัดสินใจเลือกนโยบายที่มี
ความเป็นไปได้สูง และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ 
หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ ก็ต้องมีสมรรถนะองค์การสูงทุกด้าน เพ่ือเป็นหลักประกันว่านโยบาย
ที่น าไปปฏิบัตินั้นจะบรรลุผลส าเร็จอย่างแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้น ปัจจัยส่วนหนึ่งคือการ
มีจุดเริ่มต้นที่ดีคือการมีแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐควรจะต้องมีความสอดคล้องกลมกลืนกันเพ่ือเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐควรจะต้องประกอบไปด้วย  วิสัยทัศน์  
(Vision) คือ องค์การปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงไหนในอนาคต ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
คือพฤติกรรมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บุคลากรในองค์การกระท าหรือยึดถือ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ เป็น
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สิ่งที่ผูกบุคลากรในองค์การไว้ด้วยกัน และเป็นแรงผลักดันให้องค์การ ก้าวไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ที่วางไว้ พันธกิจ (Mission) คือสิ่งที่องค์การท าและเป็นเหตุผลของการด ารงอยู่ขององค์การเรา ซึ่ง
พันธกิจ เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท าให้เราบรรลุวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือนโยบายหรือแผนการ
ด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงาน ขององค์การ โดยคาดหวังว่าหากยุทธศาสตร์
ประสบความส าเร็จ องค์การก็จะบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic 
Goal) คือสิ่งที่องค์การประสงค์จะเห็นหรือให้เกิดขึ้น หลังจากมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
(ยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ) กลยุทธ์ (Tactic) คือ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ โดยคาดหวังว่าหากกลยุทธ์ ประสบความส าเร็จ ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด (Indicator) คือ เครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญที่จะช่วยท าให้ทราบว่าการด าเนินกลวิธี 
(โครงการ) กลยุทธ์ (แผนงาน) และยุทธศาสตร์ (แผน) ต่าง ๆ ได้ไปถึงในจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ค่าเป้าหมาย (Target) คือ ผลในเชิงปริมาณและ/หรือ
คุณภาพตามตัวชี้วัดโครงการ (Project) คือ งานประเภทหนึ่ง (ท่ีมีก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน) 
ที่ถูกก าหนดขึ้นใน องค์การเพ่ือจะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นวิธีการที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างได้ผล ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ (ปกรณ์ ปรียากร , 2548: 1-2) โดยคาดหวัง
ว่าหากโครงการ ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์จะประสบความส าเร็จ 

ในส่วนของระบบและกระบวนการ ซึ่งความเป็นมาของทฤษฎีระบบและกระบวนการ
หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ ที่มีความสัมพันธ์กัน และข้ึนต่อกัน โดยมีส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของระบบร่วมกันท างานอย่างผสมผสานกันอย่างลงตัว เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ ระบบทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฎขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผู้
ที่เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เป็นคนแรก คือ Bertalanfy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ต่อมาแนวคิดนี้เริ่มเป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไปและแพร่หลายเมื่อทศวรรษ 1940 และได้พัฒนาไปสู่สาขาอ่ืน ๆ เช่น ฟิสิกส์ 
Cybernetic (เช่นงานของ Frederic Vester) โดยในช่วงหลังแนวคิดของระบบนี้ได้พัฒนาต่อไปเป็น 
Complexity Theory และบางส่วนก็พัฒนาน าไปเป็นทฤษฎีไร้ระเบียบหรือ Chaos Theory ของ
ระบบนั่นเอง จากความหมายของระบบทฤษฎีของกระบวนการนั้น ที่ได้ให้ค านิยามและความหมาย 
ย่อมแสดงให้เห็นว่า ทุกระบบของทฤษฎีจะต้องมีองค์ประกอบหรือสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์
กัน เพ่ือการด าเนินงานของความสัมพันธ์กันเป็นกระบวนการ หรือเป็นระบบและวิธีการเชิงระบบ
ระบบ เป็นการรวมกันขององค์ประกอบย่อย ๆ ที่ท าหน้าที่ของตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือ
ด าเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  โดยระบบนั้นอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษย์เป็น
ผู้ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นก็ได้ทั้งนี้ทุกระบบจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1) ปัจจัย
น าเข้า (input) ได้แก่ จุดมุ่งหมาย ทรัพยากร ปัญหาต่าง ๆ 2) กระบวนการ (process) ได้แก่ ขั้นตอน
การท ากิจกรรมหรือการด าเนินงาน และ 3) ผลลัพธ์ (output) ซึ่งเป็นผลงานหรือผลผลิตที่ได้ส่วน
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วิธีการเชิงระบบ (systematic approach) หรือวิธีระบบ (system approach) หรือเรียกได้ อีกอย่าง
หนึ่งว่าการจัดระบบเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์การได้ตั้งไว้    

องค์กรแต่ละองค์กรจะประกอบด้วยบุคคลในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
ความส าเร็จของการปฏิบัติงานนั้นไม่ได้ขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งตามล าพังในองค์กร แต่เกิดจากการ
ที่บุคคลทุกคนในองค์กรถือเป็นสมาชิกขององค์กร หากสมาชิกมีความเข้าใจกันและสามารถประสาน
ความสามารถระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ งานก็จะส าเร็จตาม
ภารกิจที่รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน วานี้ (Varney, 1977: 152 อ้างใน สุนันทา 
เลาหนันท์, 2544: 61) ได้ให้ความหมายของทีมงานไว้ว่าหมายถึง การพัฒนากระบวนการท างาน
เพ่ือให้กลุ่มบุคคลที่ท างานด้วยกันได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายของ
บุคคล กลุ่มและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพจอห์นสัน และ จอห์นสัน (Johnson & Johnson, 
1991: 435) กล่าวถึง การสร้างทีมงานในรูปแบบของกระบวนการที่เกิดขึ้นของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัว
กันเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ ปาร์คเกอร์ (Parker, 1990: 16) ที่ เน้น
ความสัมพันธ์และการพ่ึงพาของสมาชิกในทีมเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย เชอร์เมอฮอร์น ฮันท์ 
และออสบอน (Shermerhorn, Hunt, & Osborn, 1994: 328) ได้ให้ความหมายของการสร้างทีมงาน
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ได้วางแผนกิจกรรมล่วงหน้าเพ่ือการรวบรวมข้อมูลในการท างานของบุคคล 
เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การพัฒนาทีมงาน ดังนั้นจุดเน้นของการสร้างทีมงานอยู่
ที่การให้กลุ่มบุคคลมาท างานร่วมกันเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานวู๊ดคอคและฟรานซิส (Woodcock & Francis, 1994: 1) ได้นิยามการ
สร้างทีมงานเป็นการให้กลุ่มบุคคลได้มีเป้าหมายร่วมกัน โดยมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันอรุณ รักธรรม (2524: 30) ได้กล่าวถึงเป้าหมายของการสร้างทีมงาน คือ การ
สร้างทีมที่สามารถท างานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลวิชัย โถสุวรรณจินดา (2535: 142) ได้ให้ความหมายของการสร้าง
ทีมงานไว้ว่าเป็นการสร้างการท างานที่มีชีวิตชีวา มีการประสานการท างานของสมาชิกในทีมเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน การสร้างทีมงานไม่เพียงแต่การที่บุคคลมาร่วมกันท างาน แต่เป็นการ
ผสมผสานระหว่างสมาชิก ผู้น ากลุ่ม กระบวนการตัดสินใจในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สู งสุด  จากความหมายดั งกล่ าวข้า งต้นสรุป ได้ว่ า  การสร้ างทีมงาน หมายถึ ง 
กระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลในการท างาน เริ่มจากการมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน เรียนรู้
การวินิจฉัยปัญหามีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท างาน ในการศึกษาเรื่องทีมงานนั้น มีค าที่เกี่ยวข้องและมีความหมายที่คล้ายกันและแตกต่างกัน
คือกลุ่ม (Group) หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่ไม่ได้มีการก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ท าให้สมาชิกบาง
คนในกลุ่มจะมุ่งมั่นท างานของตนเพียงอย่างเดียว แล้วค่อยน าผลงานมารวมกันเป็นผลงานกลุ่ม หรือ
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สมาชิกบางคนในกลุ่มจะต้องประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือให้ได้ผลงานออกมาเป็นของกลุ่ม 
การรวมกลุ่มงานจะพิจารณาที่ความส าเร็จในเป้าหมายของกลุ่มเป็นส าคัญ แต่จะไม่ตระหนักถึง
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนของสมาชิก (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2546: 10-11)  ซ่ึงจากความหมายของทีมงานและ
กลุ่มจะพบว่ามีความแตกต่างของการที่บุคคลเป็นส่วนหนึ่งกลุ่ม กับการเป็นสมาชิกของทีมแล้วจะเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า “กลุ่ม” จะเป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน โดยมี
เป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน พ่ึงพาอาศัยกัน เพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกแต่ละคนและของกลุ่ม 
เมื่อพิจารณาในมิติของการท างานในองค์กร กลุ่มงาน (group work) คือ กลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
คนเพ่ือให้เขาสามารถปฏิบัติงานของตนได้ตามเป้าหมาย แต่กลุ่มงานอาจจะไม่มีความจ าเป็นต้อง
ท างานที่ต้องใช้ความพยายามของสมาชิกเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นสมาชิกของกลุ่มจึงท างาน
โดยการรวมงานของแต่ละคน แต่ไม่มีการประสานพลังความสามารถและความพยายามร่วมกัน
เหมือนกับการท างานเป็นทีม ซึ่งต้องอาศัยการประสานความพยายามของแต่ละคนในการท างานของ
กลุ่ม เพ่ือให้ได้ผลงานในระดับที่มากกว่าการเอาผลงานของแต่ละคนมารวมกัน (Lewis, Goodman, 
& Fandt, 2004:  438-440; ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ , 2546: 10-11) หรือที่ เรียกว่า “การรวมพลัง” 
(synergy)จะเห็นได้ว่าทีมงานจะมีความส าคัญในการประสานพลังงานของสมาชิกในทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะให้ได้ผลงานเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของทีมงานจะเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันของสมาชิก ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการระดมความคิด ความสามารถ 
ประสบการณ์ และแรงงานในการแก้ไขปัญหา จึงสรุปได้ว่าทีมมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การมี
เป้าหมายร่วมกัน (Common purpose) ปฏิสัมพันธ์ ( Interaction) ความสัมพันธ์ของสมาชิก 
(Interdependent relationship) และการมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Mutual influence)  

ในส่วนของการบริหารงบประมาณ Frank P. Sherwood (อ้างถึงใน พลภัทร บุราคม ,  
2557) ได้แสดงไว้ว่า งบประมาณ คือ แผนซึ่งแสดงออกมาในรูปตัวเงิน (Financial Plan) โดยแสดง
ให้เห็นถึง แผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานนั้นจะด าเนินการในช่วงระยะเวลาหนึ่งในภายหน้า 
โดยอาจเป็นแผนระยะสั้น ครอบคลุม 1 ปีข้างหน้า หรืออาจเป็นแผนระยะยาวครอบคลุม 3 -5 ปี
ข้างหน้า ตลอดจนแสดงให้เห็นประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแผนงานและโครงการเหล่านี้  
แหล่งที่มาของรายได้ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
เหล่านั้น นอกจากนั้นแล้วโครงการดังกล่าวควรมีการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บัญญัติว่า การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็ บ           
การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ   

นอกจากการบริหารพัสดุแล้ว ข้อมูลก็เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานของโครงการ  
จึงควรมีบทบาทส าคัญในการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ซึ่ง ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2560) กล่าวว่า  
บทบาทของนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารสนเทศควรมี ดังนี้ 1) ก าหนดสารสนเทศที่



 

 

252 
 

ต้องการ (What) โดยพิจารณาจากลักษณะงานหรือหน้าที่ของหน่วยงาน 2) พิจารณาเวลา (When)  
ที่ต้องใช้สารสนเทศนั้น เพ่ือที่จะก าหนดเวลาในการรวบรวมประมวล และจัดท ารายงานให้สอดคล้อง
กับเวลาที่ต้องการ 3) ทราบว่าจะหาสารสนเทศดังกล่าวได้ที่ไหน (Where) จะเป็นแหล่งข้อมูลจาก
ภายในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงาน 4) เข้าใจว่าท าไม (Why) จึงต้องมีสารสนเทศนั้น การเก็บข้อมูล
โดยไม่ทราบถึงเหตุผลและความจ าเป็นอาจน าไปสู่การเก็บข้อมูลผิดประเภท หรือการมีข้อมูลมาก
เกินไปและไม่ได้น ามาใช้ 5) ทราบว่าผู้ใช้ (For whom) สารสนเทศคือใคร เพ่ือจะได้จัดท ารูปแบบใน
การน าเสนอให้เหมาะสม 6) จะใช้เครื่องมืออะไร (How) ในการเก็บ รวบรวม ประมวล  รักษา
สารสนเทศ 7) สามารถเข้าใจความหมายของสารสนเทศที่หามาได้ 8) สามารถด าเนินการหรือ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยอาศัยการพิจารณาจากสารสนเทศที่มีอยู่หรือที่ได้มา และ 9) ใช้
สารสนเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม ดังนั้น ข้อมูลสารสนเทศ จึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นส าหรับนักบริหาร โดยที่นักบริหารจะต้องรู้ว่าตนเองมีข้อมูลอะไร หาข้อมูลได้จากที่ไหน 
และน าไปใช้ได้อย่างไร   

ข้อมูลและสารสนเทศจะมีการใช้แทนกันไปแทนกันมาอยู่เสมอข้อมูลและสารสนเทศอาจจะ
เป็นได้ทั้งปัจจัยน าเข้าและผลผลิตของระบบสารสนเทศเช่นข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานค่าจ้างและเวลาที่
ท างานเมื่อได้รับการประมวลผลเป็นสารสนเทศด้านเงินเดือน  (payroll information) และ
สารสนเทศด้านเงินเดือนอาจจะมีการใช้เป็นปัจจัยน าเข้าของอีกระบบหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเตรียม
ด้านงบประมาณหรือการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องโครงสร้างเงินเดือนเป็นต้น  (Turban et al, 
1999) ส่วนทิพวรรณสุวรรณรัตน์ (2560) ได้ก าหนดลักษณะของสารสนเทศท่ีดีไว้เป็น 4 มิติคือ 

1) มิติด้านเวลา (Time) สารสนเทศที่ดีควรจะสามารถหาดีรวดเร็วทันเวลาที่ต้องการ
มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและมีข้อมูลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพ่ือใช้เป็นฐานในการ
พยากรณ์อนาคตได้ 

2) มิติด้านเนื้อหา (Content) จะต้องมีเนื้อหาที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงมีการ
ประมวลผลอย่างถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการใช้และมีประโยชน์กับผู้ใช้มีความสมบูรณ์ครอบคุ
ลมรายละเอียดที่ส าคัญทุกเรื่องในสิ่งที่ต้องการทราบต้องมีความน่าเชื่อถือได้ซึ่งขึ้นอยู่กับกระบวนการ
เก็บข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูลรวมถึงต้องตรวจสอบได้ว่ามีความถูกต้อง 

3) มิติด้านรูปแบบ (Format) รูปแบบของสารสนเทศที่ดีต้องมีความชัดเจนง่ายต่อ
ความเข้าใจมีระดับของการน าเสนอรายละเอียดตามความต้องการของผู้ใช้ใช้รูปแบบน าเสนอที่
เหมาะสมหรือใช้สื่อในการน าเสนอมีรูปแบบที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้เพ่ือสนอง
ความต้องการได้หลายแบบและสารสนเทศควรมีความสร้างขึ้นมาโดยใช้ต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไป 

4) มิติด้านกระบวนการ (Process) สารสนเทศที่ดีควรมีการเข้าถึงได้ง่ายโดยผู้ใช้ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานมีการให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการข้อมูล
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ตั้งแต่การเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลและการเผยแพร่สารสนเทศและสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ฐานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้ 

Hellieget, Jackson, and Slocum (2005) กล่าวว่า การจัดองค์การเป็นกระบวนการการ
ตัดสินใจเพ่ือน าทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ขององค์การ มาใช้ด าเนินการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์การ กล่าวคือ เมื่อองค์การวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ขั้นตอนต่อไปคือ การน าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งต้องมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า ใครต้องท าอะไร  
ใครต้องรับผิดชอบในการควบคุมการท างานของใคร รวมทั้งการก าหนดความสัมพันธ์ของแต่ละคนใน
องค์การ และการก าหนดว่า แต่ละส่วนงานภายในองค์การจะมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ใครต้อง
ท างานร่วมกับใคร แต่ละหน่วยงานภายในองค์การต้องท าการประสานงานกับหน่วยงานใดบ้าง เหนือ
สิ่งอ่ืนผู้น า หรือผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารงานด้วย ตามแนวความคิด Path-Goal  
Theory ของ Robert J. House ได้อธิบายรูปแบบพฤติกรรมของผู้น าว่า การอ านวยการ  (Directive) 
ได้แก่ การที่ผู้น ามีรูปแบบและบทบาทในการสั่งการต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผน การจัดรูปงาน การ
ควบคุม และการดูแลประสานงาน การด าเนินการของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าจะมีบทบาทในการ
ก าหนดการด าเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเกือบทั้งหมด และผู้ตามหรือลูกน้องจะรู้เฉพาะสิ่งที่ตนต้อง
ท าหรือสิ่งที่ผู้น าคาดหวังจากผู้ตาม   

ท้ายที่สุดแล้วการบริหารงานจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง  
ผู้บริหารโครงการฯ ต้องมีการติดตามควบคุมและประเมินผลด้วย ซึ่งปกรณ์ ปรียากร (2559) กล่าวว่า  
การควบคุม (Controlling) มักจะมีสภาพในเชิงลบ กล่าวคือ มนุษย์โดยธรรมชาติไม่ชอบถูกควบคุม  
แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มองว่า ในการท างานร่วมกันของคนหมู่มากจ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลกันตาม
สมควร ดังนั้นเพ่ือให้การควบคุมมีสภาพในเชิงบวกและได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน นักบริหาร
ควรจะแบ่งภาระหน้าที่ออกเป็นสองส่วน คือ การติดตามงาน และการปรับปรุงแก้ไข ต่อมาในขั้นการ
ประเมินผล (Evaluation) ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2560: 41) กล่าวว่า ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์
ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ ระหว่างและภายหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือมุ่งหาทางปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติ หรือการจัดท าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการ
ในลักษณะเดียวกันในอนาคตและ การประเมินผล (Evaluation) มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 
ประการแรก เพ่ือประเมินคุณค่าและความเหมาะสมของนโยบาย แผนงานหรือโครงการ ประการที่
สอง เพ่ือปรับปรุงองค์กรและการด าเนินโครงการ ประการที่สาม เพ่ือเฝ้าระวังติดตามและพิจารณา
ความสอดคล้องของโครงการว่าเป็นไปตามกรอบนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ ประการสุดท้าย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งอาจเป็นการทดสอบทฤษฎี ข้อเสนอและ
สมมติฐานที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมของโครงการ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย
เรื่องผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีต่อ
ท่าเรือพาณิชย์ สัตหีบ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกรอบความคิดข้างต้นจะเห็นว่าตัวแปรอิสระประกอบไปด้วยนโยบายของท่าเรือพาณิชย์

สัตหีบ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 โครงการคือ โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก  

โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบ

เรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ กับการน านโยบายของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปปฏิบัติ อันจะ

นโยบำยท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ ภำยใต้โครงกำร
พัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) 
1. โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
2. โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ 
3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการ

เชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่า
เทียบเรือเอนกประสงค์ 

 

 

ผลกระทบของนโยบำยท่ำเรือ
พำณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านความมั่นคงและ

ความปลอดภัย 
5. ด้านสาธารณูปโภค 

 
กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 

1. หน่วยงาน 
2. ผู้มีส่วนได้เสีย 
3. ยุทธศาสตร์ 
4. แผน/โครงการย่อย 
5. ระบบและกระบวนงาน 
6. การบริหารบุคลากรและสร้างทีมงาน 
7. การบริหารงบประมาณ 
8. การบริหารเครื่องมือ/อุปกรณ์ 
9. การบริหารพัสดุ 
10. การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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ส่งผลให้เกิดเป็นตัวแปรตามก็คือ ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ได้แก่ ผลกระทบ

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและความปลอดภัย สาธารณูปโภค 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การน านโยบายไป
ปฏิบัติ ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth interview) และแบบสนทนากลุ่ม
ย่อย มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 37 คน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย 
หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจค่าความ
เที่ยงตรง IOC (Index of item-objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลคะแนน IOC มีค่า
เท่ากับ 1.00 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
สนทนากลุ่มย่อยเป็นระบบ แล้วน ามา วิเคราะห์ส่วนประกอบเนื้อหา น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหา
ลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่าง กัน วิเคราะห์สาเหตุและผล และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบการพรรณนา  
 

5. ผลกำรศึกษำวิจัย 
จากผลการวิจัยผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (EEC) ที่มีต่อท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรีผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. นโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก        
(EEC) ประกอบด้วย 9 โครงการหลัก แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาเพียง 3 โครงการ
ดังต่อไปนี้   

1.1 โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ(ทพส.-ทร.) ได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ท่าเรือ

พาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ ด้วยการขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6 ให้มีศักยภาพ และ
ขีดความสามารถรองรับการให้บริการท่าเรือแก่เรือรบทางทหาร และเชิงพาณิชย์แก่เรือสินค้า และเรือ
เฟอร์รี่ 
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ภำพที่ 1 ภาพจ าลองการออกแบบท่าเทียบFerry 
แหล่งที่มำ: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ, 2561) 

หากโครงการทั้งหมดนี้แล้วเสร็จ จะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ ที่ส าคัญยังได้วางแผนเชื่อมโยงเส้นทางเรือเฟอร์รี่ไว้ 3 เส้นทาง คือ 1) สัตหีบ-เกาะ
ช้าง-จังหวัดพระสีหนุ-โฮจิมินห์ซิตี 2) สัตหีบ-ปราณบุรี-หัวหิน 3) เส้นทางสัตหีบ-สมุย-สิงคโปร์ คาดว่า
จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปธรรมชัดเจนใน 5 ปี หรือเต็มที่ภายใน 10 (เจ้าของโครงการ) 

 

ภำพที่ 2 ภาพจ าลองการออกแบบท่าเทียบเรือส าราญ (Cruise Port) และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหล่งที่มำ: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ, 2561) 

1.2 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก ประกอบไปด้วยจ านวนอาคาร1 อาคารและปรับปรุงเพ่ิมเติมส่วนขึ้นลงเรือเฟอร์รี่ของ
ผู้โดยสารและรถยนต์บริเวณหน้าท่าเทียบ เรือเฟอร์รี่  
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ภำพที่ 3 ภาพจ าลองการออกแบบท่าเทียบ Ferry และสิ่งอ านวยความสะดวก 
แหล่งที่มำ: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ, 2561) 

1.3 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่า
เทียบเรือเอนกประสงค์ 

โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการด าเนินการเพื่อให้การใช้พื้นที่ท่าเรือเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการและสนับสนุนการให้บริการเชิงพาณิชย์ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ (ทพส. 
–ทร.)รวมทั้งเป็นการด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องและสามารถรองรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออกของรัฐบาล 

ภำพที่ 4 ภาพจ าลองการออกแบบท่าเทียบ Ferry และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ 
แหล่งที่มำ: ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ, 2561) 
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 2. การน านโยบายไปปฏิบัติ ในที่นี่ได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายโครงการ
พัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ในประเด็นดังนี้หน่วยงานภายใน/ภายนอก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระบบและ
กระบวนงานการบริหารบุคลากรและทีมงานการบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุการบริหาร
เทคโนโลยีและสารสนเทศสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 หน่วยงานภายใน/ภายนอกของโครงการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  
2.1.1 ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC) หน่วยงานในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 
17 มกราคม พ.ศ. 2560 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 มีอ านาจหน้าที่ใน
การน านโยบายไปปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ 1) บริหารแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกในภาพรวม ตลอดจนประสานการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  2) 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องในการจัดเตรียมแผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย
และแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนติดตามดูแลและให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ก าหนดในค าสั่งนี้ หรือตามมติของ
คณะกรรมการนโยบายหรือ กรศ. 3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ กรศ. เพ่ือพิจารณา  
4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5) ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 6) สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนด าเนินการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  7) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการนโยบาย หรือ กรศ. 
มอบหมาย (นฤพล, 18 กันยายน 2561). 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
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โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก

 

ภำพที่ 5 โครงสร้างองค์กรของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  ภาคตะวันออก 
แหล่งที่มำ: www.eeco.or.th 

 2.1.2 กองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลควบคุมแผน และนโยบายของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ   

 
ภำพที่ 6 โครงสร้างองค์กรส่วนหน่วยงานราชการกองทัพเรือ 
แหล่งที่มำ: www.sattahipcommercialport.com 

  การท่าเรือสัตหีบเป็นหน่วยงานที่น าแผนและนโยบายจากกองทัพเรือไปปฏิบัติ ได้มีการจัด
ส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้คือฝ่ายอ านวยการ มีแผนกต่าง ๆ ในกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ 
ฐานทัพเรือสัตหีบฝ่ายปฏิบัติ มีท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองบริการ 
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การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบและฝ่ายสนับสนุน มีท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐาน
ทัพเรือสัตหีบ และท่าเรือทุ่งโป่รง การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ 

คณะกรรมกำรบริหำรท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ 

 

ภำพที่ 7 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ 
แหล่งที่มำ: www.sattahipcommercialport.com 

 2.1.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6เป็นองค์กรหลักในการก ากับดูแล 
ส่งเสริม พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีให้มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานสากลส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชย์นาวีให้มีการเชื่อมต่อกับ
ระบบการขนส่งอ่ืน ๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการ
เกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงและปลอดภัยตลอดจน การสนับสนุน
ภาค การส่งออกให้มี ความเข้มแข็ง (กรมเจ้าท่า – วิกิพีเดีย) 
 2.1.4 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (ททท.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
บริหารและพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยว ตลอดจนท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
และประสานงานกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือส่งเสริมและ

http://www.sattahipcommercialport.com/port59/index.php/features/29-fruit-shop-site
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พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพ
ซึ่งมีความพร้อมในหลายด้าน โดยมีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้วยเรือเฟอร์รี่ และเรือ
ส าราญขนาดใหญ่  

2.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ
นั้นมี 5 ส่วนคือ 1) ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จากการด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์หรือโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
2) ผู้ประกอบการเรือส าราญคือผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรสอดคล้องกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเดินเรือส าราญ เช่น ท่าเทียบเรือที่ทันสมัย รองรับเรือส าราญได้อย่างสะดวกปลอดภัยทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต อาคารพักคอยผู้โดยสาร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ร้านอาหาร ร้านค้า ช่อง
ขายบัตรโดยสาร อาคารส านักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด 3)ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต่อเรือเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญและมีส่วนเชื่อมโยงกับธุรกิจการขนส่ง
ทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี ตลอดจนเชื่อโยงกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอ่ืนอีกมากมาย เช่น
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์เดินเรือ อุตสาหกรรม
เครื่องยนต์เรือ เป็นต้น ภาคเอกชน เป็นผู้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (PPP) ในการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5) นักท่องเที่ยว จากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีโครงการ
ก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ และ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์
นั้น เพ่ือเป็นส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวให้เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชน และเป็นการสร้างและกระจายรายได้ให้กับท่าเรือด้วย 6) ผู้ประกอบการแพปลา และประมง 
จากการที่โครงการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบได้มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ าลึกในพ้ืนที่สัตหีบ โดยการขุด
ร่องน้ าขนาดใหญ่ออกจากท่าเรือ และถมทะเลเพ่ือท าท่าเทียบเรือและอาคารส านักงานนั้น ส่งผลให้
ชาวประมงต้องสูญเสียพ้ืนที่ทรัพยากรในการท าประมง ทั้งพ้ืนที่ ในการท ามาหากิน และพ้ืนที่ในการ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า เช่น แหล่งปะการัง หญ้าทะเล และพ้ืนที่ป่าชายเลน ซึ่งชาวประมงได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมในการก่อสร้างโครงการและการด าเนินโครงการ น ามาซึ่งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร สัตว์น้ าถูกท าลาย และบางส่วนต้องย้ายถิ่นที่อยู่ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ าในพ้ืนที่ลดน้อยลง  
นั่นหมายถึง ชาวประมงจะจับสัตว์น้ าได้ยากขึ้น ต้องหาแหล่งประมงใหม่ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากถิ่น
ท ามาหากินเดิม ท าให้ต้นทุนในการออกทะเลเพ่ิมขึ้น ขึ้นอยู่กับระยะทาง ทั้งค่าน้ ามัน ค่าน้ าแข็ง  
อาหาร ค่าเครื่องมือประมง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความยาวนานของเวลาที่ต้องเสียไปในการออก
ทะเลแต่ละครั้ง ปัจจุบันส่งผลท าให้ชาวประมงมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ชาวประมงบางส่วนต้องเลิกอาชีพ
การท าประมงเพราะเมื่อมีการด าเนินโครงการทรัพยากรเกิดการเสื่อมโทรม สัตว์น้ าย้ายถิ่นที่อยู่ 
ชาวประมงหาปลาได้น้อย ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเอง จากเดิมออกทะเลหาปลาเพียงอย่างเดียวก็
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สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้ ก็ต้องหันมาประกอบอาชีพอ่ืนเสริม เนื่องจากรายได้จากการท าประมง
ไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงครอบครัวอีกต่อไป 

2.3 ระบบและกระบวนงาน ในแต่ละหน่วยงานภายใต้โครงการฯ ได้น าระบบและ
กระบวนงานของโครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ไปปฏิบัติดังนี้คือ    

2.3.1 กองทัพเรือ มีการจัดส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้คือฝ่าย
อ านวยการ มีแผนกต่าง ๆ ในกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบฝ่ายปฏิบัติ มีท่าเรือ
จุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และกองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบและ
ฝ่ายสนับสนุน มีท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และท่าเรือทุ่งโป่รง การท่าเรือ
สัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล ควบคุมแผนและนโยบายของ
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (คมพันธ์, 18 กันยายน 2561) 
 2.3.2 การท่าเรือสัตหีบ เป็นหน่วยงานที่น าแผนปฏิบัติงาน และนโยบาย
ของกองทัพเรือ ไปปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความสามารถของท่าเรือที่จะรองรับการขนส่งสินค้า
และบริการในประเทศและเชื่อมโยงสู่ตลาดการค้าที่ส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าเรือ เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากายิ่งขึ้น  
ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติการของท่าเรือ เพ่ือให้เกิดคุณภาพบนพ้ืนฐานการ
บริหารก ากับดูแลของกองทัพเรือ ถึงแม้ว่าในขณะนี้บางแผนและบางนโยบายจะยังอยู่ในช่วงของกร
เตรียมการ หรือมีการด าเนินงานไปแล้วบางส่วน (คมพันธ์, 18 กันยายน 2561). 
 2.3.3 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6กรมเจ้าท่า เป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่
ดังนี้คือ 1)ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมาย
ว่าด้วยเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  2) ศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางน้ า 3) ด าเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ า
และกิจการพาณิชยนาวี 4) ร่วมมือและประสานงานกับองค์การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ า การพาณิชยนาวีและในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญา 
และความตกลงระหว่างประเทศ 5) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กรม หรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
   2.3.4 ส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) บริหารแผนการพัฒนาพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในภาพรวม ตลอดจนประสานการปฏิบัติของกองทัพเรือ และ
การท่าเรือสัตหีบ เพ่ือให้การด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2) ประสานงานกับกองทัพเรือ และการท่าเรือสัตหีบ ในการจัดเตรียม
แผนงานและโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายและแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ตลอดจนติดตามดูแลและให้ค าแนะน า เพ่ือให้ปฏิบัติตามแผนโดยถูกต้องตามที่ก าหนดในค าสั่งนี้ หรือ
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ตามมติของคณะกรรมการนโยบายหรือ กรศ.3) ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อ กรศ. เพ่ือ
พิจารณา 4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสอง รวมทั้งความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 5) ด าเนินการให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้อยู่อาศัยใน
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้และความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 6) สนับสนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้
มีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนด าเนินการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย หรือ กรศ. มอบหมาย
ส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (มารีนเนอร์ไทยดอทคอม, 2559) 

 2.3.5 การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี (ททท.) มีหน้าที่ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ตลอดจนกิจการอย่างอ่ืนอันจะเป็นการชักจูง
ให้มีการเดินทางท่องเที่ยว อ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนและระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยว 
ริเริ่มให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่
นักท่องเที่ยว   

2.4 การบริหารบุคลากรและทีมงาน ภายในท่าเรือพาณิชย์สัตหีบมีโครงสร้างในการ
บริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละด้านมีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนตาม
ระเบียบของโครงการ ทั้งนี้โครงการมีการออกแบบโครงสร้างหน้าที่ให้แก่บุคคล/ทีมงานไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือเน้นความส าคัญในการประสานของบุคคลากรทั้งในหน่วยงานย่อย และนอกหน่วยงาน เพ่ือให้การ
ท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลงานเพ่ิมขึ้น แต่ปัญหาที่พบคือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
งานที่มีความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรแต่ผ่าย ที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
ความสามารถ ประสบการณ์ และแรงงานในการแก้ไขปัญหา ยังไม่มีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน 
ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ของบุคลากร (Interdependent relationship) ยังมีน้อย 
นอกจากนี้ยังพบว่างานจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อ หน่วยงานมีระบบการบริหารงานด้านเบิกจ่าย
สวัสดิการให้มีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของข้าราชการ ผู้บังคับบัญชามีการดูแลและ
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รับผิดชอบต่อภาระงานที่มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติมากขึ้น มีการประเมินผลการท างานให้  
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

2.5 การบริหารงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ     
มีรายละเอียดดังนี้คือ 1) วงเงิน 1 ,846.48 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการเชิง
พาณิชย์ รองรับผู้โดยสารและเรือขนาดใหญ่ อาทิ ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ปรับปรุงท่าเทียบเรือ
น้ ามันให้สามารถใช้ประโยชน์เป็นท่าเรือเอนกประสงค์รองรับเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่  
ปรับปรุงร่องน้ าและบริเวณพ้ืนที่จอดเรือให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่มากข้ึน ตอบสนองต่อการ
ขยายตัวของการขนส่งทางเรือในอนาคต การกระจายสินค้า และการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ภูมิภาค ซึ่งจะมีการเริ่มด าเนินการปี 2560-2563 2) ในส่วนของท่าเทียบเรือขนส่งและการท่องเที่ยว
สองฝั่งทะเลอ่าวไทย มีวงเงิน 981.70 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าและการ
ท่องเที่ยวเส้นทาง East-West Ferry ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี 2560-2564 3) ระบบอ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยเดินเรือ มีวงเงินในการด าเนินงาน 554.17 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ระบบวิทยุสื่อสาร
แบบเครือข่ายดิจิทัล วางทุ่นเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยทางน้ า รถยนต์ตรวจการณ์ชายหาด เรือ
ยนต์ตรวจการทางทะเล ศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ า และปรับปรุงท่าเทียบเรือเกาะล้าน เริ่ม
ด าเนินการในปี 2560-2562 (รายงานหลักแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 
2560-2564) ปัญหาที่พบคือ กองนโยบายและแผนให้จัดท าข้อมูลบางอย่างช้า และมีความเร่งรีบมาก
เกินไป ท าให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายไปราชการ และบางครั้ง
ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าต้องแนบเอกสารอะไรบ้างในการเบิกจ่ายโครงการ   

2.6 การบริหารงานพัสดุ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.) ได้น าระบบ   
Royal Thai Navy Enterprise Resource Planning (RTN ERP)  ม า ใช้ ง านด้ านส่ ง ก า ลั งบ า รุ ง 
(ระบบงานพัสดุ) ระบบงานจัดหา และระบบงานสนับสนุนการการบริหารจัดการและพัฒนาขีดความ
สมรรถนะขององค์กร แต่ปัญหาที่พบคือ (1) การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่ทันตามก าหนดใช้
งาน ความล่าช้าในการจัดจ้างเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบ การท่าเรือฯ    
ว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างวิธีต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ต้อง
ด าเนินการให้ถูกต้อง และครบถ้วนทุกขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลามาก ตลอดจนการ เดินทาของ
เอกสารแต่ละระดับบังคับบัญชา ถึงผู้มีอ านาจอนุมัติใช้เวลานาน อีกทั้งจ านวนบุคลากรในระบบงาน
พัสดุ ที่ปฏิบัติหน้าที่ “เจ้าหน้าที่พัสดุ” มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ขาดการฝึกกอบรมให้มีความรู้
ความสามารถเรื่องการบริหารพัสดุ (2) พัสดุที่จัดซื้อบางรายการไม่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการ
ของหน่วยงานที่เบิก สืบเนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาจากระบบงบประมาณ ปัญหาจากการ
ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะซื้อหรือจ้าง (Specification) ไม่ชัดเจนเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนทั้งผ่ายเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ขาย (3) ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์การ เช่น  
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล นักการเมืองในพรรคการเมืองที่ควบคุมดูแลกระทรวงที่
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เกี่ยวข้อง ใช้อ านาจสั่งการให้จัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใดรายหนึ่ง ปัญหาที่เกิดจาก
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมีการ “ฮ้ัว” ระหว่างกัน บางครั้งมีเจ้าหน้าที่พัสดุร่วมด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อย  

2.7 การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ  (ทพส.-
ทร.) ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรกองทัพเรือ (Royal Thai Navy Enterprise 
Resource Planning/RTN ERP) ในลักษณะของ Back office และใช้ปฏิบัติงานร่วมกับระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์หรือ GFMIS (Government Fiscal Management 
Information System และระบบจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) ของ
กระทรวงการคลัง โดยระบบ RTN ERP ซึ่งได้ถูกออกแบบและจัดสร้างระบบบริหารทรัพยากรของ
กองทัพเรือ โดยใช้ Program Module ของ SAP ERP ECC 6 ประกอบด้วยระบบการวางแผน
ยุทธศาสตร์และจัดท างบประมาณ ระบบงานบัญชีและการเงิน (ระบบเบิกจ่าย ควบคุมงบประมาณ 
ระบบบัญชี ต้นทุนและบัญชีทรัพย์สิน) ระบบงานส่งก าลังบ ารุง (ระบบงานพัสดุ) ระบบงานจัดหา และ
ระบบงานสนับสนุนการการบริหารจัดการและพัฒนาขีดความสมรรถนะขององค์กร ซึ่งระบบ RTN 
ERP ได้ถูกน ามาใช้ทั่วทั้งหน่วยงานของกองทัพเรือแต่ในปัจจุบัน          การบริหารจัดการท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบฯ ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องยังใช้ระบบงานเอกสารเป็นหลัก ไม่มีการออกแบบและจั ดท า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง ระบบการควบคุมการจราจรและความ
ปลอดภัยทางทะเลของเรือ ระบบบริหารจัดการท่าเรือ คลังพักสินค้าและลานวางสินค้า สถานะและ
ข้อมูลการบริการต่าง ๆ ของท่าเรือ และข้อมูลสถิติอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง   
 3. ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จ.ชลบุรี 
   3.1 ด้านเศรษฐกิจ การก าหนดเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนี้ควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนั้นมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาโครงการใน
พ้ืนที่ ได้แบ่งการส ารวจความคิดเห็นออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ผู้บริหารภาครัฐ มีความเห็นว่า การพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก      
รัฐถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนทั้งในรูปแบบที่รัฐลงทุนเอง และให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน 
รัฐบาลจึงถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว รวมทั้งต้องสูญเสียรายได้บางประการ
จากการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ บุคลากรที่อยู่
ในวัยท างานจะต้องเข้าสู่การแข่งขันในด้านการจ้างงานจากการเปิดโอกาสให้บุคลากรต่างประเทศเข้า
มาประกอบกิจการ หรือท างานในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการยกระดับเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษที่ดี และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน และจะเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ
กิจการภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษและดึงดูดการลงทุนทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 
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พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีเสถียรภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง 
ประชาชนจะได้รับการบริการ ได้เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี  การเข้าถึงระบบ
การให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ส่วนในระยะยาวนั้น เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ มีการให้บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร บูรณาการระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมและขนส่ง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบพลังงานที่มีความมั่นคง ระบบการบริหารจัดการน้ า ระบบการ
ควบคุมและขจัดมลภาวะ ระบบการผลิตสินค้าและการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต่อเนื่อง
และเชื่อมโยงกันต่อไป (สุโข, 18 กันยายน 2561). 
   ผู้น าชุมชน มีความเห็น ใน 2 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ประชาชน ในพ้ืนที่สนับสนุน
การด าเนินการโครงการ เพราะเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการจ้างงาน สร้างรายได้ และ
ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่
คนในชุมชนจะได้รับจากการด าเนินโครงการในพ้ืนที่ ต้องการให้ภาครัฐท าการศึกษาและวางแผนอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนในพ้ืนที่ก่อนด าเนินการต่าง ๆ 2) การสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานของโครงการฯ และประชาชนในบางพ้ืนที่ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน  อาจจะมี
ความไม่โปร่งใส่ มีโอกาสคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษา
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการของรัฐบาลและท้องถิ่น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเรื่องการคอร์รัปชั่น 
และผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง จนท าให้ประชาชนไม่ไว้ใจและต่อต้านโครงการลงทุน
ในเรื่องเหล่านี้ แม้ว่าจะมีความต้องการบริการฯ อย่างมากก็ตาม (พนกร, 5 ตุลาคม 2561) 
 3.2 ด้านสังคม 
 ผู้บริหารภาครัฐ มีความเห็นว่า เป้าหมายที่ส าคัญของภาครัฐที่มีต่อสังคมคือ ต้องการ
ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการยกระดับรายได้ให้ใกล้เคียงกับ
กรุงเทพฯ ด้วยสภาพชีวิตที่ดีกว่า มีเมืองที่น่าอยู่ที่ดีกว่า ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตและของคนไทย
สู่มาตรฐานสากล ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสามารถเข้าถึง
สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลที่ดี มีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เกิดการสร้างงานและโอกาสทางอาชีพที่มีคุณภาพ ยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นจากการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว สร้างเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศที่มี
ประสิทธิภาพ และก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายในหรือที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สุโข, 18 กันยายน 2561). 
 ผู้น าชุมชน  มีความเห็นว่าการสร้างโอกาสมาถึงบ้าน-รายได้มาถึงตัว งานดีมีมากขึ้น
เป็นโอกาสใหม่ให้เยาวชนลูกหลานไม่ต้องออกนอกพ้ืนที่เพ่ือหาสถานศึกษาที่ดีขึ้น หางานที่ดีขึ้น ท าให้
สามารถอยู่ได้กับพ่อแม่เป็นครอบครัวอบอุ่นประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงสถาบันการศึกษา และ
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โรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมที่ดี จาก
โครงการลงทุนและการท่องเที่ยวมีเส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น มีกองทุนเพ่ือพัฒนาชุมชน (ฐานิอร, 15 
ตุลาคม 2561) 
 3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจะเกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อ
ชุมชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและด าเนินโครงการ  
 ผู้บริหารภาครัฐ ได้เตรียมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ ทั้งทางด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ าทะเล ชีวภาพ ในน้ า 
ชีวภาพบนบก การคมนาคมขนส่ง และเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งในช่วงของการก่อสร้างและช่วงของการ
ด าเนินงาน (ทินกร, 10 ตุลาคม 2561) 

ผู้น าชุมชน เห็นด้วยกับโครงการ แต่ยังมีข้อวิตกกังวลในหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1) 
นโยบายดังกล่าวก าลังส่งผลให้เกิดการลดลงของทรัพยากรในท้องทะเล ทั้งการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  
และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ น ามาซึ่งการท าลายแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างมลภาวะสู่
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ในอนาคตท้องทะเลจะไม่สามารถผลิต
ทรัพยากรทันตามความต้องการบริโภคของประชากร เนื่องจากท้องทะเลจะไม่สามารถมีสัตว์น้ าให้จับ
ได้อีกต่อไปได้ 2) การถมที่ ตอกเสาเข็ม ทิ้งตะกอน และการสั่นสะเทือน ท าให้สัตว์น้ าไม่สามารถอาศัย
อยู่ได้ อีกทั้งแหล่งอาหารของสัตว์น้ าลดน้อยลง จึงท าให้ปริมาณสัตว์น้ าลดน้อยลงตามไปด้วย 3) 
ผลกระทบที่จะเกิดกับปะการัง ทั้งนี้เพราะเมื่อมีการสร้างท่าเรือและท าการขุดลอกร่องน้ า จะท าให้
เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนไปทับถมบนปะการัง ส่งผลท าให้ปะการังมีสภาพเสื่อมโทรม 4) ป่าชาย
เลน การสร้างท่าเทียบเรือ ย่อมมีการท าลายป่าชายเลนในพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีอยู่ให้น้อยลงหรือหมดสิ้น
ไป ซึ่งจะส่งผลต่อสัตว์น้ าวัยอ่อน รวมทั้งยังเป็นการท าลายแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่หากินอยู่ใน
บริเวณนั้น 5) อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เพราะการขนส่งวัสดุ  
อุปกรณ์การก่อสร้าง การถมทะเล การระบายควันไอเสีย มลสารจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ จะท าให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง (ฐาปนันท์, 6 ตุลาคม 2561). 
 3.4 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  
 ผู้บริหารภาครัฐ มีความเห็นว่า เน้นการท างานในทุกมิติที่เป็น ปัญหาคุกคามความ
มั่นคงของมนุษย์ เช่น สิทธิพลเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม เน้นการป้องกันล่วงหน้า 
รวมทั้งต้องก าหนดรากเหง้าของปัญหา มีเกณฑ์ในการ เทียบเคียงและประเมินผลกระทบเพ่ือความ
สมบูรณ์ของภาพรวมที่ครอบคลุมความมั่นคงของมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งมี 4 ด้านคือด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการจัดการโดยภาพรวม  ส่วน
แนวทางในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในโครงการฯ มีการลงทุนเพ่ือป้องกันมิให้
อุบัติเหตุเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตวิธีหนึ่ง การด าเนินการให้สภาพ การท างานของ
คนงานในโรงงานมีความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการท างานอย่างปลอดภัย นอกจากจะ เป็น
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การป้องกันอุบัติเหตุในตัวแล้ว ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ยังก่อให้เกิดผลผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุน
การผลิตลดลง ก าไรมากขึ้น สงวนทรัพยากรมนุษย์แก่ประเทศชาติ และความปลอดภัยในการ
ด ารงชีวิต (สุโข, 18 กันยายน 2561) 
 ผู้น าชุมชน ให้ข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้คือ 1) หากรัฐต้องการน าพ้ืนที่มาพัฒนา
โครงการแล้ว ชาวบ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิใดในที่อยู่อาศัยและที่ท ากินจะเอาอะไรไปต่อรอง 2) การ
กว๊านซื้อที่ดินเพ่ือรองรับการลงทุนของเอกชน โดยการบีบและจ ากัดเขตการท ามาหากินของชาวบ้าน
3) ในปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเข้า
ร่วมด าเนินงานในกิจการท่าเรือพาณิชย์มากยิ่งขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวท าให้บทบาทในการประกอบ
กิจการท่าเรือ ซึ่งถือว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ถูกผูกขาดโดย
ภาคเอกชน ผู้น าชุมชนต้องการให้รัฐเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการควบคุมและก ากับดูแลการการ
ประกอบกิจการท่าเรือ โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายให้มีความชัดเจนแน่นอน ครอบคลุมการ
ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการท่าเรือ ในภาพรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการเรียก
ค่าตอบแทนในการให้บริการ สาธารณูปโภคอันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือผาสุกของ
ประชาชน 4) อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจ ซึ่งคนในชุมชนเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหา
ที่จะตามมาในอนาคตว่า หลังจากมีโครงการดังกล่าวแล้วเกิดอะไรขึ้น จึงท าให้เกิดการเครียดซึ่งอาจ
น าไปสู่การหาที่ระบายโดยวิธีที่ผิด ๆ ได้ (ประเสริฐ, 8 ตุลาคม 2561) 

3.5 ด้านสาธารณูปโภค จากการสัมภาษณ์  
ผู้บริหารภาครัฐ ได้ให้ข้อสรุปทางด้านนี้ว่า โครงการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ โดย

กองทัพเรือ ได้มีการเข้าประชุมร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนมากในเขตพ้ืนที่ทั้ง
ปรับปรุง และก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คมนาคมและขนส่ง ผังเมือง ระบบระบายน้ า โดยมีแนวทางในการด าเนินการดังนี้คือ ด าเนินการสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็น เช่น ถนน คูระบายน้ า ท่อระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ในส่วนที่ยังขาด
อยู่ให้ครบถ้วนตามก าลังงบประมาณที่มีอยู่และล าดับความส าคัญให้เป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ ด าเนินการปรับปรุงและขยายเขต
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ด าเนินการปรับปรุงระบบ
จราจร เครื่องหมายจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนนและเป็นการสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ทินกร, 10 ตุลาคม 2561) 

ผู้น าชุมชน ให้ข้อมูลไว้ว่า การด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ ของโครงการนั้น ประชาชน
ส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือแต่ก็ยังไม่ได้รู้หรือทราบรายละเอียดของโครงการดังกล่าวมากนัก 
ทราบแต่เพียงว่าก าลังด าเนินงานต่าง ๆ เท่านั้น เนื่องจากการสื่อสารระหว่างหน่วยงานของโครงการฯ 
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และประชาชนในบางพ้ืนที่ ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชน อาจจะมีความไม่โปร่งใส่        มีโอกาส
คอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง และบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการของรัฐบาลและท้องถิ่น ที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีเรื่องการคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเกิดข้ึนอยา่งกว้างขวาง จนท าให้ประชาชนไม่ไว้ใจและต่อต้านโครงการลงทุนในเรื่องเหล่านี้ แม้ว่า
จะมีความต้องการบริการฯ อย่างมากก็ตาม (สุวัฒน์, 18 ตุลาคม 2561) 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุป 

จากการศึกษาผลกระทบของการน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(EEC) ที่มีต่อท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 1. นโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC)  
  1.1 โครงการก่อสร้างท่าเรือ Ferry พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ท่าเรือ
พาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.) ได้มีการเริ่มด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ของท่าเรือดังกล่าว ด้วย
การขยายขีดความสามารถท่าเทียบเรือหมายเลข 6 ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับ
การให้บริการท่าเรือแก่เรือรบและเชิงพาณิชย์แก่เรือสินค้า และเรือเฟอร์รี่ หากโครงการนี้แล้วเสร็จ  
จะช่วยเชื่อมโยงการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้มีการวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางเรือ
เฟอร์รี่ไว้ 3 เส้นทาง คือ 1. สัตหีบ-เกาะช้าง-จังหวัดพระสีหนุ-โอจิมินห์ซิตี้ 2. สัตหีบ-ปราณบุรี-หัวหิน  
3. เส้นทางสัตหีบ-สมุย-สิงคโปร์   
  1.2 โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเฟอร์รี่ (Ferry Terminal) พร้อมสิ่งอ านวย
ความสะดวก พบว่า เริ่มด าเนินการก่อสร้างอาคาร 1 อาคาร และได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมส่วนขึ้นลง
เรือเฟอร์รี่ของผู้โดยสารและรถยนต์ บริเวณหน้าท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ 
  1.3 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ธุรกิจและบริการเชื่อมต่อพ้ืนที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่และท่า
เทียบเรือเอนกประสงค์ พบว่า เป็นการด าเนินการเพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ท่าเรือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการและสนับสนุนการให้บริการเชิงพาณิชย์ของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ (ทพส.-ทร.)  
รวมทั้งเป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องและสามารถรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายฝั่งทะเลตะวันออกของรัฐบาล 

2. การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.1 แผน/โครงการย่อย ยังขาดการวางแผนการด าเนินงานที่มีระบบ และการ
ประสานงานในเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในโครงการ ระหว่างหน่วยงานภายนอก
โครงการ และระหว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพ้ืนที่ รวมไปถึงขาดการจัดระเบียบของการ
ใช้พื้นที่ในโครงการและขาดการบังคับใช้ผังโครงการอย่างเคร่งครัด บางครั้งท าให้เกิดปัญหาการจราจร  
ความไม่เป็นระเบียบในการจัดการคมนาคมขนส่ง การขาดระบบการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ  
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ขาดการแก้ไขปัญหาบางอย่างได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้การบริหารงานของโครงการ
ดังกล่าวเกิดการชะงัก ส่งผลกระทบให้ด้านเศรษฐกิจขาดความคล่องตัวตามไปด้วย 
  2.2 ระบบและกระบวนงาน ขาดการประสานนโยบายในระดับพื้นท่ีในเขตโครงการฯ 
ขีดความสามารถในการรองรับปัญหาที่มีลักษณะข้ามฝ่าย ข้ามหน่วยงาน 
  2.3 การบริหารงานบุคลากรและสร้างทีมงาน บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ระบบการบริการสมัยใหม่ท่ีมีเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
  2.4 การบริหารงบประมาณ กองนโยบายและแผนให้จัดท าข้อมูลบางอย่างช้า มี
ความเร่งรีบมากเกินไป ท าให้ไม่มีเวลาในการตรวจสอบ ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายไปราชการ  และ
บางครั้งผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบความชัดเจนว่าต้องแนบเอกสารอะไรบ้างในการเบิกจ่ายกับทางโครงการ 
  2.5 การบริหารพัสดุ เครื่องมือ/อุปกรณ์ การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า ไม่ทัน
ตามก าหนดใช้งาน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการเดินทางของเอกสารแต่ละระดับบังคับบัญชาถึงผู้มี
อ านาจอนุมัติใช้เวลานาน อีกทั้งพัสดุที่จัดซื้อบางรายการไม่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของ
หน่วยงานที่เบิก   
  2.6 การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ยังไม่มีการออกแบบและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง การท างานในแต่ละแผนก แต่ละฝ่าย และแต่ละ
หน่วยงานอย่างชัดเจน 

3. ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 3.1 ด้านเศรษฐกิจ ถึงแม้ทางโครงการฯ ได้ด าเนินงานตามแผนและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้
แล้วก็ตาม และมีความคาดหวังว่าจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสูงในอนาคต เป็นฐาน
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ตลอดจนช่วยยกระดับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบให้
พัฒนาไปสู่การเป็นผู้น าด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ในระดับภูมิภาคเอเชียและในระดับโลก
ต่อไป แต่ในความเป็นจริงการลงทุนในช่วงแรกนั้นจะยังมีไม่มากนัก โดยจะมีผลทางบวกมากขึ้น
หลังจากการเลือกตั้ง ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวรัฐจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแนวทางที่ดี จะต้องมี
การประเมินความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ข้อดีที่เห็นได้ชัด ๆ อีก
อย่างคงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพ้ืนที่อีอีซี ซึ่งภาครัฐมองว่า จะส่ง
ผลบวกไม่เพียงแต่ในพ้ืนที่อีอีซีเท่านั้น แต่ยังกระจายไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง และภาพรวมของประเทศ
ไทย ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสที่จะขยายตัวจากการลงทุนใหม่ ๆ เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนมี
ความยืดหยุ่นเรื่องการเข้ามาของคนต่างด้าว โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่มีทักษะความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญที่จะส่งผลบวกให้กับประเทศ ก็จะท าให้ประเทศไทยได้รับ Knowhow ใหม่ ๆ เข้าสู่ประเทศ 
  3.2 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รัฐจะต้องตระหนักถึงแนวโน้มโรงงานอุตสาหกรรมที่
จะเพ่ิมข้ึนจ านวนมากในพ้ืนที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ อาจเกิดความแออัด และการกระจุกตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม มีผลกระทบให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ต่อชุมชนโดยรอบ เมื่อมีปัญหาเกี่ ยวกับการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหาน้ าเน่าเสีย และปัญหา
มลพิษทางอากาศมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อันจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ รวมไปถึง
ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะ ประกอบกับความหลากหลายทางอาชีพของประชากร การอพยพถ่ินฐาน 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่ลดลง 
 3.3 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ชาวบ้านในชุมชนมองว่าหากรัฐต้องการน า
พ้ืนที่มาพัฒนาโครงการแล้ว ชาวบ้านซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิใดในที่อยู่อาศัยและที่ท ากินจะเอาอะไรไป
ต่อรอง การกว๊านซื้อที่ดินเพ่ือรองรับการลงทุนของเอกชน โดยการบีบและจ ากัดเขตการท ามาหากิน
ของชาวบ้าน ซึ่งในปัจจุบันภาครัฐได้มีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทในการเข้าร่วมด าเนินงานในกิจการท่าเรือพาณิชย์มากยิ่งขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวท าให้บทบาท
ในการประกอบกิจการท่าเรือ ซึ่งถือว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
ถูกผูกขาดโดยภาคเอกชน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาวะจิตใจ ซึ่งคนในชุมชนเริ่มมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตว่า หลังจากมีโครงการดังกล่าวแล้วเกิดอะไรขึ้น จึงท าให้เกิดการ
เครียดซึ่งอาจน าไปสู่การหาที่ระบายโดยวิธีที่ผิด ๆ ได้ อีกท้ังท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ จัดท า
แผนรักษาความปลอดภัยท่าเรือตามมาตรฐานทางทหาร และตามข้อบังคับว่าด้วยการรักษาความ
ปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ( International Ship and Port Facility Security 
Code: ISPS Code) ตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) โดยมีการฝึกซ้อม
แผนรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งท่ีท่าเรือเพ่ือป้องกันภัยจากการก่อวินาศกรรม จัดให้มีศูนย์
รักษาความปลอดภัยคมนาคม ท าหน้าที่ประสานเกี่ยวกับเหตุด่วน เหตุร้าย อุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวง 
ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพ่ือใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ ยังไม่มีการติดตั้งระบบ X-Ray 
ตรวจสอบตู้สินค้าขาออกและตู้สินค้าถ่ายล าก่อนจะบรรทุกลงเรือ และมีระบบการแลกเปลี่ยนและ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับภัยคุกคามและหรืออาจจะส่งผลต่อการรักษาความปลอดภัยทั้ง
ภายในและภายนอกกองทัพเรือ 
 3.4 ด้านสาธารณูปโภค พบว่า ระบบโครงการได้มีการวางแผนด้านสาธารณูปโภค
ดังนี้คือ ไฟฟ้า ได้มีการ พัฒนา/ปรับปรุง/ขยายระบบส่งไฟฟ้า ระบบน้ า ได้เพ่ิมความจุอ่างเก็บน้ า/วาง
ท่อส่งน้ า ปรับปรุง/เพ่ิมก าลังการผลิต เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการน้ าประปา ด้านสาธารณสุข/
การศึกษา ยกระดับการให้บริการ มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่า
อยู่ เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดการขยะ น้ าเสีย และการระบาย             

  ข้อเสนอแนะ 
การแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นเพียงการคาดการณ์ถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้น  

เพราะผลของการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ภายใต้การน านโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย และด้านสาธารณูปโภคนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมาก และต้องรอให้
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เกิดผลกระทบทางบวก ทางลบในเชิงประจักษ์เกิดขึ้นก่อน จากการศึกษาถึงผลกระทบของการน า
นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีต่อท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. นโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
(EEC) ผู้วิจัยเสนอว่า นโยบายบริหารจัดการพ้ืนที่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับประยังไม่
ชัดเจน เพราะจากหลายบทเรียนที่ประเทศไทยดึงต่างชาติเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการใหญ่ ๆ หลาย
โครงการ เราไม่สามารถให้ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนแบ่งปัน Knowhow ใหม่ ๆ เหล่านั้นให้กับบุคลากร
ของไทยที่ไปร่วมงานกับต่างชาติได้ ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์ที่มอบให้อย่างล้นหลามแล้ว ไทยควรมี
ข้อก าหนดเรื่องการแบ่งปัน Knowhow ให้กับบุคลากรของไทยด้วย 

2. การน านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยเสนอว่า ด้านมิตินโยบายสังคมของโครงการ โดยที่ลักษณะ
ของโครงการฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเกี่ยวโยงกับหลายหน่วยงาน หลายฝ่าย หลายแผนก 
ในบริบทที่ซับซ้อน แต่กลับขาดความสนใจในแง่ผลกระทบสืบเนื่องทางด้านนโยบายสังคมตลอด
กระบวนการ ที่เห็นชัดได้แก่ กรณีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานในด้านต่าง ๆ ปัญหาชุมชนใหม่ ชุมชนเก่า
และที่อยู่อาศัย ปัญหาการศึกษา เป็นต้น ส่วนการปรับรูปกลไกการประสานนโยบายในระดับพ้ืนที่ใน
เขตโครงการฯ ให้มีขีดความสามารถในการรองรับปัญหาที่มีลักษณะข้ามฝ่าย ข้ามหน่วยงาน ให้มาก
ขึ้น ปรับปรุงโครงสร้างให้ประกันการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกลไกการรองรับและบริหาร
จัดการปัญหาที่สืบเนื่องจริงอยู่การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเช่น เทศบาลนับเป็นก้าวส าคัญ 
และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้สามารถพัฒนารูปแบบและช่องทางที่
หลากหลายเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาอาศัยได้จริง ส่งเสริมการใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยให้เป็นพื้นฐานของการเตรียมความพร้อมในพ้ืนฐานของงานอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และใน
ท านองเดียวกัน การตอบสนองของกลไกต่าง ๆ ต่อสภาพปัญหาอันเกี่ยวเนื่องจากผลกระทบก็ยังมี
ลักษณะเป็นเชิงรายการมากไปบ้าง สมควรจะต้องเปิดกว้างแก่การมีส่วนร่มจากทุกฝ่าย และท่ีส าคัญก็
คือสมควรจะเน้นกลไกและเวทีประสานในระดับท้องถิ่นให้มากข้ึน 

3. ผลกระทบของนโยบายท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ ผู้วิจัยเสนอว่ำ รัฐบำลไม่ควรแลกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอันเป็น

ผลจำกกำรลงทุนของต่ำงชำติ กับควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คุณภำพชีวิต
ของผู้คน ตลอดจนกำรยอมเป็น “สภำพกึ่งอำณำนิคมทำงเศรษฐกิจ” ของทุนข้ำมชำติ โดยที่คนไทยส่วน
ใหญ่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจไม่ได้กระจำยไปยังประชำชนส่วนใหญ่ และกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มทุนขนำดใหญ่เท่ำนั้น ซึ่งผลกระทบทางด้านบวกของโครงการฯ ดังกล่าว ที่มีต่อเศรษฐกิจ
และการลงทุนในช่วงแรกนั้นจะยังมีไม่มากนัก โดยจะมีผลทางบวกมากขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง และ
จากข้อเสนอแนะของผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ดังกล่าวคือต้องการให้รัฐบาลออกระเบียบและเงื่อนไขเพ่ิมเติม
ด้านสิ่งแวดล้อม การถ่ายโอนเทคโนโลยีสู่แรงงานและกิจการของคนไทยนั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยทุน
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มนุษย์ ที่มีศักยภาพในการดูดซับความรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ รัฐบาลต้องออกมาตรการเ พ่ิมเติมและ
ท างานเชิงรุกมากขึ้นในการแก้ปัญหาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน  รวมทั้งเพ่ิม
ผลิตภาพ (Productivity) ทั้งด้านคุณภาพแรงงานและเงินทุน ซึ่งน่าจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาการ
พัฒนาในพ้ืนที่ดังกล่าวยังมีประเด็นท้าทายที่ส าคัญรออยู่ข้างหน้า หากมองในแง่ของการพัฒนาสังคม
ควรต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลี่อมล้ าของรายได้ประชากรอันเป็นผลจากการ
พัฒนา ซึ่งรัฐบาลอาจต้องท าการบ้านอย่างหนักเพ่ือหาวิธีบริหารจัดการและสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคมของประเทศในภาพรวม เพ่ือไม่ให้ปัญหาความเหลื่อมล าเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต รวมทั้งการให้สัมปทานกลุ่มทุนในโครงการขนาดใหญ่
จ าเป็นต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบและโปร่งใส และต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในเตรียมรับการ
ถ่ายโอนเทคโนโลยี และกระบวนการฝึกอบรมทักษะแรงงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ในอนาคต สินค้า
เทคโนโลยีขั้นสูงจะได้เป็นสินค้าที่ไทยผลิตเองได้  

3.2 ด้านสังคม การพัฒนาโครงการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่าง
แท้จริง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเริ่มจากการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม 4 ประการคือ 

ประการแรก ไทยต้องมีความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีกับบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยที่มา
ลงทุน เพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลควรพิจารณาตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย
อาจตั้งขึ้นมาใหม่ หรือแยกบางหน่วยออกจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) แต่ต้องก าหนดให้มีภารกิจที่ชัดเจนคือ การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นหลัก 

ประการที่สอง แรงงานไทยต้องมีทักษะที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัย
และวิทยาลัยอาชีวะของไทยต้องท างานร่วมกับบริษัทฯ ที่ร่วมงานกันกับโครงการฯ ดังกล่าว เพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรและจัดการสอนแบบทวิภาคี เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง 

ประการที่สาม ต้องมีการปฏิรูปกฎระเบียบของรัฐ และการให้บริการประชาชนอย่าง
ครบวงจรตามมาโดยเร็ว โดยน าเอาบทเรียบชนจาก EEC ไปขยายผลทั่วประเทศ เพราะกฎระเบียบ
และการบริการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมานาน 

ประการสุดท้าย ต้องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการสร้างความสามารถของชุมชน
อย่างจริงจัง เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในโครงการอิสเทิร์นซีบอร์ดในอดีต โดยต้องเน้นการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ 

3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจากอดีตมาก ผู้วิจัยเสนอ
แนวทางและมาตรการที่จะน ามาช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ และระบบวิเคราะห์
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ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพรวมถึงส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วม
คิดร่วมท าร่วมตัดสินใจและร่วมติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน 

3.4 ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ผู้วิจัยเสนอว่า กรรมสิทธิ์ในการให้
ชาวต่างชาติครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงระยะเวลาการเช่า 99 ปีนั้น หากภาครัฐด าเนินการ
อย่างถูกต้อง รอบคอบ ป้องกันการกว้านซื้อที่ดินท ากินจากชาวบ้านเพื่อให้ต่างชาติได้ และควรก าหนด
อัตราการเก็บภาษีการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้ภาษีเข้าสู่ท้องถิ่น ทดแทนประโยชน์
การใช้ ที่ดินผืนนี้ในระยะยาว   

3.5 ด้านสาธารณูปโภค ผู้ วิจัยขอเสนอแนะว่ายั งขาดการวางแผนระบบ
สาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับเมืองที่ภาครัฐมองว่าก าลังจะเติบโต เช่น ระบบสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ น้ าขาดแคลน เพราะมีความต้องการใช้ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ซึ่งการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมแบบปกติในพื้นที่เหล่านี้ ยังส่งผลกระทบต่อการใช้น้ า หากมีการสนับสนุนให้เกิด
โซนอีอีซีโดยขาดแผนรองรับ จะยิ่งก่อให้เกิดปัญหานี้มากขึ้น 

การพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว ถือเป็นปัจจัยทั้ งภายนอกและภายในต่อการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ และปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าการพัฒนาจ าต้องอาศัยทรัพยากร ธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง เป็นทุนที่จะใช้ในการพัฒนา ทั้งสิ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมให้มี ปริมาณที่พอเพียง ใช้พอประมาณท่ีไม่ก่อให้เกิด
ขาดความสมดุลกระทบต่อระบบนิเวศ และวางแผนเพ่ือป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับการลงทุนใน
ระยะยาว เพ่ือให้ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
เกิดการพัฒนาที่ยังยืนต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวโนม้กำรตัดสินใจลำออกของพนักงำน Generation Y ของ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

      ยุวนันท์ อังจันทร์เพ็ญ* 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 
Generation Y (Gen Y) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการลาออกสูงกว่า Generation อ่ืน ของบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง ในเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ด าเนินการหาข้อมูลและเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview research) 
น ามาท าการรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล และใช้ทฤษฎี
แรงจูงใจ 2 ปัจจัย (Dual FactorTheory) ของเฟเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Federick Herzberg) มาเป็น
เครื่องมือในการศึกษา โดยได้สัมภาษณ์ตัวแทนพนักงาน Gen Y จ านวน 25 คน เป็นพนักงานที่ยังคง
ปฏิบัติงานอยู่กับองค์การ จ านวน 17 คน แบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 
คน และเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล จ านวน 11 คน รวมทั้งสัมภาษณ์อดีตพนักงาน Gen Y ที่ลาออก
แล้ว เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลจ านวน 8 คน 
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ในด้านข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอายุงาน้อยกว่า 5 ปี 
และมีการศกึษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกมากกว่ากลุ่มอ่ืน 
ถึงแม้ว่าสาเหตุในการลาออกบางกรณีเป็นเหตุผลที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ อาทิเช่น ต้องการกลับ
ภูมิล าเนาเดิมเพ่ือดูแลบุพการี ต้องการติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต้องการดูแลบุตรแรกเกิด
ด้วยตนเอง เป็นต้น โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 2) ในด้านปัจจัยแรงจูงใจในด้านลักษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านนโยบาย และการสื่อสารในองค์การ ด้านความสัมพันธ์ภายในองค์การทั้งระดับ
หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน ลูกน้อง และสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงและค่าตอบแทน 
ทุกปัจจัยล้วนแล้วแต่มีผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ทั้งสิ้น   
 จากผลการศึกษาวิจัยนี้จะท าให้องค์การตระหนักถึงความส าคัญด้านปัจจัยแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน Gen Y หากเมื่อใดปัจจัยแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ลดลง จะท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ท าให้พนักงานเกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน รู้สึกเบื่อหน่าย 
หมดก าลังใจ จนอาจเป็นสาเหตุท าให้ลาออกจากองค์การในที่สุด องค์การจึงควรพิจารณาด าเนินการ
บริหารจัดการและปรับปรุง เพ่ือลดปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน  
 
ค ำส ำคัญ : Generation Generation Y แรงจูงใจ 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ในยุคนี้เป็นยุคที่ต้องยอมรับว่าองค์การก าลังเผชิญหน้ากับการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งตัว

องค์การและบุคลากรในองค์การ ตลาดแรงงานมีความซับซ้อนเพิ่มมากข้ึน แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ได้เสรีมากกว่าเดิมจึงส่งผลให้ตัวบุคลากรเองมีทางเลือกมากขึ้น การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลจึงยิ่ง
มีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์การจึงต้องมี
การจัดการด้านบุคลากรเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันต้องสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากรของตนเพ่ือ
โน้มน้าวให้บุคลากรอยู่กับองค์การให้นาน เนื่องจากองค์การมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ท างานได้หลากหลาย มีทักษะ มีความยืดหยุ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ
ท างานและเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์การ ในขณะที่ตัวบุคลากรเองมีความรู้เพราะมีทักษะที่มากขึ้น
จากการเรียนรู้งานหลาย ๆ ด้าน จึงคาดหวังต้องการท างานที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ ท าให้ทั้ง 2 ฝ่าย
ต้องปรับตัวอย่างหนัก จึงเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับว่าเป็นความท้าทายขององค์การในการแก้ปัญหา
การเกิดปรากฏการณ์ Talent War ในการแย่งชิงบุคลากร ดังรายงานของ Aon Hewitt, Engaging 
Your Employee in a Digital World ปี 2559 พบว่าร้อยละ 54 ของบริษัททั่วโลกก าลังเผชิญกับ
ปัญหาขาดแคลนบุคลากร  

รวมทั้งในปัจจุบันนี้ แต่ละองค์การมีบุคลากรหลากหลาย Generation โดยบุคลากรส่วนใหญ่
หรือกึ่งหนึ่งในองค์การจะเป็น Generation Y (Gen Y) ซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน และถือเป็นก าลังส าคัญขององค์การทยอยเข้ามาทดแทนบุคลากร Generation X และ Baby 
Boom ที่จะค่อย ๆ เกษียณออกไปจากองค์การ โดย Gen Y นี้ มีความคาดหวังอยากท างานที่มี
เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ สามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม สามารถเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะใหม่ ๆ ได้
อย่างต่อเนื่องผ่านการพัฒนาการให้ผลสะท้อนกลับ จากผู้บังคับบัญชาและการได้รับการยอมรับ      
ให้ประสบการณ์ที่หลากหลาย จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยที่บุคลากร Gen Y จะท างานอยู่กับองค์การหนึ่ง
เฉลี่ยไม่เกิน 5 ปีเท่านั้น ดังรายงานของ Accenture, H2R Art of the possible workshop (2561) 
ซึ่งน าไปสู่สภาพการแข่งขันแย่งชิงบุคลากรที่รุนแรง  นอกจากนี้ ในแต่ละ Generation มีคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ย่อมท าให้มีความต้องการที่หลากหลายเช่นกัน ดังนั้น องค์การจึงต้องมี
การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นความคาดหวังและความต้องการของบุคลากร เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
มีแรงจูงใจ มีขวัญก าลังใจในการท างาน ท าให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การส่งเสริมปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ยังส่งผลต่อความผูกพันที่มีต่อองค์การ
ในระยะยาวซึ่งจะท าให้องค์การสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่องค์การต้องการ
ให้อยู่กับองค์การไว้ได้ ดังรายงานของ Willis Towers Watson, The Human Element of Risk    
ปี 2561 พบว่าการไม่สามารถรักษาบุคคลากรคุณภาพเอาไว้ได้ เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอันดับที่ 2 
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อย่างไรก็ตาม องค์การหลายแห่งก็ยังคงประสบปัญหาเรื่องอัตราการลาออกจากงานสูง ท าให้
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจเนื่องจากการลาออกจากองค์การถือเป็นต้นทุน เป็นภาระขององค์การ และ
ส่งผลเสียให้องค์การในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เสียโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ อาจท าให้งาน
หยุดชะงักหรือขาดประสิทธิภาพ องค์การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนา มีค่าใช้จ่ายในการ
สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่ พนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่เกิดความเสียขวัญ และอาจได้รับ
ผลกระทบท าให้ต้องปฏิบัติงานแทนพนักงานที่ลาออกไป อีกท้ัง อัตราการลาออกจากงานสูงนี้ยังส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การอีกด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่เป็นความคาดหวัง และความต้องการของ
พนักงาน Gen Y ในองค์การเอกชนแห่งหนึ่งในเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่ามีพนักงานหลาย 
Generation โดยพนักงาน Gen Y เป็นพนักงานส่วนใหญ่และมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนในระยะเวลา 3 ปีที่
ผ่านมาคือ ปี 2559 มีพนักงาน Gen Y จ านวน 663 คน คิดเป็นร้อยละ 47 จากพนักงานทั้งหมด 
1,411 คน ปี 2560 มีพนักงาน Gen Y จ านวน 697 คน คิดเป็นร้อยละ 49 จากพนักงานทั้งหมด 
1,423 คน และปี 2561 ณ เดือนตุลาคม มีพนักงาน Gen Y จ านวน 727 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จาก
พนักงานทั้งหมด 1,455 คน และมีอัตราการลาออกจากงานของพนักงาน Gen Y เพ่ิมมากขึ้นใน
ระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาคือ ปี 2559 มีพนักงาน Gen Y ลาออกจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.5 
จากพนักงานลาออกทั้งหมด 36 คน ปี 2560 มีพนักงาน Gen Y จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 87 
จากพนักงานลาออกทั้งหมด 23 คน และปี 2561 ณ เดือนตุลาคม มีพนักงาน Gen Y จ านวน 19 คน  
คิดเป็นร้อยละ 76 จากพนักงานลาออกทั้งหมด 25 คน ดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2 เพ่ือน าผลที่ได้จาก
การวิจัยมาใช้ประกอบการพิจารณาและด าเนินการเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ลด
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ให้เป็นประโยชน์กับองค์การต่อไป 
                              

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานด้านบุคลากรที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน 

Gen Y ในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน เป็นต้น 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y  

 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยต้องการท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y 

ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตแหลมฉบัง โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและลด
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y รวมทั้งท าให้เกิดความพึงพอใจและ
ความผูกพันให้พนักงานยังคงปฏิบัติงานกับองค์การต่อไป 
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ภำพที่ 1 จ านวนพนักงานตาม Genertion และ อัตราการลาออก 

  

ภำพที่ 2 จ านวนพนักงานจ าแนกตามระดับข้ัน 

จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำมระดับขั้น 

จ ำนวนพนักงำนจ ำแนกตำม Generation 

Baby Boom 
(อาย ุ54 – 72) 

Gen X 
(อาย ุ39 – 53) 

Gen Y 
(อาย ุ23 – 38) 

Gen Z 
(อาย ุ8 – 22) 

(38%) 

(15%) 

(47%) 
2559 

212 

536 

663 

1,411  

2560 (49%) 

(13%) 

(37%) 

(1%) 

697 

185 

527 

14 

1,423  

2561 (50%) 

(12%) 

(36%) 

(2%) 

727 

175 

524 

29 

(ณ ตุลาคม) 

1,455  

• ช่ืนชอบและนิยมใช้สินค้าท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง 

• ต้องการการยอมรับและมีความเปน็ตัวเองสูง 

• มีการท างานและใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ ไม่ค่อยมีการวางแผน 

• ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แตกตา่งได้ด ี

• ชอบงานท่ีท้าทาย   

• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์

• สามารถท างานได้หลากหลาย จึงไม่ค่อยมีความอดทน 

คุณลักษณะและพฤติกรรม Gen Y (อำยุ 23–38) อัตรำกำรลำออก 

2559 2560 2561 
(ณ ตุลาคม) 

 

36 23 25 
(2.5%) (1.6%) (1.7%) 

BB 

X 

Y 

 
Z 

1 

6 

29 

 
- 

2 

- 
20 

 
1 

- 

3 

19 
 

3 

(80.5%) (87%) (76%) 
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4. กรอบทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 
 แนวคิดเกี่ยวกับ Gen Y  

 Generation หมายถึง การแบ่งคนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยพิจารณาจากช่วงปีเกิด และ
เหตุการณ์ ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิต คนที่อยู่ในเจเนอเรชันเดียวกันจะมีลักษณะเฉพาะที่คล้ายคลึง
กัน (Lyons, 2003; Mannheim, 1952) ผู้ที่มีประสบการณ์จากเหตุการณ์ หรือสภาพแวดล้อมคล้าย 
ๆ กัน ซึ่งก่อ ให้เกิดเอกลักษณ์ในด้านพฤติกรรม ทัศนคติร่วมกัน ในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (The 
American Heritage Dictionary, 1992: 351) เช่น ความเชื่อ ค่านิยม ลักษณะนิสัย เป็นต้น ซึ่งแต่
ละ Generation จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยแต่ละยุคก็จะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่
แตกต่างกันออกไปในเชิงคุณลักษณะ ความคิดและพฤติกรรมในการใช้ชีวิต การบริโภคและการท างาน
ของคน ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อมทางสังคม ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2552: 5-7) 

 ผู้วิจัยจึงขอสรุปว่า Generation หมายถึง การแบ่งกลุ่มคนออกตามช่วงเวลา ซึ่งจะต้องประสบ
กับเหตุการณ์ร่วมกัน เป็นการรวมตัวเป็นกลุ่มเดียวกันที่ผ่านกระบวนการคล้าย ๆ กัน และก่อให้เกิด
มุมมองความคิด พฤติกรรม ลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละ Generation  ทั้งนี้ หากอ้างอิงการแบ่ง 
Generation ขององค์การในปัจจุบันจะประกอบด้วยพนักงาน 4 Generations หลัก ได้แก่ (1) เบ
บี้บูมเมอร์ เกิด พ.ศ. 2489-2507 อยู่ในช่วงอายุ 54-72 ปี (2) Gen X เกิด พ.ศ. 2508-2522 อยู่
ในช่วงอายุ 39-53 ปี (3) Gen Y เกิด พ.ศ. 2523-2538 อยู่ในช่วงอายุ 23-38 ปี ซึ่งเป็น Generation 
ส่วนใหญ่ของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน และถือเป็นบุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ 
และ (4) Gen Z เกิด พ.ศ. 2539-2553 อยู่ในช่วงอายุ 8-22 ปี โดย Gen Z นี้เป็นพนักงานรุ่นล่าสุดที่
เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดแรงงานและองค์การบ้างแล้ว 

Gen Y หมายถึง กลุ่มที่เกิดในปี พ.ศ. 2523 ถึง ปีพ.ศ. 2538 กลุ่ม Gen Y นี้ส่วนใหญ่เกิดและ
เติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่มีความรู้สูงและออกไปท างานนอกบ้าน ผู้ปกครองจึงปลูกฝังและ
สนับสนุนให้มีการเสริมทักษะด้านต่าง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก Gen Y จึงมีความคิดเป็นของตนเองค่อนข้างสูง 
มีความมั่นใจในตนเอง (เสาวคนธ์ วิทวัทโอฬาร, 2550: 22-25)  นอกจากนี้ Gen Y ใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่
มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา มีพาหนะที่
ทันสมัย มีความสะดวกในชีวิตประจ าวันจากเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคต่าง ๆ ทั้ง คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต กล้องดิจิตัล ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงวงจรหมุนเวียนทางเทคโนโลยีที่สั้น
และรวดเร็ว ทุกอย่างสามารถด าเนินการได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส แต่ในขณะเดียวกัน Gen Y ยังได้ผ่าน
ประสบการณ์วิกฤติเศรษฐกิจต่าง ๆ ความรุนแรงทางสังคมในปัจจุบันซึ่งมีมากอย่างไม่เคยปรากฎมา
ก่อน เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรง เหตุการณ์ก่อการร้าย    
การใช้อาวุธท าร้ายในหมู่นักศึกษา ภาวะที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่าง ๆ (เดชา    
เดชะวัฒนไพศาล; 2552, 5-7) ท าให้ Gen Y มีคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติ ที่คล้ายคลึงกับ
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ประสบการณ์ที่ได้รับมา กล่าวคือ Gen Y มีความรู้หลากหลาย มากมายทั้งในด้านร้องเพลง เต้นร า 
กีฬา อินเตอร์เน็ต จนมีการกล่าวว่าผู้ปกครองเลี้ยงดูมาแบบตามใจ ให้อิสระ และปกป้องคุ้มครองมาก
เกินไป นอกจากนี้ Gen Y รู้สึกเหมือนเทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (ทัศนีย์       
ศรีกิตติศักดิ์, 2554: 16- 18)   

ผู้วิจัยจึงพอจะสรุปคุณลักษณะส าคัญของ Gen Y ว่าเป็นกลุ่มที่มองโลกในแง่ดี ชอบท างานเป็น
ทีม ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต มีวิถี
การด าเนินชีวิตที่รวดเร็ว เป็นตัวของตัวเองสูง ต้องการการยอมรับและความเข้าใจจากกลุ่ม ต้องการ
ให้คนอ่ืนเห็นว่าตนเองเป็นคนส าคัญ ชอบอะไรที่ท้าทาย รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์       
มุ่งผลส าเร็จเป็นหลักแต่มักไม่วางแผนระยะยาว ไม่มีความอดทน แต่มีความคาดหวังสูง   

 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ พลังกดดัน 

หรือ ความปรารถนา ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตาม
ธรรมชาติ เกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เองก็ได้ อาจกล่าวได้ว่า แรงจูงใจท าให้
เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส าคัญกับการ
เกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การ
บังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือก าลังใจหรือการท าให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจ
ได้ (สารานุกรมเสรี , 2561) เป็นการสร้างแรงขับ เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งในหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือไม่ใช่หน้าที่ให้เป็นผลส าเร็จ (อนิวัจ แก้วจ านงค์, 2550: 206) 

ผู้วิจัยจึงพอจะสรุปว่าแรงจูงใจหมายถึงการที่มนุษย์ได้รับแรงกระตุ้นจากปัจจัยต่าง ๆ และ
เกิดกระบวนการตอบสนอง เป็นเหตุให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาทั้งในด้านบวกหรือ
ด้านลบ โดยแรงจูงใจเดียวกัน อาจส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ จะเห็น
ได้ว่าบุคลากรที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูงย่อมท าให้องค์การประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ได้ 

 ทฤษฏี 2 ปัจจัย ของเฟเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก (Federick Herzberg) 
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่

มีแนวคิดที่สอดคล้องกับค าตอบที่ได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์ มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงเข้ากับปัจจัยที่มี
ผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ได้ดี ท าให้เข้าใจได้ง่าย   

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก เป็นทฤษฎีที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานเพ่ือให้มีการเพ่ิมประสิทธิภาพ และศึกษาปัจจัยที่ลดความไม่พึงพอใจในการท างาน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีในการพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึ้น โดยผลจากการวิเคราะห์ 
เฮอร์ซเบิร์กสรุปว่า องค์ประกอบที่ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจกับงาน เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับตัว
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เนื้องานที่ท า เรียกว่า (1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) หรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความ
พอใจในการท างาน ซึ่งเป็นคนละปัจจัยที่ท าให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจ โดยปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความไม่พึงพอใจนี้ ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน เรียกว่า (2) ปัจจัยค้ าจุน
(Maintenance Factor) หรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจ โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยสรุป
ได้ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 ทฤษฎี 2 ปัจจัย ของเฟเดอริค เฮอร์ซเบิร์ก 
ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ ำจนุ 

ความส าเร็จในการท างาน  
การได้รับการยอมรับ 
ความก้าวหน้า 
ลักษณะของงาน  
ความรับผิดชอบ  
 

นโยบายและการบริหาร  
การปกครองบังคับบัญชา/ควบคุมดูแล  
ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความมั่นคงในการท างาน 
ชีวิตส่วนตัว 
สภาพแวดล้อมในการท างาน  
ค่าตอบแทน  

 
1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน เป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลในการ

สร้างความพึงพอใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรง กระตุ้นให้บุคลากรใช้ความพยายามและ
ความสามารถทุ่มเทในการท างานด้วยความพึงพอใจ เป็นปัจจัยที่น าไปสู่ทัศนคติเชิงบวกและการจูงใจ
ที่แท้จริง โดยเกิดจากความรู้สึกภายในที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานโดยตรง ประกอบด้วยปัจจัย 5 
ด้าน ได้แก่ 

1.1 ความส าเร็จในการท างาน คือ การที่สามารถท างานและประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีส่วนร่วมและมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เล็งเห็นและป้องกันปัญหาก่อนที่จะ
เกิดขึ้นได้ ท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจเมื่อผลงานส าเร็จ เช่น การได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานส าคัญ 
ๆ และส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดไว้ เป็นต้น 

1.2 การได้รับการยอมรับ คือ การได้รับการยกย่อง การแสดงความยินดี การยอมรับ
นับถือในความสามารถจากเพ่ือน ผู้บังคับบัญชา จากผู้มาขอรับค าปรึกษา เช่น การได้รับการยอมรับ
ภายในองค์การ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การ เป็นต้น 

1.3 ความก้าวหน้า คือการได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น มีโอกาสในการเจริญเติบโต และ
มีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่าง ๆ  

1.4 ลักษณะของงาน คือ เป็นงานที่ส าคัญ มีคุณค่า มีความท้าทาย ต้องอาศัย
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีอิสระในการท างาน เช่น ได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ ที่มีความท้าทาย 
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1.5 ความรับผิดชอบ คือ มีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการ
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 

2. ปัจจัยค้ำจุนหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจ เป็นปัจจัยค้ าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานคงอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เนื้องานโดยตรงแต่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง เป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจ 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 9 ปัจจัย ได้แก่ 

2.1 นโยบายและการบริหาร คือการบริหารจัดการงานขององค์การ ความชัดเจน
ของโครงสร้าง มาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การด้วย เช่น มีนโยบาย 
ระเบียบข้อบังคับ ที่ชัดเจน และประกาศให้ทราบทั่วทั้งองค์การ มีการแบ่งงานที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 

2.2 การปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล คือ การบังคับบัญชาของหัวหน้า
งาน ความยุติธรรมในการกระจายงาน เช่น ผู้บังคับบัญชามีการให้ค าแนะน า รับฟังความคิดเห็น 
รวมทั้งการสั่งงาน การมอบหมายงานที่มีความชัดเจน เป็นต้น  

2. ความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน คือ การติดต่อประสานงาน การมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น การได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน 
และความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน เป็นต้น 

2.4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คือ การติดต่อประสานงาน การมีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น การได้รับความร่วมมือ ความ
จริงใจและความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี เป็นต้น 

2.5 ความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บั งคับบัญชา คือ การติดต่อประสานงาน การมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เช่น การได้รับความ
ร่วมมือ การให้เกียรติ และความจริงใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

2.6 ความมั่นคงในการท างาน คือ ความมั่นคงปลอดภัยในการท างาน ความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ความมีชื่อเสียงขององค์การ เช่น ความปลอดภัยจากการถูกข่มขู่ 
องค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมท าให้ภาพพจน์ขององค์การดีข้ึน เป็นต้น 

2.7 ชีวิตส่วนตัว คือ การมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับงาน เช่น 
ความสะดวกในการเดินทางมาท างาน การโอนย้ายไปปฏิบัติงานในสถานที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกล
ครอบครัว เป็นต้น 

2.8 สภาพแวดล้อมในการท างาน คือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม
และอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ห้องท างาน แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ จ านวนชั่วโมง
ท างาน เป็นต้น 

2.9 ค่าตอบแทน คือผลตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน และสวัสดิการ เช่น ค่าจ้าง เบี้ย
เลี้ยง สวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ค่าครองชีพ โบนัส เป็นต้น 
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ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตามทฤษฎี 2 ปัจจัย ของเฮอร์ซเบิร์ก ซึ่งได้รับการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน เพราะเมื่อพนักงานได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ เขาก็จะเกิดความพึงพอใจ และยังคงปฏิบัติงานอยู่กับองค์การต่อไป เช่น ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน โอกาสก้าวหน้าหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
 

5. วิธีกำรศึกษำ และเก็บข้อมูล 

5.1 รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และ/หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หลังจากนั้น น าข้อมูลมา
รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผล โดยใช้ตัวแบบเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ 2 ปัจจัย ของเฮอร์ซเบิร์ก และ
องค์ความรู้ของนักวิชาการหลายท่านที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ 

  5.2 แหล่งข้อมูล และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
 1. แหล่งของข้อมูล ได้มาจากเอกสารการลาออกในช่วง 3 ปีที่ผ่าน การสัมภาษณ์

อดีตพนักงาน Gen Y ที่ลาออกไปแล้ว และจากการสัมภาษณ์พนักงาน Gen Y ที่ยังคงปฏิบัติงานกับ
องค์การอยู่ในปัจจุบัน  

2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของพนักงาน Gen Y โดย
การศึกษาในครั้งนี:้ 

- ผู้วิจัยเริ่มท าการศึกษาข้อมูลความเป็นมา การศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2561  

- ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ตัวแทนพนักงาน Gen Y จนมั่นใจในผลการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในภาพรวมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยได้สัมภาษณ์ตัวแทนพนักงาน Gen Y 
จ านวน 25 คน โดยเป็นพนักงานที่ยังคงปฏิบัติงานอยู่กับองค์การ จ านวน 17 คน แบ่งเป็นการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม จ านวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน และเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล จ านวน 11 คน 
รวมทั้งสัมภาษณ์อดีตพนักงาน Gen Y ที่ลาออกแล้ว เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลจ านวน 8 คน ใช้
เวลาเฉลี่ยประมาณ 30 นาทีต่อคน ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 

- ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลในเดือน
ตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 และจัดท าสรุปผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในเดือนธันวาคม 2561 

3. ข้อมูลการสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y โดยข้อมูลที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี 3 ส่วน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส อายุ
งาน เป็นต้น 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
1) ความส าเร็จในการท างาน   
2) การได้รับการยอมรับนับถือ  
3) ความก้าวหน้าในอาชีพ 
4) ลักษณะของงาน  
5) ความรับผิดชอบ  
6) ด้านนโยบายและการบริหาร  
7) การปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล  
8) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า 
9) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
10) ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
11) ด้านความม่ันคงในการท างาน 
12) ชีวิตส่วนตัว 
13) สภาพแวดล้อมในการท างาน  
14) ค่าตอบแทน  

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความคาดหวังและแผนชีวิตในระยะสั้น และระยะยาว 
รวมทั้งความรู้สึกโดยทั่วไปที่มีกับองค์การโดยรวม 

 

6. ผลกำรศึกษำ 
ในการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ของ

บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จึงน าเสนอผลการศึกษาดังนี้  

  6.1 ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล 
6.1.1 ปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าพนักงานกลุ่ม Gen Y จ านวน 68 คน ที่

ลาออกไปในช่วง 3 ปีล่าสุด เป็นเพศชาย 33 คน และเป็นเพศหญิง 35 คน ดังตารางที่ 2 คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 และ 51.5 ตามล าดับ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีสาเหตุการลาออกด้วยเหตุผลที่
องค์การไม่สามารถควบคุมได้ จ านวน 7 คน ดังตารางที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 10.29 จากจ านวนที่ลาออก
ไป เป็นเพศชายจ านวน 2 คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน ทั้งนี้ สาเหตุการลาออกที่องค์การไม่
สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ต้องการกลับภูมิล าเนาเดิมเพ่ือดูแลบุพการี ลาออกเพ่ือสมรส  ต้องไปช่วยท า
ธุรกิจของครอบครัว ต้องการติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ต้องการดูแลบุตรแรกเกิดด้วย
ตนเอง ซึ่งเป็นสาเหตุเดียวกับกลุ่มพนักงาน Gen Y ปัจจุบันจ านวน 3 คน จากการสัมภาษณ์ 17 คน 
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ที่มีแนวโน้มจะลาออกด้วยสาเหตุเดียวกัน โดยการลาออกด้วยสาเหตุที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้นี้ 
พบว่ามีสัดส่วนเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ของพนักงาน อาทิเช่น  

“ถ้าแต่งงาน.... แฟนต้องการให้ไปช่วยท าธุรกิจที่แฟนท าอยู่ ซึ่งยังไม่ได้ตกลงแน่ชัด
ว่าจะลาออก ต้องคุยกับครอบครัวอีกที” (สายงานสนับสนุน) 

“อีก 1-2 ปี เมื่อตั้งครรภ์แล้ว คงจะลาออกเพ่ือไปดูแลบุตรด้วยตนเอง เพราะ
ครอบครัวของคู่สมรสต้องการให้ท าอย่างนั้น” (สายงานทางการเงินการบัญชี) 

ตำรำงท่ี 2  พนักงานกลุ่ม Gen Y ที่ลาออกในช่วง 3 ปีล่าสุด แบ่งตามเพศ  
เพศ 2559 2660 2561 รวม 

ชาย 
หญิง 

14 
15 

11 
9 

8 
11 

33 
35 

รวม 29 20 19 68 

 
ตำรำงท่ี 3  พนักงานกลุ่ม Gen Y ที่ลาออกในช่วง 3 ปีล่าสุด ด้วยสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้ แบ่งตามเพศ  

เพศ 2559 2660 2561 รวม 

ชาย 
หญิง 

2 
2 

- 
1 

- 
2 

2 
5 

รวม 4 1 2 7 
 

6.1.2 จากปัจจัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่าพนักงาน  Gen Y จ านวน 68 คนที่
ลาออกในช่วง 3 ปีล่าสุด เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 79.5 และเป็นกลุ่มที่ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ดังตารางที่ 4  
และพบว่ากลุ่มที่มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 5 ปี มีจ านวนถึง 49 คนจากทั้งหมด 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
72 โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจ านวน 41 คน และเป็นกลุ่มที่มี
การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน ดังตารางที่ 5 แสดงว่า กลุ่ม Gen Y ที่ลาออกไป
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสูงสุดเป็นกลุ่มที่มีอายุงานเฉลี่ยน้อยกว่า 5 ปี และเป็นกลุ่มการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่า ดังรายงานของ Accenture, H2R Art of the possible workshop (2561) 
ทั้งนี้ เป็นกลุ่มเดียวกับพนักงาน Gen Y ที่ปฏิบัติงานกับองค์การในปัจจุบันซึ่งอาจจะมีแนวโน้มลาออก
ด้วยสาเหตุเดียวกันด้วย 

 

 

ตำรำงท่ี 4  พนักงานกลุ่ม Gen Y ที่ลาออกในช่วง 3 ปีล่าสุด แบ่งตามระดับการศึกษา  
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ระดับกำรศึกษำ 2559 2660 2561 รวม 

ป.ตรีและสูงกว่า 
ต่ ากว่า ป.ตรี 

22 
7 

16 
4 

16 
3 

54 
14 

รวม 29 20 19 68 

 
ตำรำงท่ี 5  พนักงานกลุ่ม Gen Y ที่ลาออกในช่วง 3 ปีล่าสุด แบ่งตามระดับการศึกษา และอายุงาน 

อำยุงำน (ปี) 2559 2560 2561 รวม 

ป.ตรีและ
สูงกว่ำ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตรีและ
สูงกว่ำ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตรีและ
สูงกว่ำ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตรีและ
สูงกว่ำ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

0 – 5 17 4 10 3 14 1 41 8 

6 – 10 3 2 6 1 2 2 11 5 

มากกว่า 10 2 1 - - - - 2 1 

รวม 22 7 16 4 16 3 54 14 
 

 6.2 ลักษณะปัจจัยแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มีผลโดยตรงต่อ

แนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y เป็นอย่างมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์เป็นรายข้อ
โดยรวมในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 

6.2.1 ด้านความส าเร็จในการท างาน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่มีความท้าทายไม่ซ้ าซาก มีอิสระในการท างาน สามารถใช้ทักษะและ
ความช านาญในการวางแผนงานด้วยตนเอง หรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ มีโอกาสได้ตัดสินใจ
เอง แม้ว่าในบางครั้งจะประสบปัญหาได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด ต้องเรียนรู้งานใหม่ เกิดความ
กดดัน แต่เมื่องานส าเร็จรู้สึกภูมิใจมาก ท าให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จขององค์การ ได้รับความรู้ความสามารถที่พัฒนาเพิ่มข้ึนจากการท างาน  

ในขณะเดียวกัน จะมีพนักงานบางส่วนไม่ค่อยพึงพอใจกับงานที่ไม่ถนัด เป็นงานใหม่
ที่ต้องเรียนรู้เพ่ิมเติมโดยขาดการแนะน าจากผู้บังคับบัญชาตามสมควร หรือปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้มา
นานแล้วอาจท าให้เกิดความเบื่อหน่ายกับงานเดิม ๆ หรือปริมาณงานที่มากเกินไป ท าให้เกิดความรู้สึก
อึดอัด ไม่พึงพอใจ และขอย้ายงานไปหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การ หาก พนักงานไม่ได้รับการ
ตอบสนอง อาจจะตัดสินใจลาออกได้ในที่สุด ดังความคิดเห็นของพนักงานและอดีตพนักงาน อาทิเช่น 

“ผมท างานด้านนี้มาเกือบ 7 ปีแล้ว รู้สึกอ่ิมตัวกับงานด้านนี้ สนใจงานที่เก่ียวกับการ
พาณิชย์ หรืออ่ืน ๆ ก็ได้ที่ใกล้เคียงกัน ผมแจ้งหัวหน้ามา 2 ปี ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย” (พนักงานสาย
งานการเงินการบัญชี) 

“ผมได้งานใหม่ที่ค่อนข้างท้าทาย และส่วนตัวก็อยากย้ายไปท างานในธุรกิจกลุ่ม
อสังหาฯ เพราะชอบเรื่องการพัฒนาเมือง ซึ่งได้รับผิดชอบวางแผนงานด้วยตนเอง ได้ใช้ ความคิด
สร้างสรรค์ ได้มีโอกาสตัดสินใจเอง” (อดีตพนักงานสายงานสนับสนุน) 
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6.2.2 ด้านการได้รับการยอมรับ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ ได้รับการ
กล่าวขอบคุณ กล่าวชื่นชม จากผู้บังคับบัญชาเมื่อการปฏิบัติงานส าเร็จ พนักงานตระหนักได้ว่า
ผลส าเร็จของงานเป็นที่ยอมรับต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น
ในการท างานได้อย่างเต็มที่ ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็น มีเพ่ือนร่วมงานมาขอรับค าแนะน า 
รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือฝ่ายอ่ืน ๆ เป็นอย่างดี พนักงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งที่ส าคัญขององค์การ ได้รับมอบหมายให้ท างานส าคัญแทนในเวลาที่ เ พ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ นอกจากนี้ องค์การมีการจัดกิจกรรมประกวดเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนา
ต่อยอด หรือกิจกรรมประกาศเกียรติคุณต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการจัดพิธีมอบของที่ระลึก
อายุงานครบจ านวนปี (ตามที่องค์การก าหนดไว้) โดยมีผู้บริหารระดับสูงมาเป็นประธานมอบของที่
ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ ชมเชย ชื่นชมทั้งในด้านผลงานที่ประสบความส าเร็จหรือในด้าน
คุณงามความดี ด้านความเป็นผู้น า เป็นต้น ซึ่งค าชมเชยเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งในการ
รักษาพนักงานให้ยังคงอยู่กับองค์การ ดังความคิดเห็นของพนักงาน อาทิเช่น 

“ผมท างานที่นี่มา 10 ปี รู้สึกภูมิใจที่องค์การเห็นความส าคัญของผม และการที่ผมมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะองค์การได้ช่วยสร้างให้ผมครับ...” (พนักงาน
สายงานการผลิต) 

ในขณะเดียวกัน  มีพนัก งานจ านวนหนึ่ งที่ รู้ สึ ก ไม่ ได้ รั บการยอมรั บจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากเพ่ือนร่วมงาน หรือจากผู้บังคับบัญชา ไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือ
ผู้บังคับบัญชาไม่รับฟังความคิดเห็น ท าให้รู้สึกอึดอัด ไม่มีคุณค่า เป็นสาเหตุให้พนักงานตัดสินใจ
ลาออกได้ 

6.2.3 ด้านความก้าวหน้า พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจจากการมีโอกาสได้รับ
มอบหมายงานที่ท้าทาย ได้เลื่อนต าแหน่งเมื่อปฏิบัติงานส าเร็จโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถ
ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส รวมทั้งได้รับการสนับสนุนในการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถจาก
การเข้ารับการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตรงตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการ
พัฒนาภาวะผู้น าตามแผนกลยุทธ์ ผ่านการท า Job Assignment ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
ผู้บังคับบัญชามีการสื่อสารให้ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเป็นแผนอาชีพรายบุคคล (ICP : 
Individual Career Plan) ร วมทั้ ง มี ก า รท า แผน ก า ร พัฒ นา ร าย บุ ค คล  (IDP : Individual 
Development Plan) เพ่ือให้พนักงานรับทราบ เข้าใจ และมีการปรับแผนเพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการขององค์การและความต้องการของพนักงานด้วย ซึ่งช่วยท าให้พนักงานรับทราบและมีความ
เข้าใจในแผนความก้าวหน้าของตนเอง และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าต่อไป 
ในอีกมุมมองหนึ่ง ก็ยังคงมีพนักงานจ านวนหนึ่งประสบปัญหาในการเติบโตก้าวหน้าโดยไม่มีการ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจว่าพนักงานควรปรับปรุงตัวเองเพ่ือความก้าวหน้าในล าดับถัดไปอย่างไร ขาด
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การให้ข้อมูลย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ เป็นสาเหตุที่มีผลต่อแนวโน้มในการท า
ให้พนักงานอาจตัดสินใจลาออกได้ในที่สุด โดยการมองหาโอกาสในการเจริญเติบโตกับองค์การอ่ืน ๆ  

“ผู้บังคับบัญชาเรียกฉันมาพูดคุยเพ่ือท าแผนความก้าวหน้าและแผนพัฒนาร่วมกัน 
มันท าให้ฉันรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนอาชีพและแผนการพัฒนาของฉันเอง ...” 
(พนักงานสายงานการพาณิชย์) 

“หัวหน้าน่าจะมีการสื่อสารเรื่องโอกาสหรือ career path ของพนักงานแต่ละคนให้
มากกว่านี้ ผมคิดว่าปัจจุบันยังไม่ค่อยชัดเจนท าให้ไม่เห็นโอกาสในการเติบโต” (อดีตพนักงานสายงาน
สนับสนุน)  

“ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมและพัฒนาตลอดเวลา... 
ปฏิบัติงานกับองค์การที่นี่มีความก้าวหน้ามากกว่าบริษัทที่จะไปปฏิบัติงานด้วย แต่ผมมีเป้าหมายที่
ต้องการจะเปิดบริษัทเป็นของตัวเอง จึงประสงค์จะเรียนรู้ลักษณะงานหลาย ๆ รูปแบบ...” (อดีต
พนักงานสายงานสนับสนุน) 

6.2.4 ลักษณะของงาน พบว่าพนักงานที่ให้สัมภาษณ์เกือบทุกคนมีความพึงพอใจที่
ได้รับมอบหมายงานที่ได้ใช้ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่หลากหลาย ได้คิดวิเคราะห์ เกิดความคิด
สร้างสรรค์เมื่อได้ท างานที่ซับซ้อน หรือเป็นงานโครงการที่มีความท้าทาย ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถ
บริหารจัดการและควบคุมวิธีการท างานได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม มีพนักงานที่ให้สัมภาษณ์ส่วน
หนึ่งว่าไม่มีความพึงพอใจที่ได้รับงานที่ไม่ส าคัญและไม่มีความท้าทาย แต่เมื่อสอบถามถึงแผนใน
อนาคต พนักงานกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะขอย้ายงาน ไม่มีแนวคิดจะลาออกหรือมองหาโอกาสจาก
องค์การภายนอกแต่อย่างใด อาทิเช่น 

“ฉันเข้าใจได้ว่าลักษณะงานของบางหน่วยงานเป็นงานเป็นงานที่ต้องท าซ้ า ๆ เป็น
ประจ าทุกวัน (Routine Job) ซึ่งท าให้เกิดความเบื่อหน่าย หากผู้บังคับบัญชามอบหมายงานเพ่ิมเติม
ที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง เช่น งานโครงการต่าง ๆ ที่ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า    
ก็จะเป็นเรื่องด”ี (พนักงานสายงานการเงินการบัญชี) 

“ขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานที่มีความท้าทาย ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ขอบคุณที่ไว้วางใจ ฉันจะท าด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจ…” (พนักงานสายงานสนับสนุน) 

ในขณะเดียวกันผู้วิจัยพบว่ามีพนักงานที่ตัดสินใจลาออกด้วยเหตุผลที่ไม่พึงพอใจกับ
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายด้วยเช่นกัน  

“...งานต าแหน่งนี้ เป็นงานเอกสารเยอะแยะไปหมด ท าให้เหมือนไม่ค่อยได้วิเคราะห์
อะไร ขอบเขตของงานกว้างเกินไปจึงไปทับซ้อนกับงานของคนอ่ืน” (อดีตพนักงานสายงานการเงิน
การบัญชี) 

6.2.5 ความรับผิดชอบ พบว่าพนักงานที่ให้สัมภาษณ์เกือบทุกคนมีความพึงพอใจที่
ได้รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ มีอิสระในการเลือกวิธีปฏิบัติงาน มีโอกาสได้ด าเนินการ
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วางแผน ได้ตัดสินใจในงานส่วนที่รับผิดชอบด้วยตนเอง ได้พิจารณางานทั้งในเรื่องผู้ร่วมงาน จ านวน
ทีมงาน ระยะเวลา และน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ได้รับความรู้ที่พัฒนาเพ่ิมเติมขึ้นจากงานที่
ได้รับผิดชอบ ในอีกมุมมองหนึ่ง พบว่ามีพนักงานส่วนหนึ่งที่รู้สึกไม่พึงพอใจจากความรับผิดชอบที่
สูงขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด และจ านวนผู้ร่วมงานที่จ ากัด ซึ่งเมื่อสอบถามไปถึงแผนในอนาคต 
พนักงานกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะขอย้ายงาน ไม่มีแนวคิดจะลาออกหรือมองหาโอกาสจากองค์การ
ภายนอกแต่อย่างใด  

6.2.6 ด้านนโยบายและการบริหาร และการสื่อสารภายในองค์การ พบว่าพนักงานมี
ความพึงพอใจ เนื่องจากได้รับทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนธุรกิจในระยะสั้น ระยะยาวของ
องค์การผ่านการสื่อสารของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็น
ล าดับขั้น อย่างสม่ าเสมอตลอดเวลา มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ขององค์การตลอดจนผลการ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น งาน CEO พบพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานซักถามเพ่ือความ
เข้าใจโดยไม่ปิดกั้น การสื่อผ่านวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ Intranet 
นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสูง โดยมี CEO เป็นประธานในที่ประชุม เพ่ือพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และยังมีคณะกรรมการต่าง ๆ อีกหลายคณะที่มีการจัดประชุมทั้งราย
ไตรมาส รายเดือน หรือรายสัปดาห์ มีการจัดท าคู่มือนโยบาย ข้อบังคับ ขั้นตอนวิธีการท างาน         
ให้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ Intranet หรือ Portal on Mobile รวมทั้งมี
ระบบการให้ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือมีการจัด Call Center เพ่ือเปิดโอกาส
ให้พนักงานสอบถามเกี่ยวกับระบบงานทาง HR นอกจากนี้ องค์การยังมีนโยบายในการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ (CG) ก าหนดเป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส รวมทั้งมี
การแบ่งงาน ระบรุายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้ อย่างไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณ์พบว่าพนักงานมีความเห็นว่ากระบวนการบริหารจัดการนี้ยังสามารถปรับปรุงพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้อีก นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าองค์การมีระบบการท างานที่ต้องผ่านกระการ
พิจารณาหลายขั้นตอน ท าให้บางครั้งเกิดความล่าช้า ดังตัวอย่างที่อดีตพนักงานท่านหนึ่งได้ให้
ความเห็นไว้ 

“...ลักษณะงานที่นี่จะใช้เวลาในการตัดสินใจหลายขั้นตอน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
และการบริหารที่ก าหนดไว้ แต่ก็เข้าใจว่าองค์การมีความจ าเป็นทางธุรกิจให้มีการพิจารณาให้รอบคอบ 
เพราะหากมีข้อผิดพลาดจะเกิดความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ” (อดีตพนักงานสายงานสนับสนุน) 

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงแผนในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว พนักงานกลุ่มนี้ยังไม่มี
แนวคิดท่ีจะขอย้ายงาน ไม่มีแนวคิดจะลาออกหรือมองหาโอกาสจากองค์การภายนอกแต่อย่างใด  

6.2.7 ด้านการปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล พบว่าพนักงานมีความพึง
พอใจที่ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการมอบหมายงานให้พนักงานแต่ละคน มีความเอ้ือเฟ้ือ      
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ให้ค าปรึกษาแนะน า มีความจริงใจ ให้ก าลังใจ เปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจอย่างมีอิสระโดยคอย
ควบคุมอยู่เป็นระยะ ๆ มีการจัดการเมื่อพนักงานมีความผิด มีความยุติธรรมในการรักษากฎระเบียบ 
ซึ่งมีพนักงานบางส่วนยอมรับว่าผู้บังคับบัญชาไม่เปิดใจรับฟัง ด่วนสรุป น าไปสู่การไม่เข้าใจกันในที่สุด  

6.2.8 ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน พบว่าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บังคับบัญชา ได้รับการสนับสนุนและการกระตุ้นให้กล้าคิด กล้าท า จากผู้บังคับบัญชา มีการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับทั้งในด้านบวกและด้านลบเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดการ
เรียนรู้และน าไปสู่ความส าเร็จ ในขณะเดียวกัน มีพนักงานบางส่วนยอมรับว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน ไม่ราบรื่น มีทัศนคติไม่ตรงกัน ส่งผลให้การท างานร่วมกันมีปัญหา ท าให้รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้อง
ท างานด้วย บางครั้งพบว่ามีการมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน และทับซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่น 

“ลูกพ่ีให้ค าปรึกษาดี มี Guideline มาให้แต่เราก็ต้องน ามาปรับใช้กับของพวกเรา
เองอีกที เวลาลูกพ่ีจะให้ท าอะไร ก็จะมีเหตุและผลมารองรับ   ลูกพ่ีมีอ่าน staff report ช่วงปลายปี
มันดีต่อตัวพนักงาน เพราะเป็นกระจกสะท้อนการท างานของเรา ถ้าเราท าดี หัวหน้าก็ชื่นชม ถ้าเรา
ต้องพัฒนา หัวหน้าก็จะบอกเพ่ือที่จะได้ปิด Gap” (พนักงานสายงานการผลิต) 

“หัวหน้าโอเคมาก พยายาม support ลูกน้องทุกทาง ให้ค าแนะน าและมีการลงมา
ช่วยให้ข้อมูลในหลาย ๆ เรื่อง ท าให้การท างานเร็วขึ้น มีคนช่วยตัดสินใจ” (พนักงานสายงาน
สนับสนุน) 

“...บางครั้งลูกพ่ีรับฟังลูกน้องน้อยเกินไป บางทีพอเกิดปัญหาภายในทีมขึ้นมา ลูกพ่ี
ก็ออกกฏเลย แทนที่จะมาพูดคุยปรึกษาหารือเพ่ือมาหาสาเหตุกันก่อน ท าให้ความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการหรือการแก้ปัญหาหายไป การสร้างบรรยากาศการท างานให้ relax ในที่ท างานเป็นสิ่ง
ส าคัญ” (พนักงานสายงานการผลิต) 

“หัวหน้าขาดความชัดเจนในหลายด้าน ท าให้การท างานเกิดความสับสนและหัวหน้า
ก็อธิบายไม่ได้ ท าให้รู้สึกเบื่อและอึดอัดกับงานที่หัวหน้ามอบหมายให้ท า เรื่องนี้เป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้
ลาออกเลย” (อดีตพนักงานสายงานการเงินการบัญชี) 

6.2.9 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน
ร่วมงานทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน ภายในฝ่ายเดียวกัน หรือข้ามฝ่าย ข้ามสายงาน ได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกัน มีพนักงานบางส่วน
ยอมรับว่าความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ไม่ราบรื่น มีทัศนคติไม่ตรงกัน ส่งผลให้การท างานร่วมกันมี
ปัญหา 

“...มีความเป็นกันเอง ช่วยเหลือกัน ถึงแม้บางฝ่ายจะไม่ได้สนิทกันมากนัก แต่บริษัท
มีการจัดกิจกรรม Outing เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีท าให้ได้รู้จักกัน และเข้ากันได้ง่ายขึ้น 
โดยรวม บริษัทมีบรรยากาศการท างานน่าอยู่ เพ่ือน ๆ ต่างแผนกมีอัธยาศัยที่ดี มีวัฒนธรรมการท างาน
ที่ช่วยเหลือกัน” (พนักงานสายงานสนับสนุน) 
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“บริษัทมีพนักงานหลาย Generation การอยู่ร่วมกัน ก็จะต้องมีการปรับตัวเข้าหา
กันระหว่าง Generation อยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร พ่ี ๆ Generation อ่ืนก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ 
เป็นบริษัทที่มีบรรยากาศการท างานที่ดี” (พนักงานสายงานผลิต) 

6.2.10 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่าพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแล สนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้เจริญเติบโตตามศักยภาพที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเติบโตได้ ให้ข้อมูลและค าแนะน าเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามาขอค าปรึกษาน ามาใช้ใน
การท างานและการด าเนินชีวิต เพ่ือช่วยให้ไม่ให้เกิดความกดดัน บางรวมทั้ง ต้องการสร้างบรรยากาศ
ในการท างานให้มีความเป็นกันเองโดยการท ากิจกรรมสร้างสัมพันธ์ อาทิเช่น เล่นกีฬา ท่องเที่ยว งาน
เลี้ยงสังสรรค์ ท ากิจกรรม CSR  

6.2.11 ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจเนื่องจาก
องค์การมีชื่อเสียง มีความม่ันคง พนักงานมีความภาคภูมิใจที่องค์การมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งใน
ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชมรอบข้างอย่างสม่ าเสมอ การคืนกลับสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมหรือกลุ่ม
ชาวบ้านที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารผ่านการท ากิจกรรม CSR ต่าง ๆ  อาทิเช่น จัดกิจกรรมวันเด็ก ทอดกฐิน
ให้ชุมชนรอบข้าง จัดคลีนิคทันตกรรมให้เด็กนักเรียน 8 โรงเรียนรอบข้าง สนับสนุนโครงการวิ่งการ
กุศลเพ่ือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าบ้านแม่โจ้ 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
พนักงานเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บริหารระดับสูงในการบริหารองค์การให้มีความก้าวหน้า มีการ
เจริญเติบโต มีงานโครงการขยายธุรกิจ ไม่มีนโยบายลดพนักงานแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงใน
อดีต ท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ เชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์การและพร้อมจะเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ 
กับองค์การต่อไป   

6.2.12 ด้านชีวิตส่วนตัว พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจ พนักงานได้รับการดูแล
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นเข้ามาเป็นพนักงาน พนักงานได้รับ Guide Book 
แนะน าสถานที่ส าคัญ ๆ ต่าง ๆ บริเวณโดยรอบเขตแหลมฉบัง อาทิ เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 
ร้านอาหาร ธนาคาร แหล่งท่องเที่ยว พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี องค์การตั้งอยู่ในจุดที่การเดินทางมา
ปฏิบัติงานได้สะดวก มีความปลอดภัย รวมทั้งเมื่อองค์การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทใน
เครือฯ หรือนอกเครือฯ ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ องค์การมีการจัดการประสานงานเพ่ือดูแล
อ านวยความสะดวกให้ครบถ้วน เช่น เมื่อองค์การมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ องค์การมี
การจัดอบรม Cross Cultural เพ่ือให้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น หรือจัดให้เรียนรู้ภาษาประจ า
ของประเทศนั้น โดยรวมแล้วพนักงานมีความพึงพอใจดังตัวอย่างที่พนักงานได้ให้ความเห็นไว้ 

“บริษัทดูแลผมดีมากตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นพนักงาน มีโปรแกรมพาทัวร์รอบ 
ๆ บริษัทฯ และท่ีพัก ท าให้เกิดความคุ้นเคยกับสถานที่ได้เร็วมาก” (พนักงานสายงานผลิต) 
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“ผมได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศเกือบปี บริษัทมีหลักสูตร Cross 
Cultural ช่วยให้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมของประเทศ...มีอะไรที่เป็นข้อควรท า ข้อควรระวัง ช่วยให้ปรับตัว
ได้ง่ายขึ้นมาก” (พนักงานสายงานวิศวกรรม) 

6.2.13 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจกับ
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศการท างานที่องค์การจัดเตรียมให้ เช่น มีการตรวจเช็คระดับแสงสว่าง
ในอาคารส านักงาน มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้พนักงานไม่เกิดความ
ตระหนกตกใจและประพฤติปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้
พนักงาน นอกจากนี้ องค์การยังมีการจัดเตรียมเครื่องใช้ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ ห้องท างาน โต๊ะ-เก้าอ้ี
ท างาน มีสภาพการท างานที่ถูกสุขลักษณะ ห้องรับประทานอาหาร ห้องน้ า ลานจอดรถ           มี
อุปกรณ์การท างานครบถ้วน เช่น คอมพิวเตอร์ ไวไฟ (Wifi)  มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การ
ให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็คโทรนิค ได้แก่ การจองห้องประชุม การจัดรถเพ่ือท าธุรกิจของ
องค์การ การเบิกเครื่องใช้ส านักงาน การลาหยุดพักผ่อนประจ าปี การขอจดหมายรับรองเงินเดือน 
เป็นต้น มีระบบ Intranet ที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลภายในองค์การท าให้มีความสะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่ายตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่ก าหนดไว้ รวมถึงระบบงาน HRM และ HRD ต่าง 
ๆ ผ่านระบบอิเล็คโทรนิค ได้แก่  การประเมินผลการปฏิบัติ งานประจ าปี  (Performance 
Management System : PMS) การประเมินความรู้ความสามารถ (Competence Assessment)  
การท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) การท าแผนอาชีพรายบุคคล 
(Individual Career Plan : ICP) เป็นต้น 

6.2.14 ด้านค่าตอบแทน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องค่าตอบแทนซึ่ง
หมายรวมถึง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ โบนัส การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปี และสวัสดิการต่าง 
ๆ ที่องค์การจัดเตรียมไว้ให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมคู่สมรสและบุตร วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
วันลาพักผ่อนประจ าปี ค่าเช่าบ้าน มอบทุนการศึกษาให้บุตรที่มีผลการเรียนดี มีสมาคมสโมสรซึ่ง
บริหารโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการที่มาจากกลุ่มพนักงานเพ่ือบริหารดูแลสโมสรส าหรับออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจัดกิจกรรมกีฬา การท่องเที่ยวต่าง ๆ มีห้องฟิตเนสในสถานที่ท างาน 
เป็นต้น รวมทั้งพนักงานรับทราบว่าองค์การมีกระบวนการในการเปรียบเทียบโครงสร้างเงินเดือนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ขององค์การกับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การยัง
สามารถแข่งขันในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันได้ในระดับต้น ๆ ท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ 
เชื่อมั่นที่จะอยู่กับองค์การและพร้อมจะเจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กับองค์การต่อไป จากการสัมภาษณ์
พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจและให้ความส าคัญสูงกับเงินเดือนและสวัสดิการการรักษาพยาบาล     
ในอันดับต้น ๆ อย่างไรก็ตามหากมีองค์การอ่ืนที่มีชื่อเสียงและเสนอค่าตอบแทนที่ดีกว่า จะมีพนักงาน
ส่วนหนึ่งพร้อมที่จะลาออกเช่นกัน  



 

 

295 
 

“… เคยเปรียบเทียบเงินเดือนกับเพ่ือน ๆ แล้วโอเคเลย และยังมีสวัสดิการที่โอเคก
ว่าที่อ่ืน เช่น ค่ารักษาพยาบาล” (พนักงานสายงานการเงินการบัญชี) 

“ที่นี่ให้สวัสดิการ OK ดีอยู่แล้ว แต่น่าจะมีให้เลือก เช่น สวัสดิการส าหรับคนโสด ให้
สามารถโอนสิทธิ์ให้พ่อแม่ได้ ฐานเงินเดือนตามต าแหน่งคิดว่า OK สามารถสู้กับที่อ่ืนได้” (อดีต
พนักงานสายงานสนับสนุน) 

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงแผนในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว พนักงานกลุ่มนี้ยังไม่มี
แนวคิดท่ีจะไปสมัครงานกับองค์การอ่ืน หรือมองหาโอกาสจากองค์การภายนอกแต่อย่างใด  
 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ของ

องค์การแห่งหนึ่งในเขตแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยได้สัมภาษณ์ตัวแทนพนักงาน Gen Y จ านวนรวม 
25 คน ทั้งที่ยังคงเป็นพนักงานอยู่จ านวน 17 คน และเป็นอดีตพนักงานจ านวน 8 คน พบว่าผลการ
สัมภาษณ์ตามแนวความคิดของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ เมื่อน ามาวิเคราะห์และจัดเป็นกลุ่มแล้วพบว่าปัจจัยที่
มีผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจลาออกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับ เมื่อน ามาศึกษา
เปรียบเทียบกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก สรุปได้ว่าผลการวิจัยเป็นไปในทิศทางเดียวกับทฤษฎี
สองปัจจัยเช่นกัน โดยปัจจัยทั้ง 2 ด้านได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน นี้ เป็นสิ่งที่คนต้องการ
เนื่องจากเป็นแรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยจูงใจเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญ 
ท าให้คนเกิดความสุขในการท างาน โดยมีแนวความคิดว่าเมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยจูงใจ 
จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน เมื่อสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาก็คือคนจะ
ยิ่งเกิดความพึงพอใจในงานเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้คนเกิดความสุขจากการท างานเพ่ิมมากขึ้นอีก แต่หาก
คนไม่ได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยจูงใจ จะท าให้คนไม่พึงพอใจในงาน และอาจส่งผลต่อแนวโน้ม
การตัดสินใจลาออกได้อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัยค้ าจุนเป็นองค์ประกอบที่ป้องกันไม่ให้คนเกิดความ
ไม่พึงพอใจ หรือเกิดความไม่เป็นสุขในงานขึ้น โดยมีแนวคิดในการช่วยท าให้คนเปลี่ยนจากการไม่
อยากท างานมาสู่ความพร้อมที่จะท างาน แต่หากคนไม่มีความรู้สึกในงานแต่อย่างใด ปัจจัยค้ าจุนนี้จะ
ช่วยบ ารุงรักษาให้มีความพึงพอใจในงาน รวมทั้งเมือ่น ามาเปรียบเทียบกับผลส ารวจหรือดัชนีชี้วัดของ
สถาบันหรือองค์การต่าง ๆ ตลอดจนบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือบทวิจัยต่าง ๆ แล้วนั้น พบว่าผลการ
สัมภาษณ์ แนวความคิด ก็ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกันเช่นเดิม ผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะส าหรับองค์การนี้ เป็นดังนี้ 

 

 7.1 บทสรุป 
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จากการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน มีผลโดยตรงต่อแนวโน้มในการตัดสินใจ
ลาออกของพนักงาน Gen Y เป็นอย่างมาก ซึ่งผลการวิเคราะห์โดยรวมในแต่ละด้านเป็นดังนี้ 

7.1.1 ด้านข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า พนักงาน Gen Y จะลาออกจากงานโดยมีอายุงาน
เฉลี่ยไม่เกิน 5 ปี และเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่า ซึ่งเป็นสัดส่วนของเพศชาย
และเพศหญิงใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากความไม่พึงพอใจในลักษณะงานและความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งด้านชีวิตส่วนตัว สภาพการท างาน หรือด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้พนักงาน Gen Y ที่มีความมั่นใจในตนเอง มีความสามารถที่
หลากหลาย มีความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์ ขาดความรอบคอบและไม่มีความอดทน เมื่อเกิดความไม่พึง
พอใจก็จะมองหาโอกาสจากองค์การภายนอกต่อไปและลาออกในที่สุด 

7.1.2 ความส าเร็จในการท างาน และการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานได้รับ
ความพึงพอใจในงานด้านความส าเร็จและการได้รับการยอมรับ เป็นการได้รับการตอบสนองตาม
ปัจจัยจูงใจที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ส่งผลให้คนเกิดความสุขจากการท างานเพ่ิมมากขึ้นเมื่อท างาน
ได้ส าเร็จ ได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานรู้สึกพึงพอใจมาก แนวโน้มการตัดสินใจลาออกก็จะไม่มีเลย 
ในทางกลับกัน หากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการแก้ไขก็จะน าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจลาออก
จากองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจดัชนีความสุขของพนักงาน ประจ าปี 2558 โดย jobsDB  
แสดงผลการส ารวจเหตุผล 5 อันดับแรกที่ท าให้พนักงานคิดจะลาออก พบว่าเหตุผลอันดับที่ 5 (คิด
เป็นร้อยละ 9.4 จากผู้ตอบ 1,452 คน) คือการได้รับมอบหมายงานที่ไม่ถนัด พวกเขาจะรู้สึกกดดัน ไม่
พึงพอใจในเรื่องงานที่ต้องเรียนรู้ใหม่ ผลงานที่ออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพ หากเลือกได้พวกเขาจะมอง
หางานใหม่ที่ใช่มากกว่า หรืองานที่พวกเขาถนัดมากกว่า และงานวิจัยของ Mercer พบว่าปัจจัยหลัก
ในการที่พนักงานคิดจะลาออกจากองค์การเป็นอันดับ 2 มาจากการที่พนักงานไม่ชอบงานที่ท าอยู่ ซึ่ง
เป็นงานที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการจะท า หรือมีความจ าเจ ไม่มีความท้าทายเพียงพอ (คิดเป็นร้อยละ 67 
จากผู้ตอบ 2,400 คน)  

7.1.3 ความก้าวหน้าในอาชีพ และการได้รับการพัฒนา พนักงานได้รับความพึงพอใจ
ในงานด้านความก้าวหน้า เปิดโอกาสให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาตัวพนักงานให้มีความก้าวหน้าก้าว
ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถท าให้พนักงานน าองค์ความรู้มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นการได้รับการตอบสนองตามปัจจัยจูงใจที่ เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ส่งผลให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจมากในโอกาสก้าวหน้าที่ได้รับ แนวโน้มการ
ตัดสินใจลาออกก็จะไม่มีเลย ในทางกลับกัน หากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการแก้ไขก็จะน าไปสู่
แนวโน้มการตัดสินใจลาออกจากองค์การ ซึ่งสอดคล้องsกับงานวิจัยของ Mercer พบว่า 6 ปัจจัยหลัก
ในการที่พนักงานคิดจะลาออกจากองค์การเป็นอันดับ 3 คือโอกาสในการเรียนรู้และฝึกอบรม 
หมายถึงการที่พนักงานไม่มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท างานแบบเดิมทุกวัน (คิดเป็นร้อยละ 48 
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จากผู้ตอบ 2,400 คน) และอันดับ 6 คือโอกาสความก้าวหน้าทางสายอาชีพ หมายถึงการที่ท างานแล้ว 
ไม่มีโอกาสในการก้าวหน้า ไม่มีโอกาสเติบโตตามสายอาชีพ (คิดเป็นร้อยละ 41 จากผู้ตอบ 2,400 คน) 

7.1.4 ลักษณะของงานและความรับผิดชอบ งานบางอย่างอาจท าให้พนักงานเกิด
ความพอใจ และเกิดความไม่พึงพอใจได้เช่นเดียวกัน การที่ผู้ท างานมีความรู้สึกต่องานที่ท าอยู่ว่า เป็น
งานที่สร้างสรรค์ และมีคุณค่า ได้ตัดสินใจและมีส่วนรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน
การท างาน เป็นการได้รับการตอบสนองตามปัจจัยจูงใจที่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ส่งผลให้พนักงาน
รู้สึกพึงพอใจมากในโอกาสที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทาย แนวโน้มการตัดสินใจลาออกก็จะไม่มี
เลย ในทางกลับกัน หากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการแก้ไขก็จะน าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจ
ลาออกจากองค์การ 

7.1.5 ด้านนโยบายและการบริหาร พนักงานมีความพึงพอใจในด้านนโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ มีรายละเอียดของงานที่ไม่ทับซ้อน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน    
หากโครงสร้างของงานชัดเจนย่อมสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการได้รับการตอบสนองตามปัจจัยค้ าจุน
ช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ หากนโยบายการการบริหารดี พนักงานรู้สึกพึงพอใจ 
แนวโน้มการตัดสินใจลาออกก็จะลดลงหรือไม่มีเลย ในทางกลับกัน หากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มี
การแก้ไขก็จะน าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจลาออกจากองค์การในที่สุด ดังรายงานการส ารวจดั ชนี
ความสุขของพนักงาน (2558) โดย JobsDB มีการส ารวจหาปัจจัยที่เป็นเหตุท าให้พนักงานไม่มี
ความสุขกับงานที่ท า พบว่ากระบวนการท างานที่ต้องผ่านการอนุมัติหลายขั้นตอนกว่าจะส าเร็จเป็น
สาเหตุอันดับ 4 (คิดเป็นร้อยละ 9.6 จากผู้ตอบ 1,452 คน) ที่อาจส่งผลให้พนักงานมองหาองค์การที่มี
การปรับตัวให้เข้ากับยุคใหม่ มีการน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 

7.1.6 การปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในด้านการปกครองดูแลของ
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถ
ท างานร่วมกันทั้งภายในฝ่ายและนอกฝ่าย ท างานกันเป็นทีม มีความร่วมมือกัน ได้รับการสนับสนุน
จากหัวหน้างานเป็นอย่างดีจนน าไปสู่ความส าเร็จได้ เป็นการได้รับการตอบสนองตามปัจจัยค้ าจุ นท า
ให้พนักงานมีความพึงพอใจ แนวโน้มการตัดสินใจลาออกก็จะลดลงหรือไม่มีเลย ในขณะเดียวกัน        
มีพนักงานบางส่วนยอมรับว่าความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ไม่ราบรื่น มีทัศนคติไม่ตรงกัน ส่งผลให้
การท างานร่วมกันเป็นทีมมีปัญหาและอาจท าให้งานผิดพลาดได้ ท าให้รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องท างาน
ด้วย เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยดี ส่งผลให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับ
การเลื่อนอันดับงาน หากประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้มีการแก้ไขก็จะน าไปสู่แนวโน้มการตัดสินใจ
ลาออกจากองค์การ ดังรายงานการส ารวจดัชนีความสุขของพนักงาน (2558) โดย JobsDB จัดท าการ
ส ารวจหาปัจจัยที่เป็นเหตุท าให้พนักงานไม่มีความสุขกับงานที่ท า พบว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน
หรือเพ่ือนร่วมงานเป็นสาเหตุอันดับ 2 (คิดเป็นร้อยละ 10.6 จากผู้ตอบ 1,452 คน) ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ Mercer พบว่า 6 ปัจจัยหลักในการที่พนักงานคิดจะลาออกจากองค์การเป็นอันดับ 1 คือ 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (คิดเป็นร้อยละ 68 จากผู้ตอบ 2,400 คน) ที่ส่งผล
ให้พนักงานมองหาองค์การใหม่ 

7.1.7 ด้านความมั่นคงในการท างาน พนักงานมีความพึงพอใจในด้านความมั่นคง
ขององค์การ มีความเชื่อมั่นในองค์การและความสามารถของผู้บริหาร ไม่มีนโยบายลดพนักงานแม้
ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเมื่อหลายปีที่ผ่านมา มีแผนงานขยายธุรกิจ เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้พนักงาน เป็นการได้รับการตอบสนองตามปัจจัยค้ าจุนช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่
พึงพอใจ ท าให้ไม่เกิดความเครียด แนวโน้มที่จะเกิดความคิดที่จะลาออกจากองค์การก็จะลดลงหรือไม่
มีเลย ดังรายงานการส ารวจคนไทยกับระดับความสุขในการท างาน (2559) โดย JobsDB พบว่าปัจจัย
ด้านความมั่นคง ความมีชื่อเสียงขององค์การเป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่เป็น
อันดับ 2 

7.1.8 ชีวิตส่วนตัว พนักงานมีความพึงพอใจจากการได้รับการดูแลในการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนจัดให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือภาษาเมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานต่างประเทศ เป็น
การได้รับการตอบสนองตามปัจจัยค้ าจุนช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ แนวโน้มที่จะ
เกิดความคิดที่จะลาออกจากองค์การก็จะลดลง ดังรายงานการส ารวจคนไทยกับระดับความสุขในการ
ท างาน 2559 โดย JobsDB พบว่าปัจจัยด้านสถานที่ท างานที่เดินทางสะดวกเป็นปัจจัยที่ท าให้
พนักงานมีความสุขในการท างานอยู่เป็นอันดับ 1 องค์การตั้งอยู่ในท าเลที่ไกลบ้าน ความห่างไกลของ
บ้านและที่ท างาน การที่บ้านอยู่ห่างไกลจากที่ท างาน การเดินทางไม่สะดวก ต้องตื่นแต่เช้ามืด รถติด
และเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บุคคลแต่ละคนนั้น ย่อมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความพึงพอใจในการท างาน จึงมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในชีวิตด้วย 

7.1.9 สภาพแวดล้อมในการท างาน พนักงานมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมหรือ
บรรยากาศในการท างานที่องค์การจัดเตรียมให้ มีอุปกรณ์การท างานที่ครบถ้วนและทันสมัย เป็นการ
ได้รับการตอบสนองตามปัจจัยค้ าจุนช่วยป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ แนวโน้มที่จะเกิด
ความคิดที่จะลาออกจากองค์การก็จะลดลงหรือไม่มีเลย ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้หากมีความไม่
เหมาะสมก็จะเกิดเป็นความไม่พึงพอใจได้ และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขก็จะน าไปสู่แนวโน้มการ
ตัดสินใจลาออกจากองค์การในที่สุด 

7.1.10 ค่าตอบแทน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในเรื่องค่าตอบแทนที่องค์การ
จัดเตรียมไว้ให้ในอันดับต้น ซึ่งหมายรวมถึง เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าครองชีพ โบนัส การปรับขึ้น
เงินเดือนประจ าปี และสวัสดิการต่าง ๆ พนักงานมีความพึงพอใจและให้ความส าคัญสูงกับเงินเดือน
และสวัสดิการการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ตาม หากมีองค์การอ่ืนที่มีชื่อเสียงและเสนอค่าตอบแทนที่
ดีกว่า จะมีพนักงานส่วนหนึ่งพร้อมที่จะลาออกเช่นกัน 
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7.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงาน Gen Y ของ

บริษัทเอกชนแห่งนี้ พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในทุกปัจจัยที่องค์การจัดเตรียมไว้ให้ แสดงว่าหาก
เมื่อใดปัจจัยด้านต่าง ๆ ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจลดลงจะมีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกสูง 
และจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน รู้สึกเบื่อหน่าย หมดก าลังใจ จนเป็นสาเหตุที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออก และจะ
ลาออกจากองค์การในที่สุด ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์พบว่าพนักงาน Gen Y ให้ความส าคัญและ
กล่าวถึง ด้านความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้า และลักษณะของงาน ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิรซ์เบิร์ก ในด้านปัจจัยจูงใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรง 
รวมทั้งให้ความส าคัญและกล่าวถึงด้านนโยบายและการบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนด้านความมั่นคง ชีวิตส่วนตัว และค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิรซ์เบิร์กเช่นกัน แต่เป็นในด้านปัจจัยค้ าจุนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเนื้องงาน
โดยตรง แต่เป็นปัจจัยช่วยสนับสนุนป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ  

จากบทสรุปของการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาสังเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา
ด าเนินการลดแนวโน้มการตัดสินใจลาออก ผ่านกระบวนการการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภาวะผู้น าให้กับระดับผู้บังคับบัญชา และระบบการบริหารงาน  HR (HR 
System) 

จากผลการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่พนักงาน Gen Y ได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึง 
7.2.1 ด้านบุคลากร จากการสัมภาษณ์พบว่า ปัจจัยที่พนักงาน Gen Y ได้ให้

สัมภาษณ์ ให้ความส าคัญและกล่าวถึงคือด้านความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับ 
ความก้าวหน้า และลักษณะของงาน รวมทั้งด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งตรงกับคุณลักษณะของ Gen Y ที่ต้องการประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็วผ่านการให้ความเห็น
สะท้อนกลับ (Feed back) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผู้บังคับบัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมและ
พัฒนาเพ่ือจัดเตรียมให้ผู้บังคับบัญชามีสมรรถนะ ทั้งในด้าน Life Coach และ Career Coach ที่
พร้อมต่อการให้ค าแนะน าช่วยเหลือให้พนักงานพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 
รวมทั้งสร้างให้ผู้บังคับบัญชาเป็น Good Role Model ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรมีวิธีการบริหารให้ตรงกับ
คุณลักษณะหรือประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถหลายระดับ โดยน าทฤษฎีผู้น าตาม
สถานการณ์ (Situational Leadership) มาใช้ประกอบการ Coaching 

ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์โดยสังเขปคือ เป็นการผสมผสานระหว่างพฤติกรรมด้าน
งานและพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์ โดยพฤติกรรมด้านงาน เป็นการพิจารณาระดับพฤติกรรมที่ผู้น า
ก าหนดทิศทางของผู้ตาม ด้วยการบอกผู้ตามว่าท าอะไร ท าเมื่อไร ท าที่ไหน และท าอย่างไร หมายถึง
ว่า ผู้น าวางเป้าหมายส าหรับผู้ตาม และอธิบายบทบาทของพวกเขา และพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์
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เป็นการพิจารณาระดับของพฤติกรรมที่ผู้น าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย มีการสื่อสารความหมายสองทางกับผู้
ตาม ให้การสนับสนุนดูแลด้านอารมณ์ ด้านสังคม และให้ก าลังใจ รวมทั้งพฤติกรรมอื่น ๆ ที่เอ้ืออ านวย
ความสะดวกให้ผู้ตามสามารถด าเนินการได้ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้ตามเอง หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งคือ ผู้น าตั้งใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ตามด้วยความกระตือรือร้น และสนับสนุนความพยายาม
ของผู้ตาม แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้ตามที่ก าหนดไว้มี 4 แบบ 
ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 6 แบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์   
แบบภำวะผู้น ำตำม

สถำนกำรณ์ 
ระดับควำมสำมำรถของผู้ตำม สไตล์ของผู้น ำ 

แบบ 1 ระดับต่ า (D1)  สั่งการ (Directing) (S1) 

แบบ 2 ระดับต่ าถึงปานกลาง (D2)   ขายความคิด (Coaching) (S2)  
แบบ 3 ระดับปานกลางถึงสูง (D3)  สนับสนุน (Supporting) (S3) 

แบบ 4 ระดับสูง (D4) มอบอ านนาจ (Delegating) (S4) 
 

7.2.2 ระบบการบริหารงาน HR (HR System) จากผลการสัมภาษณ์พบว่าปัจจัยที่
พนักงาน Gen Yได้ให้ความส าคัญและกล่าวถึง ด้านความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับ 
ความก้าวหน้า และลักษณะของงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิรซ์เบิร์ก ในด้านปัจจัยจูง
ใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้องานโดยตรง รวมทั้งให้ความส าคัญและกล่าวถึงด้านนโยบายและการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนด้านความมั่นคง ชีวิต
ส่วนตัว และค่าตอบแทน ซึ่งเป็นปัจจัยค้ าจุน ที่มีผลในการจูงใจให้พนักงาน Gen Y มีความพึงพอใจ
และมีความผูกพันที่จะอยู่กับองค์การต่อไป จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาระบบการรบริหารจัดการ
งาน HR รวมทั้งสร้างรูปแบบและสภาพการท างานให้เหมาะกับลักษณะของ Gen Y นอกเหนือไปจาก
การเตรียมให้ผู้บังคับบัญชามีความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว องค์การจ าเป็นต้องจัดเตรียม
ระบบงาน HR ให้กับพนักงานโดยทั่วไปด้วย ได้แก่ 

 1) จัดให้มีระบบ Mentor แก่พนักงานในช่วงอายุงาน 1-2 ปีแรก เพ่ือดูแลให้
ค าแนะน าในเรื่องส่วนตัวรวมทั้งการใช้ชีวิต เป็นที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือลดปัจจัยที่มี
ผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงานกลุ่ม Gen Y ช่วยในด้านปัจจัยความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน อีกด้วย 

  2) จัดให้มี Career Path ที่ Dynamic มีความยืดหยุ่น หมุนเวียนไปเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ตามศักยภาพของพนักงาน ซึ่งเหมาะกับคุณลักษณะของ Gen Y ที่ชอบ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต้องการประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว ต้องการการยอมรับ เน้นความก้าวหน้า เป็น
การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน รักความก้าวหน้า ชอบงานที่
ท้าทาย ท าให้พนักงานมีความพึงพอใจและมีความผูกพันกับองค์กร 
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  3)  สร้างบรรยากาศในการท างานให้ เป็น AGILE ท าให้พนักงานได้ เรียนรู้
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือท า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่กลัวที่จะผิดพลาด (ผิดเร็ว เรียนรู้เร็ว) 
ซึ่งเหมาะกับคุณลักษณะของ Gen Y ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
มองเห็นและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น ชอบท างานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต้องการ
อิสระในการท างาน และมีความรู้สึกพึงพอใจเมื่องานส าเร็จ 

  4) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์การ ท าให้พนักงานมี
ความภาคภูมิใจเนื่องจาก Gen Y มีลักษณะที่ชอบท างานเพื่อส่วนรวม 
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ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำนเจนเนอเรชั่นวำย กรณีศึกษำ 
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง 

วรางคณา บุญขัน* 

บทคัดย่อ 
 แรงจูงใจ (Motivation) ในการท างานนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้พนักงานเกิดความ
กระตือรือร้น ความสุขในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ โครงสร้าง
แรงงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มพนักงานรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation 
Y) หรือเรียกสั้นๆว่า Gen Y จะก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญ พร้อมกับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby 
Boomers) ที่ทยอยกันเกษียณออกไป ทั้งนี้เจนเนอเรชั่นวายจะครองสัดส่วน 80% และกลายเป็น
สัดส่วนแรงงานกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ขององค์การในรูปแบบใหม่  
  อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของคนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ คนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายเป็นพนักงานที่
ไม่ค่อยมีความอดทน และไม่ค่อยมีความจงรักภักดีต่อองค์การ ด้วยลักษณะนิสัยของคนเจเนอเรชั่น
วายแล้วนั้น พวกเขาไม่ได้เชื่อมั่นในการว่าจ้างงานตลอดชีพ และไม่ได้มองความมั่นคงในการท างาน
เป็นเรื่องส าคัญเหมือนอย่างคนรุ่นก่อน ด้วยเหตุนี้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และต้องเสาะหาแรงจูงใจที่จะท าให้พนักงานเจ
เนอเรชั่นวายมีความสุขในที่ท างานและสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์การได้ รวมถึงเกิด
ความผูกพันต่อองค์การเสมือนพวกเขาเป็นส่วนหนึ่ง  
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจเนอเรชั่นวายโดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาครั้งนี้คือ  พนักงานของ
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจังหวัดระยอง และผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยอยู่ 
6 ด้านที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง 
 
ค ำส ำคัญ:  พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย  แรงจูงใจ 
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Factors Affecting Motivation in the Workplace Among Generation 
Y Employees A Case Study of a Private Company in Petrochemical 

Industry in Rayong Province 

Warangkana Boonkhan* 

Abstract 
 Motivation in the workplace is important in building enthusiasm, happiness and 
engagement in the organization. In a few years, labor structure will change such that 
Generation Y or Gen Y will play an important role, at the same time, Baby Boomers 
are heading into retirement. Generation Y employees will occupy 80% of the labor 
market and becomes the largest group of the working population. As a result, there 
will be a new generation of human resource management.  
  However, Baby Boomers believe that Generation Y has a low level of tolerance 
and loyalty to the organization. In general, Generation Y employees does not believe 
in last long working life at one place and stability at work is not the most important 
thing to them unlike other generations. Under these circumstances, human resource 
management has to change the way dealing with them and adapt to the changing 
environment. The new assignment is to create motivation through finding ways and 
keeping Generation Y employees happy at workplace, working effectively and 
connecting them to the organization.  
  This article was an analytical study to find out the factors affecting motivation 
in workplace among Generation Y employees. This study indicates that there are six 
factors affecting motivation in the workplace among Generation Y employees which 
are compensation, work-life balance, relationship with supervisor and colleague, 
stability at work, growth opportunity at work and learning opportunity and skill 
development. 
 
Keywords: Generation Y employees, motivation 
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1. บทน ำ 
 ผลการส ารวจระดับสุขภาพองค์การประจ าปี  2561 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พบว่า แรงจูงใจในการท างานขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ปัจจัย
อ่ืน ๆ อาทิ ทิศทาง ความน่าเชื่อถือ นวัตกรรมและการเรียนรู้ ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การอยู่ในระดับที่
ดีทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ คะแนนแรงจูงใจในการ
ท างานขององค์การดังกล่าวจึงเป็นตัวชี้วัดและเป็นภาพสะท้อนมาจากระดับแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานในองค์การ ทั้งที่องค์การพยายามให้ความส าคัญกับทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน กลับยัง
พบว่า พนักงานประสบปัญหาด้านแรงจูงใจในการท างาน จึงเป็นที่มาของการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน โดยคิดเป็นจ านวนประชากรทั้งสิ้น 6,334 คน และ
หากแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มจะสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์  (Baby 
Boomers) กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) โดย
ขนาดของแต่ละกลุ่มสามารถเรียงตามจ านวนจากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ อันดับ 1 กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
คิดเป็นร้อยละ 59 หรือประมาณ 3,737 คน อันดับที่ 2 กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ คิดเป็นร้อยละ 33 หรือ
ประมาณ 2,090 คน และอันดับที่ 3 กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ คิดเป็นร้อยละ 8 หรือประมาณ 507 คน ดังจะ
เห็นได้ว่าประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในองค์การ คือ ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งครองสัดส่วน
ประชากรถึงร้อยละ 59 จากการที่เป็นประชากรกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด ผนวกกับการที่ประชากรกลุ่มเจนเนอ
เรชั่นวายก าลังเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนา และขับเคลื่อนองค์การ จึงมีความน่าสนใจที่จะน ามา
ศึกษาต่อในเชิงลึก เพ่ือน าไปปรับรูปแบบการบริหารจัดการกับคนเจนเนอเรชั่นนี้ให้มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาของสุเบญญา ขวัญทอง ในปัจจุบันเกิดการผสมผสานระหว่างกลุ่มคน 3 รุ่นใน
ที่ท างาน และกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายได้ก้าวเข้าสู่วัยท างานมากขึ้น อีกทั้งผลจากการศึกษาของ  
พีดับบลิวซี (Price water-house Coopers – PwC) พบว่า ในปี 2559 มีประชากรเจนเนอเรชั่นวาย
เป็นส่วนส าคัญขององค์การมากถึงร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด และยึดครองสัดส่วนการเป็น
ผู้บริหารแทนกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ และกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ หลายคนมองว่าคนเจนเนอเรชั่นวายมี
ความเป็นเจ้าของธุรกิจ มีศักยภาพที่ไร้ขีดจ ากัด มีความสามารถในการแข่งกัน และมีความคิด
สร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่คนกลุ่มนี้มักจะไม่มีความจงรักภักดีต่อองค์การ ถ้ารู้สึกไม่มีความสุข
ในการท างานเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะลาออกทุกเมื่อ เพราะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง แต่
ในทางกลับกันหากได้ท างานในองค์การที่สามารถเติมเต็มทั้งความสุขในการท างาน และชีวิตส่วนตัว
ของพวกเขาได้ คนเจนเนอเรชั่นวายจะมุ่งมั่นตั้งใจ และทุ่มเทให้กับองค์การอย่างเต็มที ่
 Suojanen กล่าวว่า ภายในปี 2020 เจนเนอเรชั่นวายจะครองสัดส่วนร้อยละ 46 ของ
ประชากรแรงงานทั้งหมด ทั้งนี้เจนเนอเรชั่นวายมีมุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การประสบ
ความส าเร็จ และคุณค่าของงานต่างจากคนรุ่นก่อนๆ คนเจนเนอเรชั่นวายมีลักษณะเด่นตรงที่ชอบ
ท างานในท่ี ๆ ท าให้พวกเขารู้สึกมีความสุข และหากเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไม่พบความสุข ก็จะลาออก
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ทันที พฤติกรรมดังกล่าวนี้ส่งผลท าให้เกิดการรับพนักงานใหม่ ซึ่งจะต้องมีการอบรมใหม่อยู่เสมอๆ 
กลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การ 
 ด้วยเหตุนี้ องค์การจะต้องเผชิญกับความล าบากในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลมากขึ้น 
และหากล้มเหลวในการสร้างแรงจูงโดยเฉพาะกับกลุ่มพนักงานเจนเนอเรชั่นวายซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลัง
ขยายตัว ก็ย่อมส่งผลเสียต่อความอยู่รอดขององค์การในอนาคต และหากจะพูดถึงในแง่ปัจเจกบุคคล
ของพนักงาน เมื่อพนักงานขาดแรงจูงใจในการท างาน ย่อมส่งผลให้พนักงานมีทัศนคติด้านลบต่อ
องค์การ แสดงพฤติกรรมการท างานด้านลบออกมา เช่น การมาท างานสาย การขาดงานบ่อย รวมถึง
การท างานผิดพลาด ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบด้านลบต่อองค์การอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหากองค์การใดมีพนักงานที่ขาดแรงจูงใจในการท างาน ย่อมได้รับความเสียหาย 
และไม่อาจด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างที่คาดหวังได้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย 
  2.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 

 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยจากแต่ละ
บุคคลซึ่งเป็นคนจากเจนเนอเรชั่นวายและมีความซับซ้อน โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่
ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ส าหรับองค์การ การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจาก
แหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documents) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) โดยเป็นการถามแบบเจาะลึกซึ่งผู้สัมภาษณ์ได้ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ตามขอบเขต
การศึกษา มีการสนทนาซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวมข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ ( Interviewer) 
กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewee) มีผู้ถูกสัมภาษณ์จ านวนทั้งสิ้น 20 คน เป็นพนักงาน
เจนเนอเรชั่นวายฝ่ายปฏิบัติการสายงานการผลิตจ านวน 10 คน และสายงานสนับสนุน 10 คน และมี
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทั้งต ารา ผลงานวิจัยจากห้องสมุด และอินเทอร์เน็ต 
 

4. กำรทบทวนวรรณกรรม 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ที่มีแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวาย และแรงจูงใจในการท างาน ดังที่ได้น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

  แนวคิดเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นวำย 
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 กลุ่มเจนเจอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ กลุ่มคนที่เกิดช่วงปีพ.ศ. 2524 ถึง 2540 เป็นกลุ่ม
คนท างานหน้าใหม่ไฟแรงแต่ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ คนเจนเนอเรชั่นวายเกิดมาพร้อมคอมพิวเตอร์
และโทรศัพท์มือถือ การศึกษาของคนเจนเนอเรชั่นวายอยู่ในยุคที่เริ่มสอนให้ใช้ความเข้าใจมากกว่า
การท่องจ า โดยส่วนใหญ่แล้วคนกลุ่มนี้มักมีพ่อแม่ที่มีความรู้สูง จึงส่งเสริมให้พวกเขาได้รับความรู้ 
และมีทักษะในการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเด็ก คนเจนเนอเรชั่นวายมักชอบแสดงออก มีความเป็น
ตัวของตัวเองสูง สนุกกับการท างานเป็นทีม ไม่ต้องการอยู่ในกรอบ รักอิสระ และไม่ชอบเงื่อนไข มี
ความใฝ่ฝันที่จะท ากิจการเป็นของตัวเองแม้จะเป็นธุรกิจเล็ก ๆ มากกว่าการเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจไม่คุ้นเคยมาก่อน พร้อมที่จะเรียนรู้และ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เรียนรู้ได้เร็ว สามารถท างานได้หลายประเภท ชอบงานท้าทาย ชอบ
การแข่งขัน มีความมุ่งมั่นและต้องการประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะในฐานะปัจเจกบุคคลที่ต้องการ
เป็นที่ยอมรับนับถือ ส าหรับคนเจนเนอเรชั่นวาย การประสบความส าเร็จไม่ได้หมายถึงต าแหน่งงานที่
สูงขึ้นในแนวดิ่งเพียงมิติเดียว แต่หมายถึงการมีโอกาสได้ท างานที่ส าคัญ และรู้สึกได้ถึงคุณค่าในการ
ท างานนั้น ๆ ด้วย ตลอดจนได้รับการมอบหมายงานที่มีความหลากหลาย มีส่วนร่วมรับผิดชอบในงาน
มากขึ้น อีกทั้งยังชอบแสดงออกถึงความเป็นตัวเองอย่างชัดเจน ชอบเอาความคิดของตัวเองเป็นหลัก 
และไม่ค่อยสนใจผู้อ่ืนซึ่งอาจอยู่ในระดับอาวุโสกว่า แต่เลือกที่จะเคารพตัวตนของบุคคล ท าให้ใน
บางครั้งอาจส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ในที่ท างานกับคนเจนเนอเรชั่นอื่น ๆ 
 มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า คนเจนเนอเรชั่นวายมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หลายประเภทได้ในเวลาเดียวกัน ประเด็นนี้ส่งผลให้ประชากรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีความคล่องตัว 
ยืดหยุ่น เรียนรู้เร็ว และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกทั้งคนเจนเนอเรชั่นยัง
สามารถเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆ ด้วยเหตุนี้ ประชากรกลุ่มเจน
เนอเรชั่นวายจึงมีโอกาสได้เห็นบุคคลที่ประสบความส าเร็จ มีชื่อเสียง มีฐานะร่ ารวย และมีความโดด
เด่นในสังคมได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นตัวแบบในการเรียนรู้ของประชากรกลุ่ม
เจนเนอเรชั่นวายที่ส าคัญ รวมถึงมีส่วนผลักดันให้คนเจนเนอเรชั่นวายเกิดความทะเยอทะยานฝักใฝ่
อยากประสบความส าเร็จให้ได้เหมือนกับบุคคลเหล่านั้นในระยะเวลาอันสั้น 
 ส าหรับปัจจัยจูงใจที่ส าคัญของคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่ง พสุ เดชะรินทร์ ได้กล่าวเอาไว้ คือ 
การท างานเป็นทีม คนเจนเนอเรชั่นวายไม่ชอบการท างานคนเดียวโดยไม่สุงสิงและไม่มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พวกเขาต้องการท างานที่มีโอกาสพูดคุย สังสรรค์กับผู้อื่น และต้องการสถานที่ท างานที่มี
ลักษณะเปิดโอกาสให้สร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คนเจนเนอเรชั่นวายมีความใฝ่ฝันอยากท างาน
ในสถานที่ ๆ สามารถเข้าถึง หรือติดต่อกับเพ่ือนร่วมงาน และเจ้านายได้สะดวกตลอดเวลา 
 เจนเนอเรชั่นวายคาดหวังว่าพวกเขาจะท างานที่เดิมไม่เกินสองปี (Hanrahan, 2018) แสดง
ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในหน้าที่การงานของคนเจนเจอเรชั่นวาย และความพร้อมที่พร้อมจะเปลี่ยน
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งานเสมอ ดังจะเห็นได้จากอัตราการลาออกของคนเจนเนอเรชั่นวายที่สูงลิ่ว ท าให้องค์การประสบกับ
ปรากฎการณ์ที่มีพนักงานรุ่นใหม่ลาออกอยู่ตลอดเวลา 
 วิไลพร ทวีลาภพันทอง ได้กล่าวถึง ลักษณะนิสัยของคนเจอเนอเรชั่นวายไว้ว่า หากต้องเลือก
ระหว่างความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว หรือเงินและต าแหน่ง คนเจนเนอเรชั่นวายจะ
เลือกความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวมา คนเจนเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญกับเรื่อง
การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าคนรุ่นอ่ืน ๆ โดยร้อยละ 71 ของ
คนเจนเนอเรชั่นวายมองว่า ค่าตอบแทนหรือการเลื่อนต าแหน่งมีความส าคัญเป็นรอง อีกทั้งคนเจน
เนอเรชั่นวายกว่าร้อยละ 60 ต้องการความยืดหยุ่นในการท างาน เช่น สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเข้า
งานได้ หรือสามารถนั่งท างานจากที่บ้านได้ อีกทั้งยังเชื่อว่าการได้มาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้
วัดกันที่จ านวนชั่วโมงที่ใช้ท างาน แต่อยู่ที่คุณภาพของผลงานที่ได้ออกมามากกว่า แตกต่างจากคนรุ่น
เก่าอย่างสิ้นเชิงที่ถูกปลูกฝังให้เคยชินกับการท างานหนัก อีกท้ังผลการส ารวจยังพบว่าคนเจนเนอเรชั่น
วายมองหาโอกาสในการท างานในต่างประเทศร้อยละ 37 ผิดกับคนรุ่นเก่าที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
และไม่ตอ้งการย้ายถิ่นฐานห่างไกลจากครอบครัว 

  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในกำรท ำงำน 
 แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม ก าหนดทิศทาง และน าทางไปสู่เป้าหมายของ
พฤติกรรม เมื่อเกิดแรงจูงใจ บุคคลจึงจะมีแรงผลักดันให้สร้างผลงาน และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีหลายแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ แต่ส าหรับการวิจัยครั้งนี้จะขอ
กล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีดังต่อไปนี้ 
 2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของ Maslow (1970) นักมานุษยวิทยา ซึ่งกล่าวว่า 
บุคคลมีล าดับขั้นความต้องการ โดยเรียงล าดับความต้องการจากพ้ืนฐานไประดับสูงดังนี้ 
  2.1.1 ความต้องการทางร่างกายหรือสรีระ (Physiological Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลโดยเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดของการด ารงชีวิต ร่างกายมนุษย์จะต้องได้รับการ
ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานนี้เพราะจ าเป็น หากร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานนี้
แล้วชีวิตก็จะไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้ความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้ได้แก่ น้ าดื่ม อาหาร อากาศ 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น ในขั้นนี้องค์การจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคน
โดยการจ่ายค่าจ้าง เพ่ือให้พนักงานน าค่าจ้างดังกล่าวไปใช้จ่ายกับสิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของชีวิต 
  2.1.2 ความต้องการความมั่นคงและปลอดภัย (Safety and Security Needs) เป็น
ความต้องการความปลอดภัย และความปรารถนาที่จะได้รับการคุ้มครองจากภัยอันตรายต่าง ๆ เช่น 
การคุ้มครองจากการถูกท าร้าย และอุบัติเหตุ เป็นต้น บุคคลมักต้องการอยู่ในสภาพที่พวกเขาสามารถ
คาดการณ์ได้ ดังนั้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในองค์การจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อขวัญและก าลังใจของพนักงานในองค์การ หากสภาพในการท างานไม่ปลอดภัย พวกเขาจะรู้ระแวง 
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และไม่อาจท างานอย่างมีความสุขได้ ในขั้นนี้องค์การจึงสร้างและบังคับใช้กฎระเบียบ ซึ่งทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  2.1.3 ความต้องการความรักและความผูกพัน (Belongingness and Love Needs) เป็น
ความต้องการเป็นที่ยอมรับ และได้รับมิตรภาพจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นความต้องการให้ผู้ อ่ืนมองเห็น
ความส าคัญของตน โดยในขั้นนี้องค์การตอบสนองความต้องการของพนักงานโดยการให้ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และเมื่อความคิดเห็นได้รับการยอมรับ พนักงานก็จะได้รับการยกย่องชมเชย และเมื่อ
พนักงานได้รับการยกย่องชมเชย พนักงานก็จะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
  2.1.4 ความต้องการการได้รับการยกย่อง (Esteem Needs) เป็นความต้องการมี
ฐานะโดดเด่น เป็นที่ยอมรับนับถือในความส าเร็จด้านความรู้ และความสามารถ 
  2.1.5 ความต้องการรู้จักตนเองอย่างแท้จริง และพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ (Self-
actualization) เป็นความต้องการขั้นสูงสุด ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการขั้นต่ ากว่าได้รับการ
ตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ท าให้บุคคลที่มีความต้องการในขั้นนี้มีไม่มากนัก ทั้งนี้ความต้องการในขั้นนี้
เป็นความต้องการที่อยากจะท าอะไรส าเร็จตามความนึกคิด และเป็นความต้องการที่อยากจะรู้จักตนเอง
อย่างแท้จริง 
 ทั้งนี้ทฤษฎีของมาสโลว์ดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อองค์การในการเข้าใจ และหาแนวทางเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม และเมื่อพนักงานได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ พวกเขาจะเกิดแรงจูงใจในการสร้างผลผลิต (Productivity) หรือผลงานที่มีประสิทธิภาพ
ให้แก่องค์การนั่นเอง 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factors Theory) ของ Herzberg เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล พัฒนาหลังจากทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow 
โดยทฤษฎีสองปัจจัยนี้ให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
และปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) 
  2.2.1 ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factor) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจ โดย
หากไม่ได้รับการตอบสนองก็จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจขึ้น แต่ถึงแม้ว่าจะได้รับการตอบสนองก็
ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความพึงพอใจ และปัจจัยจูงใจนี้เป็นปัจจัยที่ตอบสนองความต้องการภายใน
ของบุคคล ได้แก่  
   2.2.1.1 ความส าเร็จในงาน 
   2.2.1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ  
   2.2.1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   2.2.1.4 ความรับผิดชอบในงาน  
   2.2.1.5 ความก้าวหน้า 
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  2.2.2 ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ โดยหาก
ได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง ก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดความ
ไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ปัจจัยค้ าจุนเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกของตัวบุคคล ได้แก่  
   2.2.2.1 เงินเดือน  
   2.2.2.2 นโยบายและการบริหาร  
   2.2.2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
   2.2.2.4 สภาพการท างาน  
   2.2.2.5 วิธีปกครองบังคับบัญชา  
   2.2.2.6 สถานะทางอาชีพ  
   2.2.2.7 ความมั่นคงในการท างาน 
 ทั้งนี้องค์การอาจต้องค านึงถึงการใช้ปัจจัยแต่ละตัว ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน ตามแต่
ละสถานการณ์ ทั้งองค์การสามารถใช้ปัจจัยจูงในในสถานการณืที่ต้องการตอบสนองความต้องการขั้นสูง
ของบุคคลและเมื่อต้องการท าให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ในขณะที่ใช้ปัจจัยค้ าจุนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลและลดการเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) 

  งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าผลการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประเด็น ดังต่อไปนี้ 

  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง Work Life Balance กับ Productivity โดยผู้วิจัย 3 ท่าน ได้แก่ 
Bloom Kretshmer และ Reenen ได้ท าศึกษาเรื่อง Work Life Balance, Management Practices 
and Productivity ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Work Life Balance และ 
Productivity โดยใช้แนวคิดจาก 3 ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีชีรัก (Chirac Theory) ทฤษฎีต่างชนะ (Win-
Win Theory) และทฤษฎีลูกผสมจากท้ัง 2 ทฤษฎี (Hybrid Theory) และพบข้อสรุปการศึกษาว่า 
  1.1 พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการจัดการที่มีคุณภาพกับความสมดุลของชีวิต
การท างานและชีวิตส่วนตัว 
  1.2 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันกับความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิต
ส่วนตัว กล่าวคือไม่มีเครื่องยืนยันว่าการแข่งขันท าให้เกิดความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
  1.3 ไม่พบความสัมพันธ์อย่างเป็นแบบแผนระหว่างผลผลิต (Productivity) กับความ
สมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว กล่าวคือไม่มีเครื่องยืนยันว่า การเพ่ิมผลผลิตเกิดจาก
ความสมดุลของชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ความเครียดและคุณภาพชีวิตในการท างาน 
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 จากการศึกษาของ รักติพร พนพิเชษฐกุล ซึ่งศึกษาความเครียดและคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดจากการท างานและคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน พบข้อสรุปการศึกษาว่า 
  2.1 ไม่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความเครียดในการท างาน 
  2.2 พบว่าความเครียดในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
  2.3 ตัวแปรความเครียดในการท างานสามารถท านายคุณภาพชีวิตในการท างานได้ 

 2.3 ทฤษฎีสองปัจจัย 
 จากการศึกษาของ ชูยศ ศรีวรขันธ์  (2552)  ซึ่งน าแนวคิดของ Frederick Herzberg ไป
ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา พบข้อสรุปการศึกษาว่า หากบุคลากรในท้องถิ่นมีความพึงพอใจในการท างาน
มาก ก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานขององค์การเพ่ิมขึ้นด้วย แต่จะไม่พึงพอใจในเรื่องการได้รับ
เงินค่าตอบอ่ืนเท่าที่ควร สะท้อนให้เห็นปัญหาการได้รับเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม และขาดมาตรฐานในการประเมินผลงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. ผลกำรศึกษำวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีความ
จ าเป็นต้องศึกษาแบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการวิเคราะห์ที่ตรงประเด็น มีข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มา
จากการศึกษาต ารา งานวิจัย และค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ต และมีข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิซึ่งได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานได้ดังนี้ 
 1. ค่าตอบแทนเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน โดยพนักงานเจนเนอ
เรชั่นวายให้ความเห็นว่าการได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม และสอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถนั้น 
มีผลต่อแรงจูงใจและความขยันขันแข็งในท างานโดยตรง อีกท้ังยังระบุว่าความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ไม่ได้อยู่ที่จ านวนเงินที่ได้รับ กล่าวคือจ านวนเงินเดือน แต่ขึ้นอยู่กับการรับรู้และความรู้สึกว่ามีความ
ยุติธรรมในการประเมินจ านวนอย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของผลงาน และเหมาะสมตามความรู้สึกของ
แต่ละบุคคลว่าควรจะได้รับเท่าไหร่ โดยพนักงานจากสายงานการผลิต ให้ข้อมูลว่า 

“เมื่อได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงาน เราก็จะมีก าลังใจในการท างาน” 

 ส าหรับปัญหาความชัดเจนว่าจ านวนเงินเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมนั้นค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจาก
ลักษณะของงานมีความหลากหลายและแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างงานของพนักงานสายงานการ
ผลิตและงานของพนักงานสายงานสนับสนุน ท าให้ผลงานที่ออกมามีลักษณะแตกต่างกันออกไป และควร
ประเมินความเหมาะสมตามลักษณะของงาน ทั้งนี้พนักงานจากสายงานสนับสนุนได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า 
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“เนื่องจากลักษณะงานต้องท างานล่วงเวลาบ่อย กลับบ้านดึกทุกวัน ควร
จะได้รับค่าล่วงเวลาตามจ านวนที่อยู่ท างานล่วงเวลาจริงเหมือนสายงาน
การผลิต” 

 2. ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่พนักงานเจอเนอ
เรชั่นวายให้ความเห็นว่ามีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าพนักงานเจนเนอเรชั่น
วายส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ และยังแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกว่าองค์การยังละเลย
การให้ความส าคัญและสนับสนุนพนักงานในการจัดการสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว 
พนักงานเจนเนอเรชั่นวายไม่ต้องการท างานล่วงเวลาบ่อย แต่สามารถเข้าใจได้และพร้อมจะอยู่ท านอก
เวลาในกรณีจ าเป็น เพราะฉะนั้นองค์การควรจะพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้เหมาะสม 
เพ่ือระยะเวลาในการท างานจะได้มีความเหมาะสมมากข้ึน พนักงานไม่ต้องอยู่ท างานล่วงเวลาบ่อยจน
เป็นเรื่องเคยชิน ทั้งที่เป็นเรื่องไม่สมควร ในประเด็นนี้พนักงานสายงานการผลิต ให้ข้อมูลว่า 

“เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่งาน ครอบครัวก็ส าคัญ และครอบครัวส าคัญ
มากกว่าด้วยซ้ า” 

 เมื่อถามว่าเหตุใดสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวจึงส าคัญ พนักงานสายงาน
การผลิตได้ให้เหตุผลว่า 

“Work Life Balance จะส่งผลให้ท างานสนุก เมื่อท างานสนุกงานก็
จะออกมาดี” 

 ทั้งนี้เมื่อน าผลไปเทียบกับพนักงานสายงานสนับสนุน ก็มีความเห็นที่คล้ายคลึงกันว่าเงินไม่ได้
ส าคัญที่สุด แต่เป็นเวลาและสมดุลระหว่างชีวิตท างานกับชีวิตส่วนตัวที่ส าคัญกว่า โดยพนักงานสาย
งานสนับสนุน ให้ข้อมูลว่า 

“เงินดี งานหนัก จนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนั้นไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป 
การมีเวลาให้ครอบครัวคือความสุข การมีความสุขในชีวิต และการที่
สามารถรักษาสมดุลเวลาที่ใช้ท างาน และเวลาส่วนตัวได้เป็นเรื่องท่ี
ส าคัญที่สุด” 

 อีกทั้งพนักงานสายงานสนับสนุนยังให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า หากสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการ
ท างาน และชีวิตส่วนตัวได้จะเกิดความสุขในการท างาน และอยากที่จะมาท างานทุกวัน ข้อมูลที่ได้รับดังนี้ 

“สมดุลชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวดี ก็อยากตื่นขึ้นมาและอยากไป
ท างานในทุก ๆ เช้า” 
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 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย เนื่องจากคนเจนเนอเรชั่นวายชอบการปฏิสัมพันธ์มากเป็น
พิเศษ และชอบหัวหน้าที่มีความสามารถ รับฟังความคิดเห็น รวมถึงให้การสนับสนุนความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานของลูกน้อง อีกทั้งพนักงานเจนเนอเรชั่นวายยังให้ความส าคัญกับสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน เนื่องจากคนเจนเนอเรชั่นวายชอบการท างานเป็นทีม ชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงมี
ความเห็นว่าอยากได้เพ่ือนร่วมงานที่มีลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งหากในองค์การมีเพ่ือน
ร่วมงานลักษณะนี้ จะก่อให้สัมพันธ์อันดีและเกิดความผูกพันในที่ท างาน ท าให้การท างานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้พนักงานสายงานการผลิต ให้ข้อมูลว่า 

“อยากเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานว่ามี
ความสามารถ” 

 ในขณะที่พนักงานสายงานสนับสนุนให้ความเห็นว่า ความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนมีผล
ต่อความส าเร็จของงาน ข้อมูลที่ได้รับดังนี้ 

“การมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้งานมีความคืบหน้า” 

 4. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน แสดงถึงการได้รับเงินเดือนอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากมีงานท า
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ท าให้ได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ประเด็นนี้ส่งผลต่อความรู้สึก
ปลอดภัยของคนเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่งทั้งพนักงานสายงานการผลิตและสายงานสนับสนุนให้ความเห็น
ตรงกันว่าส าคัญ เพราะความไม่มั่นคงจะท าให้เกิดความทุกข์ในใจ และมองว่าหากมีความมั่ นคง จะ
รู้สึกปลอดภัยรวมถึงมีขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยมีข้อมูลที่ได้รับดังนี้ 

“มีรายได้ต่อเนื่องส่งผลให้สุขภาพจิตดี” 

  5. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่พนักงานเจนเนอเรชั่นวายหยิบ
ยกขึ้นมาเป็นประเด็น และลงความเห็นพ้องต้องกันว่ามีผลต่ อแรงจูงใจในการท างาน ทั้งนี้
ความก้าวหน้าเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาตั้งใจผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพ่ือปรับระดับหรือเลื่อนต าแหน่ง 
ประเด็นนี้ตอบสนองความทะเยอทะยานที่จะพัฒนาและก้าวหน้า ตลอดจนการเป็นที่ยอมรับใน
ความสามารถ มีความสอดคล้องกับลักษณะนิสัยเฉพาะของคนเจนเนอเรชั้นวายที่ชอบการเป็นที่
ยอมรับ และชอบความก้าวหน้าในหน้าที่การงานภายในระยะเวลาสั้น และเมื่อถามถึงประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พนักงานสายงานการผลิตให้ความเห็นว่า 

“ความก้าวหน้ามักมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ต้องเพ่ิมมากข้ึน” 
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 ในขณะที่พนักงานสายงานสนับสนุนให้ความเห็นว่าพวกเขามีการวาง Career Path รวมถึง
มองอนาคตที่จะได้ปรับระดับหรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น เพราะมองว่าเป็นการแสดงออกถึงการได้รับ
การยอมรับจากหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชา โดยให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

“มีการวาง Career Path มองอนาคตว่าจะได้เลื่อนต าแหน่ง ได้ปรับ
เงินเดือนที่สูงขึ้น และประสบความส าเร็จ” 

 6. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง เป็นอีกประเด็นส าคัญที่พนักงาน
เจนเนอเรชั่นวายให้ความเห็นว่าส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ถึงแม้ว่าจะมีเพียงบางส่วนที่มี
ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ แต่เป็นประเด็นที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจ เพราะเป็นปัจจัยที่มาจาก
ภายในตัวบุคคล เป็นเรื่องของความรู้สึกและความพึงพอใจส่วนบุคคลที่ต้องการพัฒนาตน รวมถึง
ค้นหาตัวตนผ่านการได้รับการมอบหมายงานที่หลากหลาย มีความส าคัญ และท้าทาย ทั้งนี้เมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับประเด็นนี้กับพนักงานสายงานการผลิต พบว่า มีความต้องการปรับเปลี่ยนงานเพ่ือให้
ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตน 

“การเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความท้าทาย และการปรับตัว ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับตัวเรา” 

 และเมื่อสัมภาษณ์กลุ่มพนักงานเจนเนอเรชั่นวายสายงานสนับสนุน พบว่าพวกเขาก็มีความ
ต้องการพัฒนาตนเฉกเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจที่จะท างาน อันเป็นผลมาจากการที่จะได้
พัฒนาตนเองด้วย ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า 

“อยากสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว 
อยากพัฒนาตนเอง ใช้ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน ชอบได้เรียนรู้งานใหม่ๆ และอยากค้นพบในสิ่งที่เรารักที่จะท า” 

 

6. บทสรุป 
 จากผลการศึกษาในรายละเอียดของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
เจนเนอเรชั่นวายพบว่า องค์การเอกชนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในจังหวัดระยองแห่งนี้ ยังมีช่องโหว่ที่
สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดังนี้ 
 1. ด้านปัจจัยค่าตอบแทน เนื่องจากพนักงานสายงานสนับสนุนให้ความเห็นตรงกันว่ายังไม่
รู้สึกถึงความยุติธรรม เนื่องจากเมื่อมีการท างานล่วงเวลาแล้วพวกเขาไม่ได้รับค่าล่วงเวลา องค์การจึง
ควรพิจารณาเพ่ือเพ่ิมให้มีการให้ผลตอบแทนเมื่อท างานล่วงเวลาแก่พนักงานเจนเนอเรชั่นวายสายงาน
สนับสนุน ให้เหมือนกับพนักงานสายงานการผลิต ทั้งนี้อาจพิจารณาที่ค่าตอบแทนคนละฐานเนื่องจาก
ลักษณะงานที่แตกต่างกัน แต่ยังควรที่จะมีการให้ค่าตอบแทนเสมอเมื่อมีการท างานล่วงเวลาไม่ว่าจะ
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อยู่ในสายงานไหน เมื่อทั้งสองสายงานได้รับค่าล่วงเวลาทั้งคู่ พนักงานจึงจะรู้สึกถึงความยุติธรรม และ
จะช่วยสร้างแรงจูงใจในการท างานมากยิ่งขึ้นด้วย 
 2. ด้านปัจจัยความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว ประเด็นนี้พนักงานเจนเนอ
เรชั่นวายทั้งสายงานการผลิต และสายงานสนับสนุนมีความเห็นตรงกันว่าทั้งคู่ประสบกับความล าบากที่จะ
บริหารจัดการสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวของตน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสายงานการผลิต 
หรือสายงานสนับสนุนล้วนแต่มีกิจกรรมด่วนเข้ามาเสมอ ทั้งนี้มีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากลักษณะหรือ
ประเภทของธุรกิจ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโครงสร้างธุรกิจที่ซับซ้อน ท าให้การติดต่อประสานงาน
ได้อย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก อีกทั้งยังต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณการซื้อขาย
ในแต่ละครั้งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์มาก ท าให้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จะส่งผลกระทบที่ค่อนข้างรุนแรง 
 3. ด้านปัจจัยความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน พนักงานเจนเนอเรชั่นวายให้
ความเห็นว่าในปัจจุบันบรรยากาศในที่ท างานเอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์ และสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได้ดี ควรสนับสนุนและเปิดโอกาสเช่นนี้ต่อไป ทั้งนี้พนักงานเจนเนอเรชั่นวายแสดงความเห็นใน
ประเด็นนี้เพ่ิมเติมว่าการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว และท างานเป็นทีมเช่นนี้เป็นสาเหตุหลักของการประสบ
ความส าเร็จขององค์การในปัจจุบัน และช่วยให้งานประสบความส าเร็จในเวลาที่รวดเร็วขึ้น 
 4. ด้านปัจจัยความมั่นคงในหน้าที่การงาน พนักงานเจนเนอเรชั่นวายมองว่ายังส าคัญต่อพวก
เขา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มองว่าส าคัญมากที่สุดเหมือนอย่างคนรุ่นก่อนๆ แต่ก็อยากรู้สึกถึงความปลอดภัย
ในหน้าที่การงาน ไม่ต้องคอยระแวง และมุ่งเพ่ือท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนให้
ข้อมูลว่าพวกเขาเองมีศักยภาพพอที่จะหางานใหม่ได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการออก แต่บางส่วนก็
ให้ความเห็นว่าความรู้สึกปลอดภัยในหน้าที่การงานยังคงเป็นเรื่องส าคัญ 
 5. ด้านปัจจัยความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน องค์การควรสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชามีการสื่ อสารที่ เข้ าใจกันดีถึ ง Career Path ของแต่ละคน ควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะพนักงานเจนเนอเรชั่นวายได้แสดงความเห็นว่าพวกเขาต้องการที่จะมี Career 
Path อย่างไร อยากท างานแบบไหน และรู้สึกอย่างไรกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ควรจัดให้มีการพูดคุยและ
สื่อสารกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง และควรติดตามด้วยว่าได้มีการพูดคุยสื่อสารกันจริง เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้เมื่อพนักงานเจนเนอรชั่นวายได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกับ
เรื่องอนาคตของพวกเขา จะท าให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดของเขามีความส าคัญ และมีคนรับฟัง สิ่งเหล่านี้
จะซื้อใจพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ท าให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อที่ท างาน 
 6. ด้านปัจจัยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของตนเอง องค์การควรเปิดให้
พนักงานโดยเฉพาะพนักงานเจนเนอเรชั่นวายได้มีโอกาสเดินทางต่างประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากผล
การศึกษาพบว่า พวกเขามีความเห็นตรงกันว่าอยากลองได้รับโอกาสเดินทางไปท างานต่างประเทศ 
เพราะฉะนั้นองค์ควรเปิดให้พนักงานระดับล่าง กล่าวคือ พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ได้มีโอกาสติดตาม
และเดินทางไปด้วยกัน พนักงานเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในระดับล่างเพ่ือจากเพ่ิงเริ่มต้นชีวิต



 

 

316 
 

วัยท างาน การเดินทางต่างประเทศจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ และน ากลับมา
พัฒนาระบบงานขององค์การได้ ในประเด็นนี้นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีแล้ว ยังสามารถเป็น
หนึ่งในแผนการพัฒนาบุคคล หรือแผนการท า Individual Development Plan ได้อีกด้วย 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 พนักงานเจนเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า องค์การยังควรปรับปรุงและ
ช่วยเหลือพนักงานให้สามารถจัดการสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวของพวกเขาให้ได้
ดีขึ้น ประเด็นนี้ผู้วิจัยได้สอบถามเพ่ิมเติมจากผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลอธิบายว่า เนื่องจากต้องการท า
หน้าที่ให้ดีที่สุด จึงปรับตัว และพยายามเข้าใจการท างานนอกเวลาซึ่งมีความจ าเป็นในบางกรณี แต่
อย่างไรก็ตามพวกเขามองว่า ผู้บังคับบัญชาอาจตอบแทนความทุ่มเทของพวกเขาด้วยการกล่าวชมเชย
ยกย่อง หรืออาจท าผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ดีก็ได้เช่นกัน อีกท้ังยังมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เดินทางต่างประเทศของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือเติมเต็มความ
ต้องการของพนักงานเจนเนอเรชั่นกลุ่มที่ต้องการได้รับโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาตน อย่างไรก็ดี ใน
ส่วนประเด็นของระยะเวลาการเดินทาง และความถี่ในการเดินทางนั้นอาจสามารถน าไปท าการศึกษา
เพ่ิมเติมต่อได้ในครั้งหน้า และอาจน าไปศึกษาเพ่ิมเติมเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสเดินทางเดินทาง
ต่างประเทศเพ่ือศึกษาและดูงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวายในองค์การ 
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ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผันท่ีมีต่อระบบอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
เขตนิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบัง ในช่วงปี พ.ศ.2560 – 2569 

วิชุณี ศรีอินทร์ 

บทคัดย่อ 
 การเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เป็นผลจากอิทธิพลของเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive 
Technologies) ที่เปลี่ยนผันกลไกเศรษฐกิจโลกอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สร้างรายได้เป็นอันดับต้น ๆ ให้กับประเทศไทย            
จึงจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาด้านนวัตกรรม บทความวิจัย
นี้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผัน ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ โดยใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 กลุ่มได้แก่ ภาครัฐ 
องค์กรกลาง และอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลการศึกษาการวิเคราะห์เทคโนโลยีพลิกผัน พบว่า       
ยนตร์กรรมไฟฟ้า คืออิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพลิกผัน โดยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการท างานของรถยนต์ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกันอย่างเป็น
ระบบจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ยังเป็นอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย อาทิ      
การก าหนดทิศทางของนโยบายที่ไม่ชัดเจน เสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมทางด้านการศึกษาเชิงนวัตกรรม การสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนาจากฝีมือคนไทย รวมถึงการให้ความรู้อย่างทั่วถึงลดปัญหาการเลื่อมล้ า ท าให้การก้าวไป
ข้างหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังไปได้ช้า ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า 
ในอนาคตอันใกล้นี้รูปแบบของธุรกิจจะเปลี่ยนไปเป็นการร่วมมือกันข้ามสายอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ผลิต
รถยนต์จะร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงกลุ่ม
ลูกค้าจะมีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงจากแบบรายบุคคลเป็นแบบกลุ่มธุรกิจอย่างแน่นอน 
 
ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีพลิกผัน ระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
 

1. บทน ำ 

 จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมยานยนต์
มากมาย จากหลาย ๆ หน่วยงานของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทั้งจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

                                                           
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
E-mail: wichunee.sri@stu.nida.ac.th 
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(Eastern Economic Corridor - EEC) พบว่าภาคอุตสาหกรรมยังประสบปัญหาจากการด าเนินการ
ด าเนินธุรกิจตามนโยบายที่มีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง ขาดการเชื่อมโยงของข้อมูล ท าให้
ผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่สามารถตอบสนองนโยบายดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เมื่อกล่าวถึงผลกระทบจากอิทธิพลของเทคโนโลยีพลิกผัน Disruptive Technologies        
ที่น ามาสู่ยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เข้ามาเปลี่ยนผันกลไกทางเศรษฐกิจโลกแบบเดิมโดยอาศัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอุตสาหกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ              จึง
จ าเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างทักษะของก าลังคนให้มีความพร้อมและยกระดับความสามารถในการ
ประยุกต์และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวในระบบนิเวศธุรกิจของ
อุตสาหกรรม 
 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นในประเทศไทย พบว่ายังขาดการเตรียมตัวและ
แผนการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งสิ่งที่แนวโน้มจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน คือ คุณค่าใน
การท าธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางการส่งมอบสินค้า, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, โครงสร้างรายได,้ คู่ค้าใน
การท าธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรหลัก, กิจกรรมหลัก และ การจัดการโครงสร้างต้นทุน เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจุบันการศึกษาวิจัยในด้านนี้ยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ท าให้ขาดแคลนแหล่งข้อมูลความรู้ที่น่าเชื่อถือ 
ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีพลิกผันของ
ธุรกิจยานยนต์ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยอ้างอิงจากนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่รองรับการพลิกผันของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ องค์กรกลาง และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้ 
2.1 เพ่ือศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
2.2 เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) ต่อระบบอุตสาหกรรมยานยนต์ 
2.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) อาทิ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เทคโนโลยีการ
ท างานโดยอาศัยความรู้ในลักษณะอัตโนมัติ สรรพสิ่งที่เชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีการ
จัดเก็บข้อมูลคลาวด์ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ยานพาหนะไร้คนขับหรือก่ึงไร้คนขับ อุปกรณ์หรือระบบ
กักเก็บพลังงานเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่มี
ผลต่อระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2560-2569 ส่วนการศึกษา
ผลกระทบของระบบนิเวศยานยนต์ (Eco System) เป็นการศึกษาตัวแบบธุรกิจ (Business Model) 
ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการรูปแบบท าธุรกิจ ได้แก่ คุณค่าในการท าธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางการส่ง
มอบสินค้า, ความสัมพันธ์กับลูกค้า, โครงสร้างรายได้, คู่ค้าในการท าธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรหลัก, 
กิจกรรมหลัก, การจัดการโครงสร้างต้นทุน เป็นต้น 
 

4. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภาคส่วนจ านวน 3 กลุ่ม ตามขอบเขตการศึกษา        
มีผู้เข้าร่วมการอภิปรายจ านวน 20 ท่าน เป็นผู้บริหารภาครัฐ จ านวน 5 ท่าน สมาคมหรือองค์กรกลาง 
5 ท่าน และผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 10 ท่าน นอกจากนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทั้ง
ต ารา ผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ของส่วนราชการจากห้องสมุดอินเทอร์เน็ต และข้อมูลเอกสารอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ เชิงคุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ 
การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล  (Typology and Taxonomy) การวิ เคราะห์ส่ วนประกอบ 
(Componential Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล 
(Cause and Effect Analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant Comparison) โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจค่าความเที่ยงตรง IOC (Index of item-objective 
congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีผลคะแนน IOC เท่ากับ 1.0 
 

5. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบควำมคิดกำรวิจัย 
การทบทวนวรรณกรรมในบทวิจัยนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญคือ (1) สภาพปัจจุบันของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง (2) นโยบายและยุทธศาสตร์ยานยนต์ของ
ไทย ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12, สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (3) เทคโนโลยีพลิกผัน 
(Disruptive Technologies) (4) ระบบนิ เวศธุ รกิจยานยนต์  (Business Model) และ (5) การ
ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 สภำพปัจจุบันของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในเขตนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง 
 ส าหรับปี 2561 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วย
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จ านวน 24 บริษัท โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบรถยนต์จ านวน 2 
บริษัท และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จ านวน 22 บริษัท โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับ
รัฐวิสาหกิจในภาพรวม และระดับองค์กร คือ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ และจัดหาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2560) 

 นโยบำยและยุทธศำสตร์ยำนยนต์ของไทย 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ออกมา
มากมายเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการบริหารประเทศ ซึ่งหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลคือ 
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (บวร เทศารินทร์, 2559) หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล           บน
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 
เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส
และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว และรุนแรงในช่วงศตวรรษท่ี 21 
 อย่างไรก็ตามหลักคิดของ Thailand 4.0 จึงเป็นการน าเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ท าให้ภาค
เศรษฐกิจทั้งสามภาคกลายเป็น Smart Agriculture, Smart Manufacturing, และ Smart Service 
ที่เน้นประโยชน์และสร้างคุณค่าที่ส าคัญให้แก้ผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดที่ส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมมีความยั่งยืนได้อย่างดี (สวทช., 2560: 4) 

 

ภำพที่ 1 ไทยแลนด์ 4.0 (มน,ู 2017) 
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 ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหากับดักรายได้ปานกลางที่ส่งผลให้ขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศอยู่ในระดับต่ า เกิดปัญหาความเลื่อมล้ าในการกระจายรายได้ ดังนั้นเพ่ือให้
ประเทศไทยก้าวข้ามอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
โมเดลใหม่ของประเทศที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 (Chan-o-cha, B.E.2560) ซึ่งเป็นแนวคิดของ
เศรษฐกิจที่ เน้นคุณค่ า  (Value-Based Economy) และเน้นการขับ เคลื่ อนด้ วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Economy) ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกัน หรือพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรม 4.0 (ถนัด     
แก้วเจริญไพศาล, 2560: 191-222) 
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะถือเป็นฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ส าคัญ แต่เพ่ือให้มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) เ พ่ือก้าวไปสู่ประเทศที่ พัฒนาแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงก าหนดไว้  10 
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , 2560: 11) ในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนา
และสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยใช้แนวทางจากนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ที่โยง
มาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และมีมาตรการสนับสนุนเพ่ือชักจูงให้นักลงทุนจากทั่วโลกมาลงทุนใน
ประเทศไทย เพ่ือที่จะเป็นการช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนา
จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ พ่ึงพาการผลิต (Manufacturing and Asset Based Industry) ไปสู่
โครงสร้างเศรษฐกิจการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้การผลิตขั้นสูงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการ (Knowledge Based Industry)  
 ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ถูกจัดให้เป็นอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต จากทักษะด้านฝีมือแรงงานและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางเทคโนโลยี สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นจ านวนมาก และหาก
ได้รับการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว จะสามารถน าไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
(New S-Curve) ซึ่งมีความสามารถเติบโตสูง ดังนั้นเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถต่อยอดอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ด้วยการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า จึงมีมติคณะรัฐมนตรี 
เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานฟ้าในประเทศไทย โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมายปี 2560 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่สนใจ เพ่ือเป้าหมายปีถัดไปในปี 2579 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นร้อยละ 25 
ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ทั้งนี้ในปี 2560 ได้ก าหนดมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าเป็นจ านวน 6 มาตรการ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560) ประกอบด้วย (1) มาตรการส่งเสริม
การลงทุนเพ่ือสร้างอุปทาน (2) มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ (3) มาตรการเตรียมความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน (4) การจัดท ามาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า (5) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้
แล้ว (6) มาตรการอ่ืน ๆ อาทิ มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ ด าเนินโครงการเพ่ิมผลิตภาพเน้นการ
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พัฒนาระบบรับรองความสามารถบุคลากรระยะเวลา 5 ปีแบบต่อเนื่อง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์แห่งอนาคตได ้

 เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technologies) 
 เ ทค โ น โ ลยี อ ย่ า ง พลิ ก ผั น (Disruptive Technologies) มี แน วคิ ด จ าก  Clayton M. 
Christensen เทคโนโลยีพลิกผัน คือเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า และสามารถเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลก โดยในรายงานของ McKinsey Global 
Institute ได้ระบุเทคโนโลยี 12 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ , อ้างอิงจาก McKinsey Global Institute) ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลก แต่ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเกี่ยวข้องทั้งหมด 10 ประเภท ได้แก่ (1) 
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (2) เทคโนโลยีอัตโนมัติในด้านการวิเคราะห์ (3) สรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
กับระบบอินเตอร์เน็ต (4) เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (6) ยานพาหนะ
ไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับ (7) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (8) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (9) 
เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (10) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

 

 

 

ภำพที่ 2 เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) 
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 นวัตกรรมที่จะท าให้เกิดการพลิกผัน (Disruptive innovation) ถือว่าเป็นแบบที่มีพลวัตร 
(Dynamic) สูงมาก ที่จะท าให้อุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถท าให้
เศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมเติบโตได้ Disruption จะท าให้เกิดพลัง การท าลายอย่างสร้างสรรค์ 
(Creative destruction) ท าให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการจัดสรรทรัพยากร รูปแบบ
ใหม่ และท าลายรูปแบบดั่งเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพ โดยจะท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถใน
การผลิต จนเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม (เศรษฐพงศ์, 2560: 27) 

 ระบบนิเวศธุรกิจยำนยนต์ (Eco Business Model) 
 Business Model Canvas หรือแม่แบบโมเดลธุรกิจถูกพัฒนาและตี พิมพ์ในหนั งสื อ 
Business Model Generation (Osterwalder et al., 2010) เป็นกรอบของธุรกิจที่จะช่วยให้เห็น
ภาพรวม และอธิบายที่มาที่ไปของวิธีการที่องค์กรใช้ รวมไปถึงการหมุนเวียนทรัพยากรต่าง ๆ ภายใน
บริษัท เพ่ือแสดงถึงการส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้า ข้อเสนอที่มอบให้ โครงสร้างภายในองค์กร และการ
ไหลเข้าออกของเงินทุน 

 

ภำพที่ 3 Business Model Canvas 

 จากภาพของ Business Model Canvas ได้แบ่งโครงสร้างในการวางแผนและก าหนดกล
ยุทธ์ของการท าธุรกิจเป็น 9 กล่อง มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันและช่วยให้ธุรกิจเห็นภาพได้อย่าง
ชัดเจนและครบถ้วน ช่วยในการวางแผนธุรกิจอย่างครบถ้วนและรอบด้าน 

 กำรประกอบกำรในอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ทั้งด้านมูลค่าเพ่ิมในประเทศ การผลิต การส่งออก การลงทุน การจ้างงาน และมีความเชื่อมโยงกับ
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อุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นวงกว้างโดยงานวิจัยนี้ได้พิจารณาองค์ประกอบที่ขับเคลื่อนการด าเนินการใน
อุตสาหกรรมยานยนต์นี้ ได้แก่ กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
(CRM) การสร้างคุณค่าร่วมขององค์กร (CSV) การควบคุมสินค้าคงคลังและระบบโลจิสติกส์ 
กระบวนการผลิตและการส่งมอบ และต้นทุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) กลยุทธ์กำรตลำดและกำรแข่งขัน 
 ณัฐกริช เปาอินทร์ (2561: 102) ในสภาวะที่มิใช่อุตสาหกรรมแบบทะเลสีคราม (Blue 
Ocean Industry) แต่เป็นสภาวะที่เป็นอุตสาหกรรมแบบทะเลสีเลือด (Red Ocean Industry) 
องค์การหรือบริษัทนั้นยากต่อการหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างรุนแรงและดุเดือด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตลาดในระบบที่มีเศรษฐกิจที่ดีและมีเทคโนโลยีที่สูงจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นเป็นอย่างมากอีก
ด้วย ดังนั้นการท าความเข้าใจในหลักกลยุทธ์เพ่ือการแข่งขันทางการตลาดจึงเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถเป็นอย่างมากต่อผู้ที่อยู่ในสภาวะแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป้าหมายของการ
แข่งขันคือการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด องค์การ หรือ บริษัท จะต้องตัดสินว่าจะจู่โจมทางการตลาด
กับใครเป็นหลัก 

2) ระบบบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (Customer Relationship Management: CRM) 
 ชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล, นิทัศน์ คณะวรรณ และธีรพล แซ่ตั้ง (2546 : 39) ได้รวบรวมว่า 
Customer Relationship Management--CRM เป็นการสร้างความสัมพันธ์และบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้า เพ่ือให้เกิดความภักดี ก าไรระยะยาว และมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า จะสร้างความประทับใจ 
ความพอใจ และความภักดีให้เกิดขึ้น ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการ ก่อให้เกิดผลก าไรต่อธุรกิจ ข้อมูลของ
ลูกค้า เป็นหัวใจของ CRM ถ้ายิ่งมีข้อมูลลูกค้ามากขึ้น เราก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า  

3) กำรสร้ำงคุณค่ำร่วมขององค์กร (Creating Shared Value: CSV) 
 Porter และ Kramer (2011: 1-17) การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) 
หรือแนวทางที่ธุรกิจสามารถพัฒนา และสร้างสรรค์คุณค่าได้อย่างคุ้มค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ภาคส่วน ในการนี้ CSV เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างความส าเร็จเชิงเศรษฐกิจให้กับธุรกิจ และสังคมที่มี
ประเด็นปัญหาโดยสร้างโอกาสให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากศักยภาพขององค์กร แนวคิดแบบ CSV ของ 
Porter และ Kramer ในปี ค.ศ. 2011 นี้ จึงเน้นกิจกรรมที่ตอบแทนสู่สังคมแล้ว องค์การก็จะต้อง
ได้ผลตอบกลับมาในเรื่องของรายได้ และในขณะเดียวกันเมื่อสังคมเห็นศักยภาพขององค์การผ่าน
กิจกรรม CSR ในที่สุดก็จะกลับมาสนับสนุนสินค้าหรือบริการของหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งมีผลท าให้เกิด
การพ่ึงพากัน บนพ้ืนฐานการยอมรับใน ความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระบวนการท างาน (CSR in 
process) ที่องค์การม ี

4) กำรควบคุมสินค้ำคงคลังและระบบโลจิสติกส์ 
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 การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หมายถึง การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ
ที่เก่ียวกับรายการสินค้า ซึ่งเริ่มตั้งแต่การบันทึก การรับสินค้า การจ่ายสินค้า การควบคุมจ านวนสินค้า
คงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การดูแลทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือใช้ในปัจจุบันและอนาคต และยัง
รวมทั้งการควบคุมดูแล เรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
 วิทยา สุหฤทด ารง (2546) กล่าวว่า การบริหารสินค้าคงคลัง หมายถึง การก าหนดระดับการ
จัดหาสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าที่เกิดขึ้นโดยมีระดับในการจัดเก็บสินค้าที่เหมาะสม 

5) กระบวนกำรผลิตและกำรส่งมอบ 
 ด้านการผลิตได้มีความพยายามในการศึกษาและใช้นวัตกรรมในการผลิตเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
สร้างจุดแข็งและความแตกต่างของสินค้า เนื่องจากปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนล าดับที่ 1 (Tier 1) มีการใช้
นวัตกรรมชิ้นส่วนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการใช้งานของชิ้นส่วนต่าง ๆ มากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุ่มระบบส่งก าลัง และกลุ่มไฟฟ้า ซึ่งผู้ประกอบการในล าดับ (Tier) รอง ๆ ลงมาก็ต้อง
ติดตามและพัฒนาตัวเองให้ทันกับทิศทางดังกล่าวด้วย รวมถึงยังควรที่จะพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้า
ให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการของลูกค้า และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาสินค้าให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นต้น 

6) ต้นทุนกำรด ำเนินงำน 
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เป็นการรวบรวม , แจกแจง, วิเคราะห์
และรายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนของต้นทุนต่าง ๆ ของการผลิตเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารงาน
และการด าเนินนโยบายของฝ่ายบริหาร การควบคุมดูแลต้นทุนให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะเพ่ือคง
ความสามารถในการสร้างก าไรและแข่งขันได้ทั้งในส่วนของการตัดลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง และการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานให้สูงขึ้น ควรที่จะต้องมีการติดตามดูราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดรวมถึงอัตรา
แลกเปลี่ยนและมีการบริหารอย่างเหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่บางครั้งต้องน าเข้าได้ถูกอยู่
เสมอเพ่ือช่วยลดต้นทุน การแสวงหาผู้ร่วมทุนในการพัฒนาสินค้า โดยการร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติ
ที่จะเข้ามาลงทุนในไทย เพ่ืออาศัยความสัมพันธ์ทางเชื้อชาติกับลูกค้าในการขยายฐานลูกค้า รวมถึง
เป็นโอกาสในการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาปรับใช้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) 
 อ้างอิงจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่านโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) ประเภท
ต่าง ๆ มีความส าคัญต่อการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น เพราะล้วนส่งผลต่อระบบ
นิเวศธุรกิจยานยนต์ (Eco Business Model) ในแต่ละปัจจัยโดยศึกษาผลกระทบของธุรกิจ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์ออกเป็นกรอบความคิดได้ ดังนี้ 
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ภำพที่ 4  กรอบแนวคิด 

 จากกรอบแนวคิดข้างต้นนั้นเป็นการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ 
รวมถึงเทคโนโลยีพลิกผันประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีแนวโน้มส่ง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ ในหลาย ๆ ด้าน  
 

6. ผลกำรศึกษำวิจัย 
 ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ ใน 3 ประเด็นหลักคือ (1) ความเห็นด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ยานยนต์ของไทยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ (2) วิเคราะห์เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive 
Technologies) ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ (3) วิเคราะห์ผลกระทบของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ต่อระบบนิเวศธุรกิจยานยนต์ (Eco Business Model) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ควำมเห็นด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ยำนยนต์ของไทยที่ส่งผลต่อผู้ประกอบกำร 
1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหารภาครัฐ องค์กรกลาง และผู้บริหารอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 

เทคโนโลยีพลิกผันต่อระบบอุตสำหกรรมยำนยนต์ 
(Disruptive Technology) 
▪ Mobile Internet 
▪ Automation of knowledge work 
▪ Internet of Things 
▪ Cloud technology 
▪ Advanced robotics 
▪ Autonomous and near-autonomous 

vehicles 
▪ Energy storage 
▪ 3D printing 
▪ Advanced materials 
▪ Renewable energy 

ผลกระทบของอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ต่อระบบนิเวศธุรกิจ

ยำนยนต์  
(Eco Business Model) 
▪ Customer Segment 
▪ Value Propositions 
▪ Customer 

Relationships 
▪ Channels 
▪ Revenue Streams 
▪ Key Resource 
▪ Key Activities 
▪ Key Partners 
▪ Cost Structure 

 

นโยบำยและยุทธศำสตร์อุตสำหกรรมยำนยนต์ ใน
เขตนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง 
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ที่เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ซึ่งมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรม
เป้าหมายแห่งอนาคต (New S-Curve) โดยที่มุ่งเน้น เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในการเพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ เป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและต้องการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปาน
กลาง ท าให้ผู้ประกอบการในภาคการผลิตต้องปรับตัวในเชิงนวัตกรรม เพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโตใน
บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็ง โดยการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ การผลิต
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ การผลิตยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การผลิตชิ้นส่วนความ
ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน การผลิตอุปกรณ์ส าหรับยานยนต์ไฮบริด ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์
ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด เป็นต้น (ดุสิต, 9 ตุลาคม 2561) 
 ทั้งนี้การที่มีนโยบายประเทศไทย 4.0 ออกมาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องและท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ทั้งนักลงทุนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้นโยบายนี้
ออกมาเป็นรูปธรรม และได้ผลลัพธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้นโยบายก็คือ 
ภาครัฐไม่สามารถที่จะบังคับให้ผู้ประกอบการเห็นด้วยกับนโยบายเพราะอาจจะสวนทางกับทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชนที่มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องการท าก าไรสูงสุด ถึงแม้ว่าภาครัฐมี
ความพยายามในการออกนโยบายสนับสนุน เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายด้านภาษี ซึ่งก็
ยังคงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐจะต้องทบทวนการก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนภาคเอกชนให้มีการลงทุนและเลือกให้เป็นประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตที่ส าคัญของโลกของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ เพ่ือน าไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ในกับ
ประเทศชาติและคนในชาติอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องตามนโยบายที่ภาครัฐได้ก าหนดไว้ให้ 

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหารภาครัฐ องค์กรกลาง และผู้บริหารอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -
2580) และได้มีผลประกาศใช้บังคับแล้ว หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราช
โองการโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปีดังกล่าวถือเป็นฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ โดยมีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 
ด้าน คือ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2561: 8-10)  
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 ทั้งนี้การประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉบับนี้ ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและผู้ที่ไม่เห็นด้วย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยในส่วนของภาครัฐมีแนวโน้มที่แสดงความคิดเห็นว่าเห็น
ด้วยเป็นเสียงส่วนใหญ่ เนื่องจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 34 คน ประกอบด้วยกรรมการโดย
ต าแหน่ง 17 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 17 คน ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) และไม่ได้ส่งผลกระทบของการท างานของภาครัฐ 
แล้วยังสามารถสร้างผลงานและภาพลักษณ์ที่น่าสนใจแก่ภาครัฐอีกด้วย ส าหรับภาคเอกชนส่วนใหญ่
มองว่าจะกลายเป็นกรอบที่ถูกก าหนดในระยะ 20 ปี ซึ่งมีแนวโน้มสวนทางกับการเคลื่อนที่ของโลกที่มี
ปัจจัยท าให้เกิดการแปลงสภาพของทฤษฎีหรือแนวคิด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งหวังให้เป็นเลิศด้าน
นวัตกรรม  
 อย่างไรก็ดีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงพัฒนาการของการ
บริหารประเทศหรือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการก้าวสู่สากลของไทย เพราะจากนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 ที่มีที่มาจากการน าแนวคิด อุตสาหกรรม 4.0 จากสากลมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของ
ประเทศไทย และสามารถแสดงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ก็ท าให้เป็นที่ยอมรับในเวที
โลกมากยิ่งขึ้น 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและโครงการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหารภาครัฐ องค์กรกลาง และผู้บริหารอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยการก าหนดแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ มากมายจากภาครัฐ ดังนั้นจะขอเสนอความคิดเห็นส าหรับแผนและโครงการที่
เป็นระดับมหภาค 2 โครงการ คือ (1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 
2560–2564 และ (2) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC | Eastern 
Economic Corridor) 
 ส าหรับความคิดเห็นเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560–
2564 นั้นประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์
ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพ่ือการพัฒนา โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมยานยนต์คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่า
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ด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) โดยมี
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ ยานยนต์ไฟฟ้า และมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา
อย่างชัดเจน กล่าวคือ ยกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมR&D นวัตกรรม 
ทักษะขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่เป็นอุปสรรค เช่น มาตรการภาครัฐระยะสั้นยังมี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้ก าลังแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามภาครัฐก็ ได้มี
มาตรการส ารองโดยก าหนดโครงการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โครงการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม  
 ทั้งนี้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์การลงทุนรองรับด้วยความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีเป้าหมายพัฒนา
ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน ดังนั้นเขตการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต าบลทุ่งสุขลา อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก็อยู่
ในเขตของโครงการฯ โดยได้นิยามจุดเด่นของเขตศรีราชา-แหลมฉบัง ไว้ว่าเป็นเมืองแห่งความสมดุล
ระหว่างที่อยู่อาศัยและสถานที่ท างาน กล่าวคือ ศรีราชาคือส่วนผสมที่ลงตัวของความเป็นเมืองและ
ความเรียบง่ายเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ธรรมชาติ ท าให้ศรีราชาเป็นเมือง
ที่น่าอยู่อาศัย และส าหรับแหลมฉบัง ก็มีท่าเรือน้ าลึกขนาดใหญ่และเป็นประตูหลักแห่งการส่งออก
สินค้าสู่อาเซียนและทั่วโลก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่การนิคมฯนี้ ก็คือ 
มีท าเลที่ดีที่สุดในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้แก่นักลงทุนมีพ้ืนฐานด้านอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง    
มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ และมีความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างที่พักอาศัย
และสถานที่ท างานในเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลกมีความพร้อมในการ
ให้การสนับสนุนและให้บริการด้านธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ ด้านการลงทุน โดย
พร้อมที่จะต้อนรับนักลงทุนทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ (การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย, 2560) 
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวแทนของสถาบันยานยนต์ (อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 ตุลาคม 2561) ได้
แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ในธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่
สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับได้ในระดับนานาชาติ แต่ในเชิงการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ 
นโยบาย รวมถึงแผนและโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ก็ส่งผลให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการยังพบกับ
อุปสรรคในการท าธุรกิจในด้านการประสานงานหรือการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพราะการไม่เป็นศูนย์กลาง
ของข้อมูล กล่าวคือ หน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐยังท างานไม่ประสานกัน แต่ละหน่วยงานยังมีการ
ด าเนินงานในส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ ท าให้นัก ลงทุนและ
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ผู้ประกอบการยังขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย เพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ต้อง
เกี่ยวข้องกับหลากหลายส่วนงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นภาคการผลิต กระทรวง
พาณิชย์  กระทรวงพลั งงานที่มีความคาดหวั ง ในเรื่ องของพลั งงาน และความปลอดภัย 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีโครงการต่าง ๆ รองรับเทคโนโลยีพลิกผันที่เปลี่ยนแปลง 
กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร เป็นต้น อีกทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองใน
ปัจจุบันก็เป็นอีกเหตุผลที่ท าให้ความเชื่อมั่นน้อยลง 

 วิเครำะห์เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technologies) ที่ส่งผลต่อระบบนิเวศธุรกิจ
ยำนยนต์ 
 ส าหรับเทคโนโลยีพลิกผันที่ McKinsey Global Institute ก าหนดไว้ทั้งหมด 12 ประเภท 
(McKinsey Global Institute, 2013: 4) แต่ส าหรับงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจยานยนต์จ านวน 10 ประเภท ดังนี้ โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ของเทคโนโลยีพลิกผันจะได้จาก
สถาบันยานยนต์และผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้บริหารภาครัฐจะมีความเชี่ยวชาญด้าน
การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ องค์กรกลาง และผู้บริหารอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ได้แสดงความคิดเห็นไว้ ดังนี้ 

1) อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Mobile Internet) ระบบของอินเทอร์เน็ตประเภทไร้สายในโลกแห่ง
การสื่อสารแบบไร้ขีดจ ากัดสามารถท าได้ง่าย เพียงการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเพียงเท่านั้น แต่การ
ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย หรือที่เรียกว่า Mobile Internet ได้แพร่ขยายเข้ามาสู่ธุรกิจต่าง 
ๆ รวมถึงธุรกิจยานยนต์ด้วย เพราะเมื่อการด าเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รถยนต์หรือยานพาหนะต่าง ๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตก็จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเพ่ือให้สอดรับกับการพัฒนาของมนุษย์โลกและความต้องการของผู้บริโภค เช่น ระบบ
สัญญาณไร้สาย หรือ WIFI ซึ่งโครงสร้างของระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายก็ถูกน ามาบรรจุลงในรถยนต์แห่ง
อนาคตหรือรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย และรองรับการท างานของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
พัฒนาแบบไม่หยุดนิ่ง ใช้เชื่อมต่อได้ทั้งรูปแบบการสื่อสารและการคมนาคม  
 โดย อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ (อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 
ตุลาคม 2561) กล่าวว่า ธุรกิจที่ให้บริการคลื่นสัญญาณค่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามา
มีบทบาทในการร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาให้ยานยนต์แห่งอนาคตสามารถตอบสนองการใช้ชีวิต
ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องปรับตัวและวางแผนกล
ยุทธ์ให้ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ สามารถรองรับการใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย และเพ่ิม
โอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเพ่ือท าก าไรให้กับองค์กรได้อีกด้วย 
  2) เทคโนโลยีการท างานโดยอาศัยความรู้ในลักษณะอัตโนมัติ (Automation of knowledge 
work) โปรแกรมอัจฉริยะ เป็นการผสมผสานความสามารถของ Hardware และ Software เข้า
ด้วยกัน โดยในอนาคตอันใกล้นี้ระบบ Software จะความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสามารถ
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ท างานยาก ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแบบซับซ้อนแทนมนุษย์ได้ ส่งผลให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมี
ความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตมากขึ้น ดังนั้นการสรรสร้างยนตร์กรรมเพ่ือรองรับโลกแห่งอนาคต
ก็ต้องพิจารณาเรื่องของระบบ Automation รวมถึงการน าเอานวัตกรรมของ AI (Artificial 
Intelligence) มาใช้เพ่ือช่วยในการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยอย่าง ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ได้ให้ข้อมูลว่า กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ก็ได้ให้ความสนใจและเริ่ม
ท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการแข่งขันอย่างรุนแรง ให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี
อัตโนมัติ และเป็นที่ยอมรับ เริ่มมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบรับความต้องการของผู้ใช้งานที่ความต้องการไม่มีวันหยุดนิ่ง     
(อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม, 2557) 
 แต่อย่างไรก็ดี คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน รองผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ (ธนวัฒน์ คุ้มสิน, 16 
ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า เทคโนโลยีอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องใหม่ส าหรับกระแสยุคโลกาภิวัตน์โดยมี
การศึกษาและพัฒนากันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ อาทิ ประเทศจีน  แต่ส าหรับประเทศไทยยัง
ไม่มีการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างชัดเจน ท าให้เป็นการยากที่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ 
  3) สรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต  (Internet of Things) แนวคิด 
Internet of Things ถูกคิดค้นโดย Kevin Ashton ในปี 1999 จากเทคโนโลยี RFID ที่จะท าให้เป็น
มาตรฐานระดับโลกที่จะเชื่อมต่อกันได้ ต่อมาในยุคหลังปี 2000 โลกมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมา
เป็นจ านวนมากและมีการใช้ค าว่า Smart ซึ่งในที่นี่คือ smart device, smart grid, smart home, 
smart network, smart intelligent transportation ดังนั้น Kevin นิยามไว้ว่าเป็น “internet-
like” หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสื่อสารพูดคุยกันเองได้ ซึ่งค าว่า “Things” คือแทน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (VEEDVIL, 2015) 
 อย่างไรก็ตาม เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้ว และรถยนต์ก็มี
ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งรถยนต์
สัญชาติอเมริกันอย่าง Tesla มีการท างานที่เชื่อมต่อข้อมูลของตัวรถ เข้ากับสัญญาณเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและศูนย์ข้อมูลของ Tesla motors ในการให้ข้อมูลส าคัญต่าง ๆ ให้กับรถยนต์และผู้ขับขี่ 
ซึ่งในปัจจุบันก็มีรถยนต์หลายค่าย หลากหลายสัญชาติก็เริ่มที่จะพัฒนารถยนต์ให้มีความสามารถใน
ลักษณะนี้เพ่ิมขึ้น และอาจจะมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อยอดแนวคิดนี้ขึ้นอีก โดยอนาคตเราอาจจะได้
เห็นรถยนต์แต่ละคันตามท้องถนนสามารถสื่อสารกันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยการน าไปประมวลผลเพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัยที่สุด และในส่วนของประเทศไทยก็
ได้มีนโยบายสนับสนุนจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  4) เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud Technology) ปัจจุบันพบว่าการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud) ข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ และการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกับ
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เทคโนโลยี มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้เกิดการน า IoT มาใช้อย่างแพร่หลาย และเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การสร้างและก าหนดอนาคตของระบบไอซีทีเพ่ือลดต้นทุนให้
น้อยลง จะช่วยสร้างสภาวการณ์ที่ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งจะ
ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยจากการเลือกรับและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้น (อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม, 2557) 
 ส าหรับในแวดวงของธุรกิจยานยนต์ที่มี IoTs เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการ
จัดเก็บข้อมูลทั้งจาก Hardware และ Software ซึ่งโดยปกติแล้วการจัดเก็บข้อมูลที่มีความจุขนาด
ใหญ่ก็มักจะมีต้นทุนในการักษาข้อมูลในระดับสูง จะเห็นได้ว่าแต่ละองค์การได้มองหาช่องทางในการ
ลดต้นทุน ลดเวลา ในบริหารจัดการด้านสารสนเทศ ซึ่งมีความส าคัญมาก และเกี่ยวข้องกับความ
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ 
และการอัพเกรดระบบ ต่างมาพร้อมกับต้นทุนและต้องการการบ ารุงรักษาในระยะยาว (ดุสิตชัย 
อนันตรักษ์, 19 ตุลาคม 2561) ในขณะที่องค์การเอง ก็ต้องการความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัว
เข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บคลาวน์ ก็สามารถใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้นและมีต้นทุนน้อย ท าให้สามารถเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมโอกาสในการเติบโต
ของอุตสาหกรรมได้ดี และในยุคที่มีอินเทอร์เน็ตแพร่หลายและมีเครือข่าย 3G / 4G / Wi-Fi ที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ การวางใจให้ Cloud ท าหน้าที่ค านวณ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ก็ท าให้การใช้
งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Cloud ก็ไม่ต้องจ าเป็นต้องลงทุนสูงอีกต่อไป (ปานรพี รพิพันธุ์, 
2015) 
  5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced robotics) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่ านมา 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกน ามาใช้งานแทนมนุษย์ โดยเฉพาะงานที่มีความยากล าบาก มีระดับความเสี่ยง 
และระดับความอันตรายสูง และสามารถปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนมากได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะ
ในทางด้านอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมโลหะ การพ่นสี การประกอบรถยนต์ เป็นต้น เทคโนโลยีในช่วง
ที่ผ่านมา ค่อนข้างมีราคาแพง และขาดความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ใน
ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง , 
ระบบปัญญาประดิษฐ์, ความสามารถในการติดต่อกันระหว่างเครื่องจักร กับเครื่องจักร , และอ่ืน ๆ 
ส่งผลให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ราคาถูกลง แต่ในขณะเดียวกันมีความสามารถสูงมากขึ้น ฉลาดขึ้น มีความ
อ่อนตัวในการท างานร่วมกับมนุษย์ และ/หรือ ทดแทนมนุษย์ได้มากข้ึน จากความก้าวหน้าดังกล่าว มี
ความเป็นไปได้สูง ที่ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกน ามาใช้งาน ซึ่งแวดวงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการที่จะมาแทนที่จากระบบเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ขั้นสูง หากอุตสาหกรรมยังไม่มีการปรับตัว (สุวพันธุ์ อัญชันภาติ, 19 ตุลาคม 2561) 
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  6)  ยานพาหนะไร้ คนขับหรื อกึ่ ง ไ ร้ คนขับ  (Autonomous and near-autonomous 
vehicles) ตามค าจ ากัดความของ SAE International (Society of Automotive Engineers) ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ดูแลมาตรฐานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการขนส่ง จ าแนกแจกแจงความอัจฉริยะของ
รถยนต์เป็น 6 ระดับ โดยเริ่มจากระดับ 0 คือระดับที่รถยนต์ไม่ฉลาดเลย คือไม่มีอุปกรณ์หรือฟังก์ชัน
การท างานที่ช่วยในการขับรถ ไปจนถึงระดับ 5 ที่เรียกว่า Full Automation แบบว่าคน (ที่ไม่ต้อง) 
ขับสามารถนอนหลับระหว่างการเดินทางได้เลย รถยนต์จะตอบสนองต่อยานพาหนะอ่ืน ๆ บนท้อง
ถนน จนไปถึงจุดหมายได้เอง (อรรถสิทธิ์ หัสถีธรรม, 2557) 
 การมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับการคมนาคมที่สะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และลดอุบัติเหตุทางการจราจร พัฒนาระบบการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการ
เชื่อมโยงกับระบบพลังงานใหม่ของสังคม และการสร้างขีดความสามารถและยกระดับห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์และบุคลากรที่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ระดับ
โลกในประเทศไทย ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้มีการเปิดตัวและทดลองใช้แล้วในหลายๆประเทศทั่วโลก และมี
แนวโน้มว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลของเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับหรือกึ่งไร้คนขับในช่วง
ทศวรรษที่ 21 นี้ แต่ปัจจุบันก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีนี้จะท าให้การขับขี่ปลอดภัยได้จริง
หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นการตั้งข้อสังเกตจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้เทคโนโลยีนี้ (เสฎฐวุฒิ       
ลาภวิสุทธิสาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 
  7) อุปกรณ์หรือระบบกักเก็บพลังงาน (Energy storage) อุปกรณ์และระบบส าหรับเก็บ
พลังงาน (Energy-storage) เช่น แบตเตอร์รี่ลิเธียม-อิออน และเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้งานกับรถยนต์
พลังงานไฟฟ้าและระบบไฮบริด รวมไปถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่พกพาได้นับล้าน ๆ ชิ้น ซึ่งในอนาคต
อันใกล้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน จะท าให้เกิดการแข่งขันด้านราคาของ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า สามารถน าพลังงานไฟฟ้าไปใช้ยังพ้ืนที่ห่างไกลในประเทศที่ก าลังพัฒนา และ
สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบจ่ายไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น  
 ดังนั้นส าหรับยานยนต์แห่งอนาคตที่จะใช้ระบบกักเก็บพลังงานแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านอุปกรณ์ส าหรับกักเก็บพลังงานและเกิดการแข่งขันตามกลไกของตลาด และในทางกลับกันก็
อาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงและพลังงานที่อาจจะท าให้มูลค่าในธุรกิจลดลง    
แต่อย่างไรก็ดีระบบกักเก็บพลังงานนี้ย่อมส่งผลดีในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อมและมวลมนุษยชาติในการ
ด ารงชีวิต (เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 
  8) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing) 3D Printing หรือ Additive manufacturing 
คือ เทคนิคที่ท าให้สามารถที่จะผลิตงานที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้มากขึ้น (จากเดิมที่การสร้างแบบใช้
การตัด เจาะ กลึง) ดังนั้นในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถใช้ได้กับวัสดุต่าง ๆ เช่น 
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พลาสติก อลูมิเนียม สแตนเลส อัลลอย      เซรามิก ในราคาที่ถูกลงและรวดเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จะท าให้
โรงงานมีการใช้ 3D Printing กันอย่างกว้างขวางในทุกชิ้นงาน (สมบุญ สหสิทธิวัฒน์, 2560)  
 ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์มีชิ้นส่วนมากมายที่ต้องใช้เทคนิคการขึ้นรูปจากวัสดุหลาย ๆ
ประเภท ดังนั้นการใช้ 3D Printing ท าให้สามารถลดความซ้ าซ้อนและเวลาของกระบวนการขึ้นรูป 
ทั้งนี้อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ประกอบในรถยนต์ลดน้อยลงที่เป็นผล
จากการใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบสามมิติ และส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจการขึ้นรูป
ต่าง ๆ หากธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ก็
ย่อมส่งผลต่อผลประกอบการทางธุรกิจอย่างแน่นอน (เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 
  9) เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (Advanced materials) วัสดุที่ออกแบบมาเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ในงานที่ต้องการเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งหมายรวมถึงวัสดุชนิดใหม่และวัสดุที่ได้รับการดัดแปลง
ให้มีสมบัติที่ดีขึ้นจนเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในงานขั้นสูงได้ วัสดุขั้นสูงนี้สามารถผลิตได้จากวัสดุเกือบ
ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นโลหะ เซรามิก หรือ พอลิเมอร์ (เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์ , 16 ตุลาคม 
2561)  
 การพัฒนาวัสดุส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น มีความแข็งแรงสูง และมี
น้ าหนักน้อย ประกอบกับการออกแบบที่ให้คงความแข็งแรง แต่ใช้วัสดุน้อยลง และสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก นอกจากจะเพ่ิมความปลอดภัยให้สูงขึ้น ยังให้มีน้ าหนักเบาอีกด้วย ซึ่งมีช่วยให้มีอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยานยนต์ลดลงเป็นตัวแปรส าคัญในการแข่งขันทางการตลาดอีกด้วย (เสฎฐวุฒิ 
ลาภวิสุทธิสาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 
  10) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable energy) ในกลุ่มของพลังงานทดแทนนั้น 
พลังงานที่ได้รับความสนใจจากท่ัวโลกเป็นอย่างมากรวมถึงประเทศไทยของเราคือ พลังงานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด สามารถหมุนเวียนและเกิดขึ้นใหม่ได้ 
ครอบคลุมตั้งแต่พลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) พลังงานลม หรือพลังงานน้ า ฯลฯ มองกลับมา
ที่ประเทศไทย ภาครัฐบาลของเราก็เริ่มปรับตัวกันแล้ว โดยประกาศไว้ในแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า
ของประเทศว่าประเทศไทยจะเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงาน ลดการพ่ึงพิงจากการน าเข้าพลังงานจาก
ฟอสซิล โดยจะใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วน 25% มีตัวเลขว่าก่อนปี 2050 มีความเป็นไป
ได้สูงที่แหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของโลกจะเป็นดวงอาทิตย์ ซึ่งส าหรับธุรกิจยานยนต์ก็มีการวิจัยและ
พัฒนาในการจะใช้ระบบโซล่าเซลล์ในรถยนต์แห่งอนาคตอีกด้วย แต่ในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนในประเทศไทย ก็ได้มีการก่อตั้งบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เพื่อใช้ส าหรับกักเก็บพลังงานเพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต      แต่ยังคงมีอุปสรรคในเรื่ องต้นทุนการผลิตที่ยังสูงมากจาก
เทคโนโลยีที่ยังไม่แพร่หลาย และข้อจ ากัดด้านข้อกฎหมายต่าง ๆ ในประเทศไทย (THE STANDARD 
TEAM, 2018) 
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 ทั้งนี้ จากข้อมูลการวิเคราะห์เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technologies) ข้างต้นนั้นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 ส่วน คือ ผู้บริหารภาครัฐ องค์กรกลาง และผู้บริหารอุตสาหกรรมยานยนต์รวมถึง 
ผู้วิจัยไม่อาจปฏิเสธได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้า คือความชัดเจนของเทคโนโลยีพลิกผันที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน 
โดยเฉพาะการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการท างานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ ระบบ
เซนเซอร์ต่าง ๆ ระบบช่วยในการขับข่ีรถยนต์ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคและ
ความพร้อมของนักลงทุนและผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นทิศทางใด  

 
ภำพที่ 5 ประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า (สถาบันยานยนต์, 2561: 98) 

 จะเห็นได้ว่าภาครัฐก าลังตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามาก เช่น กระทรวงการคลัง 
ที่ออกประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องลดอัตราสรรพสามิต ฉบับที่ 138 เกี่ยวกับรถยนต์ ที่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าว่ า  รถยนต์แบบผสม ที่ ใช้พลั งงานเชื้ อ เพลิ งและไฟฟ้า หรือไฮบริด ซึ่ งปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 175 กรัมต่อ กม. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตจากเดิม 25% เหลือ 23% เพ่ือ
ช่วยส่งเสริมการลงทุนรถยนต์ประหยัดพลังงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในไทย 
ทั้งรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า ช่วยให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศเพ่ิมขึ้นท าให้บริษัทรถยนต์
สามารถวางแผนการลงทุนและการผลิตรถยนต์ได้ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 
 

7. วิเครำะห์ผลกระทบของอุตสำหกรรมยำนยนต์ต่อระบบนิเวศธุรกิจยำนยนต์ 
(Business Model) 
 ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ท าการวิเคราะห์เพ่ือหาข้อเท็จจริงในเรื่องผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีพลิกผัน มีดังนี้ 

1) วิเครำะห์กำรก ำหนดคุณค่ำในกำรท ำธุรกิจ (Value Proposition) 
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 อดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ท าการแทนผู้อ านวยการสถาบันยานยนต์ (อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 
ตุลาคม 2561) กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกตระหนักถึงวิกฤตพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ดังนั้นคุณค่า
ที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการพลิกผันของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์คือ ยานยนต์ไฟฟ้า ที่
สามารถแสดงออกถึง การอนุรักษ์พลังงานและการยกระดับชุมชนเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ 
หรือ สมาร์ทซิตี้ (Smart City) รวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกที่ล้ าสมัยสอดคล้องกับระบบขับเคลื่อน
ภายในที่เน้นเรื่องของการลดใช้พลังงาน และแสดงให้เห็นถึงรสนิยมของผู้บริโภค โดยที่รถยนต์จะไม่
เป็นเพียงยานพาหนะส่วนบุคคลเท่านั้น แต่จะกลายเป็นพาหนะเพ่ือการพาณิชย์ที่อาจจะไม่จ าเป็นต้อง
ใช้มนุษย์ในการควบคุม แต่มนุษย์จะมีหน้าที่สั่งการหรือมอบค าสั่งให้เท่านั้น และคุณสมบัติของรถยนต์
ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาจากการล าเลียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แต่จะกลายเป็นการท างานร่วมกัน
ของ Hardware, Software และ Content ต่าง ๆ 

2) วิเครำะห์กลุ่มลูกค้ำ (Customer Segments) 
 ส าหรับกลุ่มลูกค้าของยานยนต์สมัยใหม่ที่เรียกว่า รถยนต์ไฟฟ้านั้นในช่วงแรก ๆ ก็จะเป็น
กลุ่ม Niche Market เนื่องจากมูลค่าของรถยนต์ไฟฟ้ายังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่มีการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นจากเทคโนโลยีพลิกผันในแต่ละประเภทก็จะท าให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าลดลง และก้าวเข้าสู่ Mass Market แต่อย่างไรก็ดีส าหรับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าจะไม่เพียงแต่
มองกลุ่มลูกค้าเดิม ที่เป็นส่วนบุคคล แต่จะเน้นการจ าหน่ายเพ่ือการพาณิชย์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย 
อุตสาหกรรม 4.0 ของโลก และไทยแลนด์ 4.0 ของประเทศ รองรับการคมนาคมขนส่งแบบเชื่อมโยง
ด้วยระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่ก าหนดไว้ อาทิ การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับ
ระบบขนส่งมวลชน การขนส่งสาธารณะ รวมไปถึงธุรกิจการเช่ารถยนต์ เพราะในอนาคตมีแนวโน้มที่
ประชาชนจะครอบครองรถยนต์ส่วนบุคคลน้อยลงเมื่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานคลอบคลุมพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ (พัชรี โษสิตวรกิจกุล, 20 ตุลาคม 2561) 

3) วิเครำะห์ช่องทำงกำรส่งมอบสินค้ำ (Channels) 
 ในส่วนของการส่งมอบสินค้าจะกล่าวถึงกระบวนการซื้อขายและช่องทางการจัดจ าหน่ายยาน
ยนต์ในอนาคต จากที่กล่าวมาข้างต้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็ส่งผลให้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายแปรเปลี่ยนไป จากเดิมจะมีโชว์รูมส าหรับเป็นศูนย์กลางรวบรวมการจัด
จ าหน่าย โดยมีการกระจายตัวไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเดิม แต่ส าหรับอนาคตเมื่อ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนจากแบบส่วนบุคคลเป็นแบบเพ่ือการพาณิชย์ ก็ไม่จ าเป็นต้องมีโชว์รูม     
อีกต่อไป แต่ยังคงไว้ซึ่งศูนย์บริการในการซ่อมบ ารุงดูแลรักษาตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นในส่วนของ e-
Commerce มีการซื้อขายในรูปของสัญญาแบบก าหนดระยะเวลาโดยที่เจ้าของยังเป็นส่วนของ
เจ้าของธุรกิจแต่ครอบครองโดยลูกค้า แต่ส าหรับกลุ่มลูกค้าแบบรถยนต์ส่วนบุคคลก็มีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนเป็นแบบ Delivery คือมีการส่งมอบถึงสถานที่โดยทีลูกค้าไม่จ าเป็นต้องมาที่ โชว์รูม เป็นต้น 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Mobile Internet ท าให้การติดต่อสื่อสารของลูกค้าและผู้ให้บริการมีความ
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ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านโชว์รูม แต่สามารถแสดงความต้องการให้กับบริษัทผู้ผลิตได้เลย 
(เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิสาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 

4) วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer Relationships) 
 เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้จ าหน่ายรถยนต์ จากเดิมที่เป็นแบบส่วนบุคคลที่
มีความสัมพันธ์แบบการพบปะพูดคุยเจรจา โดยที่ผู้บริโภคบางกลุ่มมีความนิความนิยมชมชอบในแบบ
ที่มีพนักงานขายและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน การดูแลหลังการขาย การมีกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
แต่เมื่อเทคโนโลยีเกิดการพลิกผันขึ้น การท างานของคนจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจจะท า
ให้ความสัมพันธ์แบบเดิมนี้หายไป เพราะด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจาก Mobile Internet 
และ Internet of Things ท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลของสินค้าได้ง่ายขึ้นและสะดวก
ขึ้น และเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ผู้ประกอบการต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค (พัชรี โษสิตวรกิจกุล, 20 
ตุลาคม 2561) 
 อีกทั้งเมื่อกลุ่มลูกค้าของธุรกิจเปลี่ยนไป รูปแบบความสัมพันธ์กับลูกค้าก็จะเปลี่ยนไปตาม
ประเภทของลูกค้าต่าง ๆ อาทิ หากเป็นลูกค้าบุคคลก็ยังคงใช้รูปแบบความสัมพันธ์แบบเดิม แต่หาก
กลุ่มลูกค้าเป็นแบบการพาณิชย์ ความสัมพันธ์ก็จะเน้นไปในรูปแบบของการบริการเท่านั้นเพราะเมื่อ
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว การดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าแบบเชื้อเพลิงเนื่องจากอัตราการสึกหรอของ
เครื่องยนต์ต่ าลง ลูกค้าก็ไม่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับการบริการบ ารุงรักษา 

5) วิเครำะห์โครงสร้ำงรำยได้ (Revenue Streams) 
 โครงสร้างรายได้จากเดิมแบ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการขายขาดให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า
ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ ก็จะเป็นรายได้จากการจ าหน่ายรถยนต์ หรือการจ าหน่ายเป็น
อะไหล่รถยนต์เท่านั้น แต่เมื่อเข้าสู่ยุคที่เป็นยานยนต์สมัยใหม่ หรือแบบรถยนต์ไฟฟ้านั้น จากนโยบาย
ต่าง ๆ ที่ภาครัฐสนับสนุนก็มีแนวโน้มที่ส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของอุตสาหกรรมยานยนต์แปรเปลี่ยน
ไป เช่น การได้รับค่าสัมปทานการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การได้รับค่าเช่าเหมาจ่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ 
รวมถึงการจ าหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าให้เพ่ือการพาณิชย์ เช่น จ าหน่ายให้กับภาครัฐในกลุ่มขนส่งมวลชน 
จ าหน่ายให้กับภาคเอกชนใช้ในระบบขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น รายได้ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รวมถึง
ตัวแทนจ าหน่ายจะหายไปจากส่วนที่เป็นการขายอะไหล่ชิ้นส่วนรวมถึงค่าบริการซ่อมบ ารุง ซึ่งคาดว่า
น่าจะไม่ต่ ากว่า 20-30% ของรายได้รวม โรงงานผลิตชิ้นส่วนจะผลิตชิ้นส่วนในจ านวนที่ลดลง        
(อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 ตุลาคม 2561) 

6) วิเครำะห์คู่ค้ำในกำรท ำธุรกิจ (Key Partners) 
 ในส่วนของคู่ค้าในการท าธุรกิจ เมื่อกล่าวถึงระบบอุตสาหกรรมยานยนต์แบบปัจจุบันก็จะ
ประกอบไปด้วย 4 ส่วนที่ส าคัญคือ ผู้ส่งมอบล าดับที่ 3 (3rd Tier) ส่งให้ผู้ส่งมอบล าดับที่ 2 (2nd Tier) 
และส่งให้ผู้ส่งมอบล าดับที่ 1 (1st Tier) จากนั้นก็ส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) เพ่ือท าการ
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ประกอบและผลิตเพ่ือส่งต่อให้กับลูกค้า และในแต่ละผู้ส่งมอบ (Supplier) ก็มีกลุ่มของชิ้นส่วนแต่ละ
ประเภท เช่นกลุ่มระบบส่งก าลัง กลุ่มระบบช่วงล่าง กลุ่มไฟฟ้า กลุ่มตัวถัง และกลุ่มอื่น ๆ 

 
ภำพที่ 6 กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ไทยที่ได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้า (สถาบันยานยนต์, 2560) 
 

 ดังนั้น เมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาพลิกผันจะส่งผลให้
ชิ้นส่วนแต่ละประเภท ดังภาพ มีความต้องการใช้น้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการปรับตัว
ของอุตสาหกรรมจะไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมต้นน้ า หรือปลายน้ า แต่ต้องครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ อุปทาน 
(Supply Chain) รวมถึงอุตสาหกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์คือ อุตสาหกรรม
พลังงานเพราะอุตสาหกรรมน้ ามันและปิโตรเลียมจะสูญเสียรายได้ไปให้กับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
และอุตสาหกรรมผลิตและจ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่น จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะรถยนต์ไฟฟ้า
ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น ซึ่งรวมถึงน้ ามันเกียร์ปกติและน้ ามันเกียร์ออโตเมติกด้วย 

 
ภำพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต (ฐิติภัทร ดอกไม้เทศ, 2561: 24) 
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 จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่า สุดท้ายรูปแบบของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์จะ
เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่มีระบบการผลิตแบบเป็นแบบส่งต่อจากความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ไปถึง
ผู้ส่งมอบล าดับสุดท้าย จะเปลี่ยนไปเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยกันของผู้ผลิตรถยนต์กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต (เสฎฐวุฒิ ลาภวิสุทธิ
สาโรจน์, 16 ตุลาคม 2561) 

7) วิเครำะห์กำรจัดกำรทรัพยำกรหลัก (Key Resources) 
 ทรัพยากรหลักขององค์กรที่ต้องลงทุน สินทรัพย์ทุกประเภท ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ ทรัพยากรการเงิน ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกผัน สามารถกล่าวได้ว่า ทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับรถยนต์แห่งอนาคต
หรือรถยนต์ไฟฟ้าก็คือ ทรัพย์สินทางปัญญา เพราะการแข่งขันของโลกอนาคตคือการแข่งขันของ
ปัญญาที่จะสามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพ่ือท าให้ธุรกิจเจริญเติบโต จึงต้องมีการลงทุนในการบริ หาร
จัดการทุนมนุษย์การให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
ขององค์การให้สามารถแข่งขันได้ (อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 ตุลาคม 2561) 

8) วิเครำะห์กิจกรรมหลัก (Key Activities) 
 กิจกรรมหลักขององค์กร อาทิ ทั้งการผลิต การบริการ เทคโนโลยีที่ ใช้ในการด าเนินงาน การ
แก้ปัญหาให้ลูกค้า การสร้างเครือข่าย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ แต่เมื่อวิเคราะห์ผลที่มี
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพบว่า กิจกรรมหลักของธุรกิจคือการมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นใน
กระบวนการ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เข้ามา เช่น Big Data , Block Chain, AI 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ (ฐิติภัทร ดอกไม้เทศ, 16 ตุลาคม 2561) 

 
ภำพที่ 8 ผลที่จะเกิดข้ึนต่อห่วงโซ่มูลค่ายานยนต์ไทย (ฐิติภัทร ดอกไม้เทศ, 2561: 24) 

 จากภาพที่ 8 สามารถวิเคราะห์กิจกรรมหลักของการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ว่า 
กระบวนการที่จะเข้ามาแทนที่กระบวนการเดิม ได้แก่ อุปกรณ์การชาร์จแบตเตอรี่ สถานีจ่ายพลังงาน 
และการจัดการแบตเตอรี่ รวมถึงกระบวนการน าเอาแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่อีกด้วย (ฐิติภัทร     
ดอกไม้เทศ, 16 ตุลาคม 2561) 

9) วิเครำะห์กำรจัดกำรโครงสร้ำงต้นทุน (Cost Structures) 
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 โครงสร้างต้นทุน เป็นต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด าเนินธุรกิจ ทั้งต้นทุนคงที่ และต้นทุน
ผันแปร จากเดิมโครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุน
ด้านแรงงาน ต้นทุนจากการลงทุนเครื่องจักร ต้นทุนการขาย ต้นทุนการวิจัยและพัฒนา แต่ทว่า
ภายหลังจากเกิดการพลิกผันของเทคโนโลยีก็จะส่งผลให้บางต้นทุนลดน้อยลง บางต้นทุนเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ต้นทุนวัตถุดิบจะมีราคาลดลงเพราะเทคโนโลยีใหม่จะท าให้โครงสร้างของวัตถุดิบลดลง ต้นทุน
ด้านแรงานลดลงเพราะจะใช้อัตราก าลังคนลดลง มีแนวโน้มจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ ส่วนต้นทุนการ
วิจัยและพัฒนาจะเพ่ิมมากขึ้น เพราะจะเป็นตลาดที่แข่งขันด้านนวัตกรรม  (อดิศักดิ์ โรหิตะศุน, 16 
ตุลาคม 2561) 
 จากบทวิเคราะห์โดยระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Eco Business Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการท าธุรกิจที่ท าให้สามารถมองธุรกิจของได้อย่างชัดเจน และท าให้รับรู้ปัญหาของธุรกิจไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะน าไปสู่ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เพราะมองเห็นจุดเด่นจุดด้อยได้ และจะ
เห็นว่าภาพของรูปแบบธุรกิจยานยนต์ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยมีที่มาจากเทคโนโลยีพลิกผันที่เข้า
มาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท าธุรกิจอย่างรวดเร็ว 
 

8. สรุป 
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยานยนต์
ไฟฟ้า จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีการจัดท าแผนงานและ
มาตรการที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การลงทุน การใช้งาน และการจัดท า
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่ยอมรับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียนตามเป้าหมายของรัฐบาล 
 เทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technologies) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ
ระบบอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบทางตรงคือ ท าให้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์เปลี่ยนไป อีกทั้งท าให้ผู้ประกอบการทั้งระบบต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนว
ทางการท าธุรกิจ ผลกระทบทางอ้อมคือ พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคจะค่อยๆ
แปรเปลี่ยนตามยุคและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่จะมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต 
รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวก็จะเปลี่ยนแปลงตาม 
 ระบบนิเวศของธุรกิจยานยนต์ (Eco Business Model) ก็จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามา
ของเทคโนโลยีพลิกผันเป็นอย่างมาก อาทิ (1) คุณค่าของการธุรกิจจะเป็นยุคของ Smart 
Technology (2) กลุ่มลูกค้าจะมุ่งเน้นในเชิงการพาณิชย์ (3) ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะลดน้อยลง
เพราะใช้เทคโนโลยีมาช่วย (4) ช่องทางการส่งมอบจะเป็นรูปแบบของ Digital e-Commerce (5) 
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โครงสร้างรายได้ของผู้ประกอบการจะมาจากการค้าแบบ B2G และ B2B (6) ทรัพยากรหลักคือ
เทคโนโลยีและลิขสิทธิ์ทางปัญญา (7) กิจกรรมหลักของธุรกิจจะเน้นสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม (8) 
คู่ค้าทางธุรกิจจะเป็นกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวมถึงด้าน Hardware 
Software และ Content ต่าง ๆ (9) โครงสร้างต้นทุนด้านก าลังคนและวัตถุดิบจะน้อยลง โดยจะถูก
ทดแทนจากต้นทุนของเทคโนโลยี 
 จากอิทธิพลของเทคโนโลยีพลิกผันที่มีผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นั้น ไม่สามารถปฏิเสธได้
เลยว่า รถยนต์ที่ขับเคลื่อนจากพลังงานเชื้อเพลิงจะถูกแทนที่ด้วยรถยนต์จากพลังงานไฟฟ้า 
(Electrical Vehicle) ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
การจัดท าข้อเสนอแนะประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย และ

ส่วนของข้อเสนอแนะของผู้วิจัย ดังนี้ 
9.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ดุสิต อนันตรักษ์, 
6 ตุลาคม 2561) มีข้อเสนอแนะว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอให้มีนโยบายรถยนต์แห่งชาติ เพ่ือเป็น
ต้นแบบของอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และในสมัยรัฐบาลของ พล
เอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ได้มีการสนับสนุนโครงการนี้อีก ซึ่งมีความคิดเห็นว่า นโยบายที่ควรมา
ทดแทนนโยบายรถยนต์แห่งชาติ ควรเป็นยุทธศาสตร์แผนแม่บทในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงความ
ล่าช้าของนโยบาย กล่าวคือทิศทางการด าเนินการต่าง ๆ ค่อนข้างมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศ
ใกล้เคียงอ่ืน ๆ เช่น ประเทศจีน อีกทั้ง (ธนวัฒน์ คุ้มสิน, 16 ตุลาคม 2561) กล่าวอีกว่า อุปสรรคใน
การพัฒนาคือ รัฐบาลต้องก าหนดเป้าหมายสุดท้าย (Final Goal) และเป้าหมายสูงสุด (Ultimate 
Goal) ที่ประเทศไทยต้องการเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ให้ได้   
 ข้อเสนอแนะของเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technologies) (ดุสิต, 6 ตุลาคม 2561) 
ให้มองว่าเป็นข้อเท็จจริง (Fact) ที่จะเกิดข้ึนและไม่สามารถปฏิเสธในอนาคตได้ แต่ในปัจจุบันผู้บริโภค
ก็สามารถเลือกที่จะตอบสนองกับเทคโนโลยีนี้ได้ เปรียบเทียบกับยุคของ Smart Phone ในปัจจุบันว่า 
เมื่อถึงจุดพลิกผัน ผู้บริโภคก็จะไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาแทนที่ได้ ดังนั้นทั้งภาคผู้ผลิต
และภาคผู้บริโภคต้องควรเริ่มที่จะศึกษาและปรับตัว 
 ระบบนิเวศธุรกิจ (Eco Business Model) มีข้อเสนอแนะว่า (ธนวัฒน์ คุ้มสิน, 16 ตุลาคม 
2561) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบจากเทคโนโลยีพลิกผันที่เป็นที่ต้องการคือ เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม     
การเพ่ิมความปลอดภัย ลดการสูญเสียจากการคมนาคมและลดปัญหาการจราจรติดขัด 
 จากปัญหาความไม่ชัดเจนของรัฐบาลในการก าหนดนโยบาย หรือขาดการบูรณการก็มีข้อดี
อยู่คือ เมื่อข้อก าหนดออกมาไม่ชัดเจน รถยนต์ไฟฟ้าที่มีการส่งเสริมการลงทุนจึงเป็นรูปแบบของ xEV 
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กล่าวคือ ผู้ประกอบการและผู้ผลิตมีความพร้อมที่จะผลิตประเภทใด ก็สามารถท าได้เลยโดยไม่กระทบ
กับข้อก าหนดของรัฐ (ธนวัฒน์ คุ้มสิน, 16 ตุลาคม 2561)   

9.2 ข้อเสนอแนะจำกผู้วิจัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าต้องท าให้ประเทศไทยเกิดความ

ร่วมมือกันอย่างเป็นระบบจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพราะยังคงมีอุปสรรคในการ
ด าเนินนโยบายอีกหลายประการ จากการบริหารงานแบบสายการบังคับบัญชา มีการท างานแบบเป็น
เอกเทศ ไม่สอดคล้องหรือเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน อาทิ การก าหนดทิศทางของนโยบายไม่ชัดเจน 
ความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ส าคัญของประเทศ ความพร้อมด้านการศึกษาเชิงนวัตกรรม การสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาจากฝีมือคนไทย รวมถึงการให้ความรู้อย่างทั่วถึงลดปัญหาการเลื่อมล้ า ท าให้การก้าวไป
ข้างหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไปได้ช้า และอีกเหตุผลที่ส าคัญในการขัดขวางการพัฒนาก็คือการ
เชื่อมโยง (Connectivity) เนื่องจากประเทศไทยเรายังไม่มีศูนย์กลางของข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับและได้รับการรับรอง ตราบใดที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอุตสาหกรรมยานยนต์ยังเป็นผู้ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาโดยที่ยังยึดติดกับผลประโยชน์ส่วนตน ก็จะเป็นเรื่องยากในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของไทยให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม  

ปัจจัยส าคัญในการพลิกผันไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าคือ รถยนต์ไฟฟ้า จะมีกระแสที่
เร็วและแรงแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการท าธุรกิจของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั้งค่ายรถยนต์ยุโรป 
อเมริกา และญี่ปุ่นว่า ว่าต้องการให้มาเร็วจริงหรือไม่ และมีแผนงานที่รองรับการผลิตและการตลาดที่
ควบคู่กันในระหว่างการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจได้อย่างไร และมีความรัดกุมพอที่จะท าให้องค์การของตนเอง
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลมีความหวังว่าจะเห็นประเทศไทยของเราก้าวออกจากกับดักการเป็นผู้มี
รายได้ปานกลางจากการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นที่ยอมรับเป็นอันดับหนึ่งของโลก 
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ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินโครงกำรนวัตกรรมในองค์กร กรณีศึกษำ 
บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร ชลบุรี 

วิลาวรรณ สินกิ่ง* 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการนวัตกรรมใน
องค์กรของกลุ่มหน่วยงาน 2 กลุ่มในองค์กร ที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผู้น าหรือผู้บริหารของหน่วยงาน หัวหน้างานและพนักงานในหน่วยงาน
เปรียบเทียบ ทั้งสองหน่วยงานภายใต้สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงขององค์กร ท าการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบภายใต้คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม 6 คุณลักษณะคือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร ผู้น าองค์กร การพัฒนาบุคลากรการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร 

ผลการศึกษาคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม พบว่า หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องมีความสอดคล้องกับคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมในด้านผู้น าองค์กร ซึ่งต้องมี
คุณลักษณะที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความอดทน และมีความพยายามในการเปลี่ยนทัศนคติการ
ท างานของพนักงาน สร้าง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กรที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออก และการพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา การฝึกอบรมเพ่ือให้
พนักงานมีองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้
เกิดข้ึนในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กรในการน าไปปฏิบัติ คือ ข้อแตกต่างที่พบของสองหน่วยงาน
เปรียบเทียบ ไปใช้ในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพ่ือ
การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
 
ค ำส ำคัญ: นวัตกรรม นวัตกรรมองค์กร การด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

                                                           
* นกัศกึษาคณะรัฐประศาสนศสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

อีเมลล์: wilawan.sinnking@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรุนแรง รวดเร็วและเป็นพลวัต สังคม คู่แข่งทางการค้าและลูกค้าที่มีความต้องการทั้งด้านสินค้าและ
การบริการที่มากขึ้นและเปลี่ยนไป รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดการพัฒนาและมีก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว และไร้พรมแดน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าแบบเสรีในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก องค์กร
จึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สามารถแข่งขันในตลาดและเพ่ือความอยู่รอดในตลาดการค้าเสรี 
และโลกไร้พรมแดนในปัจจุบันได้  “นวัตกรรม” เป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้ประกอบการในการสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันในเชิงธุรกิจโดยทรัพยากรที่มีอยู่หรือจากการสร้างขึ้นใหม่ (Drucker, 1993) 
นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงาน องค์กร ประเทศ หรือในโลกและต้องสามารถน ามาใช้ได้
จริง เพ่ือสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ (พยัต วุฒิรงค์, 2553) “องค์กรแห่ง
นวัตกรรม” เป็นการใช้องค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรเชิงระบบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
พัฒนา ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึง
สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ที่รุนแรงในปัจจุบัน (กีรติ ยศยิ่งยง, 
2009) ในประเทศไทยปัจจุบันมีองค์กรที่องค์กรด้านนวัตกรรมหลายแห่ง ดังเช่นบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
(SCG) ถือเป็นองค์กรผู้น านวัตกรรมในประเทศไทย เป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม และมีอีกหลาย
องค์กรที่ปรับเปลี่ยนองค์กรไปเป็นองค์กรนวัตกรรมเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นผู้น า
ตลาดในโลกธุรกิจในปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงและเป็นพลวัต 

องค์กรที่ท าการศึกษาเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัด
ชลบุรี เป็นผู้ผลิตเม็ดสีความเข้มข้นสูงส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือผลิตและจ าหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการในล าดับถัดไปของอุตสาหกรรมพลาสติก เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้ในครัวเรือน งาน packaging ชิ้นส่วนยานยนต์และ
อ่ืน ๆ โดยด าเนินกิจการมากว่า 42 ปี ภายใต้การดูแลขององค์กรต่างชาติ กิจการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ยอดการผลิตและปริมาณค าสั่งซื้อจากท้ังภายใน ประเทศและต่างประเทศที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องจน
เติบโตและสามารถด ารงกิจการอยู่ในตลาดของผู้ผลิตเม็ดสีความเข้มข้นสูงส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
รายใหญ่บริษัทหนึ่งของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องด้วยสภาพการแข่งขันในตลาดเดียวกันนี้มี
ค่อนข้างสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจึงต้องหาแนวทาง
เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพ่ือเป็นผู้น าตลาด โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาไม่ว่าจะ
เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ แต่ในการพัฒนาองค์กรประสบปัญหาการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมด าเนินไปอย่างไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ าเสมอ ท าให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร 
การพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างล่าช้า  ซึ่งทางผู้วิจัยได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางในการเตรียมความพร้อมองค์กรในการพัฒนาและ
ด าเนินงานโครงการนวัตกรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องและสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 
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2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่ต่อเนื่องของการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กร 

  2.2 ศึกษาเปรียบเทียบการด าเนินโครงการนวัตกรรมของสองหน่วยงานในองค์กร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร 
 

3. กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 
จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม 

ผู้ศึกษาได้กรอบแนวคิดในการศึกษาแนวคิดคุณลักษณะองค์กรแห่งนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย 6 
คุณลักษณะที่น ามาใช้ในการศึกษาคือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย โครงสร้างองค์กร ผู้น า การ
พัฒนาบุคลากรการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ท าการศึกษา
เปรียบเทียบหน่วยงานเปรียบเทียบ สองกลุ่มหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ไม่ต่อเนื่องในองค์กร โดยศึกษาภายใต้กรอบคุณลักษณะนวัตกรรมทั้ง 6 คุณลักษณะ สามารถน ามา
สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การศึกษาท าการศึกษาเปรียบเทียบ

หน่วยงานสองหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องในองค์กร โดยศึกษา
ภายใต้กรอบคุณลักษณะนวัตกรรมทั้ง 6 คุณลักษณะ ภายใต้สภาพแวดล้อมตามความเป็นจริงอย่างเป็น
องค์รวม โดยมีจุดยืนอยู่บนบริบทของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ก าลังศึกษา การใช้การสัมภาษณ์ เป็นการ
เก็บข้อมูลจาก การสอบถามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในทั้งสองหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่องและหน่วยที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่องในองค์กร โดยการสนทนาปัญหาที่สนใจที่จะ
ศึกษา และการสังเกตเป็นการช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  

การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการถามแบบเจาะลึกโดยผู้สัมภาษณ์ โดยก าหนด
ประเด็น ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าว่าต้องถามใน เรื่องใดบ้าง และจะต้องพยายามซักถามให้ครบทุกประเด็นที่ตั้งไว้ 

ควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนิน

โครงกำรนวัตกรรมใน

องค์กร 

▪ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย 
▪ โครงสร้างองค์กร 
▪ ผู้น าองค์กร 
▪ การพัฒนาบุคลากร 
▪ การเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
▪ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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  กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง  
เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะสามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีบทบาทส าคัญใน

การพัฒนาและด าเนินงานโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ในองค์กร ผู้บริหารขององค์กรทั้งอดีตและปัจจุบัน ผู้
ที่มีส่วนผลักดันและสนับสนุนการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กร จ านวน 2 ท่าน และพนักงานใน
ระดับหัวหน้างานจ านวน 3 ท่าน และพนักงานระดับปฏิบัติงาน 5 ท่าน ซึ่งท าหน้าที่ในการด าเนิน
กิจกรรมนวัตกรรมที่ได้จัดท าให้มีขึ้นในองค์กร ส าหรับการเลือกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้ยึดจุดมุ่งหมาย
ของการศึกษาเป็นหลัก โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวจาก
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเข้าใจ ในบทบาทอ านาจหน้าที่ ในการบริหารและมี
ประสบการณ์ในการท างานบริหารโครงการนวัตกรรมองค์กรเป็นอย่างดี 

2) เป็นบุคคลที่มีลักษณะของผู้น าที่สามารถในการโน้มน้าวหรือชักจูงบุคคลอ่ืน ๆ ให้มีความ
คิดเห็นคล้อยตามกับตนเอง ในเรื่องความรู้ความเข้าใจโครงการนวัตกรรม ตลอดจนสามารถเป็น
ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในระดับปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

3) เป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมที่จัดให้มีข้ึนในองค์กร 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยก าหนดค าถาม

ไว้ล่วงหน้า โดยใช้กรอบค าถามที่เตรียมมาสัมภาษณ์ผู้น า หรือผู้บริหาร และหัวหน้างาน และพนักงาน 
มีการตั้งค าถามเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา ในการเก็บรวบรวบข้อมูลจาก
พนักงานในบริษัทที่ท าการศึกษา โดยเข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล นัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ โดยใช้
การเข้าไปพูดคุยพร้อมถามค าถามที่เตรียมไว้ โดยในการกระบวนการสัมภาษณ์จะด าเนินไปตามข้อมูล
ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ จึงท าให้ในการสัมภาษณ์บางครั้ง ไม่เรียงลาดับตามคาถามหรือประเด็นที่ตั้ง
ไว้ การถามค าถามไม่ได้เรียงตามหัวข้อค าถาม แต่พยายามถามให้ครบทุกค าถาม และสังเกตพฤติกรรม
ของผู้ถูกสัมภาษณ์ในระหว่างการตอบค าถาม ผู้สัมภาษณ์ท าการจดบันทึกประเด็นในการสัมภาษณ์ 
รวมถึงการโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้ที่ผู้บริหารขององค์กรในอดีต ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารและมีประสบการณ์ในการท างานบริหารโครงการนวัตกรรมองค์กรในอดีต  

  กำรวิเครำะห์ 
การวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์

เชิงพรรณนา และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยการน าข้อมูลที่ได้
จากการสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์น ามาสังเคราะห์ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและน ามาเสนอ
เนื้อหาบรรยายเชิงเปรียบเทียบ 
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5. ผลกำรวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้จะวิเคราะห์เชิงพรรณนาเปรียบเทียบโดยการสังเคราะห์งานวิชาการและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ในการ
วิเคราะห์ผลจากบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางซึ่งเป็นผู้น าในการด าเนินงานโครงการนวัตกรรม 
หัวหน้างานผู้มีส่วนน าพาการด าเนินโครงการนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและด าเนินไปในองค์กรและพนักงาน
ปฏิบัติการพบว่า ในองค์กรที่ท าการศึกษาแบ่งได้เป็นสองหน่วยงานคือหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ
นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่อง ภายใต้กรอบ
คุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมทั้ง 6 คุณลักษณะ ดังนี้ 

  1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร 
ค าถาม คือ องค์กรมีการวางวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมอย่างไร 
หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรม

ไม่ต่อเนื่องได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายทางด้านนวัตกรรมองค์กรไว้ดังตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี 1 ผลการศึกษาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายจากทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 

หน่วยงำน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้ำหมำย 

ระดับองค์กร • มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมองค์กร 

• มีการก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่มมั่นที่จะเป็นบริษัทช้ันน าระดับโลกด้านเคมีภัณฑ์พิเศษ” 

• มีจุดมุ่งหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้านคือ Innovation Excellence, 

Commercial Excellence, People Excellence, Operation Excellence. 

• มีการก าหนดกลยุทธ์น านวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้าน

ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านกระบวนการมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

• ค่านิยมร่วมขององค์กร 6 Value  

• สื่อสารผ่านเว็ปไซต์กลางขององค์กรด้วยระบบอินทราเนต 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• สื่อสารลงไปไม่ถึงพนักงานในทุกระดับ พนักงานไม่ทราบถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร แต่

ทราบถึงค่านิยมร่วมขององค์กร 6 value ผ่านการท างานและการประชุมประจ าวัน 

• เป้าหมายสื่อสารผ่านทาง Town Hall Meeting พนักงานเข้าใจในเป้าหมาย 

• กลยุทธ์เป้าหมายนวัตกรรมมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า และถูกก าหนด KPIs 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• สื่อสารลงไปไม่ถึงพนักงานในทุกระดับ พนักงานไม่ทราบถึงวิสัยทัศน์ และตค่านิยม

ร่วมขององค์กร 

• เป้าหมายสื่อสารผ่านทาง Town Hall Meeting พนักงานยังไม่เข้าใจในเป้าหมาย 

• กลยุทธ์เป้าหมายนวัตกรรมมุ่งเน้นความส าคัญกับลูกค้า และถูกก าหนด KPIs เฉพาะ

บางเป้าหมาย 
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จากการศึกษาสภาพองค์กรพบว่า องค์กรภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทยุโรป ได้มีการตั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญลูกค้า มีการสื่อสารวิสัยทัศน์
และเป้าหมายด้านนวัตกรรม ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร แต่เนื่องด้วยการเป็นองค์กร
ต่างชาติ ท าให้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาท่ีเป็นภาษาหลักเท่านั้น องค์กรที่ท าการศึกษาใน
ประเทศไทย มีการแปลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กรเป็นภาษไทย เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานในทุก
ระดับ จากการสัมภาษณ์พบว่าการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรจาก
นโยบายของบริษัท ยังสื่อสารลงไปไม่ถึงพนักงานในทุกระดับ พนักงานในระดับหัวหน้างานและระดับ
ปฏิบัติงานยังไม่ทราบถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท แต่มีการสื่อสารกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรผ่านการ
ประชุม Town hall meeting บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรม
กระบวนการผลิตที่ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2011 ไว้ มีการสื่อสารลงไปยังระดับปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของการก าหนดเป้าหมายเป็น KPIs ของแต่ละแผนกแต่ไม่ได้มีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึง
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของแผนก  

จากการสัมภาษณ์แผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนั้นแม้ไม่ทราบถึง
วิสัยทัศน์ของบริษัท แต่ได้รับการปลูกฝังค่านิยม และมีการสื่อสารกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร
ผ่านการประชุมประจ าวันโดยผู้จัดการ โดยมีการสื่อสารให้ทราบถึงความส าคัญของพนักงานทุกคนใน
แผนกที่จะต้องร่วมมือกันในการน าพาแผนกเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อตรวจพบปัญหามีการ
ปรึกษาหารือกันเพ่ือค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการป้องกันร่วมกันของพนักงาน ดังความเห็น
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานซึ่งกล่าวว่า  

“ผู้จัดการจะค่อย ๆ ปลูกฝังค่านิยมในการประชุมตอนเช้าทุกวัน ท าให้พนักงานเข้าใจใน
บทบาทของตันเองว่ามีส่วนร่วมที่จะท าให้เป้าหมายส าเร็จได้อย่างไร หากพบปัญหาที่ท าให้ผลไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้จัดการจะสอบถามถึงสาเหตุแล้วถามหาแนวทางแก้ไขป้องกันกับทุกคนถือเอา
สิ่งที่เกิดข้ึนเป็นกรณีศึกษาแล้วท าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไป”  

ส่วนในแผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่องพบว่ามีการสื่อสารกลยุทธ์และเป้าหมาย
ขององค์กรลงไปให้พนักงานได้รับรู้ผ่านการก าหนดเป็น KPIs ของแผนก ไม่มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ของบริษัท
และไม่ได้มีการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรแก่พนักงาน ในการก าหนด KPIs บางเรื่องถูกก าหนดมาจากระดับ
ผู้บริหาร ยากต่อการบรรลุเป้าหมาย พนักงานเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติและ
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานซึ่งกล่าวว่า  

“ไม่รู้หรอกว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ อะไร หรือมีค่านิยมอะไร มีหน้าที่แค่ท าตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายไป ถ้ามีอะไรใหม่มาก็แค่ท าตามค าสั่ง”  

“ก็พอจะรู้ว่าวิสัยทัศน์บริษัทคืออะไร กลยุทธ์และเป้าหมายก็พอจะทราบจากการประชุมรวม 
Town hall แต่ก็ไม่เข้าใจว่าตนเองมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในส่วนอ่ืน ๆ อย่างไร รู้แค่งานในหน้าที่
ของตนเองที่ท าอยู่ทุกวัน”  
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ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์ พบว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมอย่างชัดเจน มีการ
สื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านนวัตกรรมให้พนักงานรับรู้ผ่านการสื่อสารทางเว็ปไซต์กลางและ
ผ่านการน าโครงการนวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารหลักเป็นภาษาอังกฤษ ท าให้
การสื่อสารยังไม่ทั่วถึงในทุกระดับ เมื่อพิจารณาข้อมูลของของความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมในองค์กรภายใต้กรอบของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ของหน่วยงานที่ด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องพบว่าที่มีผลสอดคล้องคือการปลูกฝังค่านิยมร่วมและการเข้าใจอย่า
ชัดเจนในเป้าหมายด้านนวัตกรรมขององค์กร 

  2. โครงสร้ำงองค์กร  

ค าถาม คือ โครงสร้างองค์กรในปัจจุบันมีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรอย่างไร 

หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรม

ไม่ต่อเนื่องได้กล่าวถึงโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันมีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมไว้ดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 ผลการศึกษาโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมจากสภาพ  
  องค์กรและทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 

หน่วยงำน โครงสร้ำงองค์กร 
ระดับองค์กร • มีโครงสร้างแบบล าดับชั้น แต่ไม่ซบัซ้อน 

• มีการแบ่งสายงานเป็น 4 สายงานหลักคือ Marketing & Sales, Technical, 

Operation และ SCM ในภูมภิาคเอเชียแปซิฟิก 

• มีหน่วยงานกลางท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนานวตักรรม Innovation 

center อยู่ท่ีประเทศสิงคโปร ์

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• มีผู้จัดการแผนกเป็นผู้ที่อยู่ในทีมหลักของหน่วยงานท่ีท าเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม 
• มีโครงสร้างแบบการกระจายอ านาจ 

• พนักงานตัดสินใจได้ในส่วนงานหรือขอบข่ายงานท่ีตนรับผิดชอบ และมีขอค าแนะน า
จากผู้จัดการเมื่อมีปัญหาที่มีความซับซ้อน 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• มีผู้จัดการแผนกเป็นผู้ที่อยู่ในทีมหลักของหน่วยงานท่ีท าเกี่ยวกับโครงการนวัตกรรม 

• มีโครงสร้างแบบการกระจายอ านาจ 

• พนักงานตัดสินใจได้บ้างในส่วนงานหรือขอบข่ายงานที่ตนรับผิดชอบ ปัญหาที่

ต้องการการตัดสินใจบางเรื่องรอให้ผู้จัดการตัดสินใจ ท าให้เกิดความล่าช้า 

จากการศึกษาโครงสร้างองค์กรขององค์กรที่ท าการศึกษาเป็นแบบล าดับขั้น ไม่ได้เป็นแบบ
แนวราบ แต่ไม่ได้มีความซับซ้อน มีล าดับขั้นของสายงานน้อย ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน 
ระดับ Supervisor และระดับผู้จัดการ ซึ่งในทุกระกับสามารถเข้าดึงได้ ไม่มีกฎเกณฑ์ หรือระเบียบ 
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จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ยังด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พบว่าโครงสร้างองค์กรใน
ปัจจุบันที่มีระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้จัดการ ซึ่งโครงสร้างขององค์กรนี้ไม่ได้มีผล
ต่อการรับรู้ข่าวสารข้อมูลโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสารจะถูกสื่อสารจากผู้จัดการลง
ไปสู่พนักงานทั้งในระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงานผ่านการประชุมประจ าวัน โดยมีการพูดคุย
ให้พนักงานได้รับทราบถึงโครงการที่จะมีขึ้นในองค์กร แล้วเกี่ยวข้องกับแผนกอย่างไร  แผนกจะต้อง
เตรียมความพร้อมอย่างไร และสามารถสนับสนุนโครงการเหล่านั้นได้อย่างไร โดยที่พนักงานยังคง
ปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบและให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือแผนกอ่ืน ๆ เพ่ือให้งานด าเนิน
ไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามเป้าหมาย ไม่เกิดปัญหา ล าดับการบังคับบัญชามีน้อย หัวหน้างานสามารถ
ตัดสินใจเองได้โดยไม่ต้องรอผู้จัดการตัดสินใจ แต่บางอย่างท าแล้วติดปัญหาจะแจ้งหัวหน้าฝ่าย เพ่ือให้
แจ้งต่อไปยังผู้จัดการเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่การด าเนินโครงการนวัตกรรมมีความไม่ต่อเนื่อง พบว่ามีการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมที่ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะโครงการใหญ่ ๆ 
ข้อมูลข่าวสารรับรู้แค่ในระดับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ ผู้จัดการ เท่านั้น ยังไม่มีการสื่อสารลงไปถึง
พนักงานระดับปฏิบัติงาน ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานซึ่งกล่าวว่า  

“ปกติก็ไม่ค่อยได้รู้ว่ามีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้น จะมีบ้างก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องท าที่
เกี่ยวกับงานประจ าที่ท าอยู่ และบางทีต้องเปลี่ยนวิธีการ ท าตามแบบที่เค้าก าหนดมาให้ ที่เค้าบอกว่าดี”  

พบว่า บางครั้งเม่ือมีปัญหา ในการปฏิบัติ เมื่อแจ้งหัวหน้างานแล้ว หัวหน้างานแจ้งกลับไปยัง
ผู้ที่ริเริ่มโครงการถึงปัญหา บางครั้งถูกแก้ไข บางครั้งไม่ได้ถูกแก้ไข และขาดการสนับสนุนช่วยเหลือใน
การท างาน แต่การปฏิบัติงานที่เป็นงานประจ าผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะตัดสินใจเองได้ แต่บางอย่าง
ท าแล้วติดปัญหาจะแจ้งหัวหน้าฝ่าย เพ่ือให้แจ้งต่อไปยังผู้จัดการเพ่ือพิจารณาและด าเนินการต่อไป 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์ พบว่าองค์กรมีโครงสร้างที่เป็น
แบบล าดับขั้นแต่ไม่ได้ซับซ้อน แบ่งการบริหารเป็นสายงาน เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในสายงาน มี
หน่วยงานกลางที่คอยท าหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีการกระจายอ านาจพนักงานสามารถ
ตัดสินใจได้เอง จากการสัมภาษณ์พบว่าโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบันไม่ได้มีผลต่อการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมในองค์กรมากนัก 

  3. ผู้น ำองค์กร 
ค าถาม คือ ผู้น าองค์กรในปัจจุบันมีผลต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการนวัตกรรมใน

องค์กรอย่างไร 
หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ

นวัตกรรมไม่ต่อเนื่องได้กล่าวถึงผู้น าองค์กรในปัจจุบันมีผลต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมในองค์กรไว้ดังตารางที่ 3 
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ตำรำงที่ 3 ผลการศึกษาผู้น าองค์กรในปัจจุบันต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการนวัตกรรมใน  
  องค์กรจากสภาพองค์กรและทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 

หน่วยงำน ผู้น ำองค์กร 

ระดับองค์กร • ผู้บริหารระดับสูงของภูมิภาคสนับสนุนการท าให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร 

• โครงการนวัตกรรม มีลักษณะเป็น Top - Down 

• ผู้น าของค์กรในประเทศไทยมีการก าหนดเป้าหมายขององค์กรและสื่อสาร

เป้าหมายผ่านทาง Town hall meeting ด้วยภาษาไทยเพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานในทุกระดับ 

• มีผู้น าองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าในการด าเนินโครงการนวัตกรรม สนับสนุน

และส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรระดบัภูมภิาค เช่น  Change Leader 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• ผู้น ามีประสบการณ์สูง มีความอดทนสูง ในเปลี่ยนทัศนคติการท างานของ
พนักงาน 

• ผู้น าสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 

• ผู้น ากระตุ้นให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออก มีการน าเสนอผลงานของตนเอง
ต่อหน้าผู้บริหารระดับสูง 

• การสร้างแรงจูงใจในการท างาน แบบไม่เป็นตัวเงิน  
• สอนงาน (Coaching) และติดตามอย่างใกล้ชิด 

• พนักงานเชื่อในตัวของผู้น า 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• ผู้น ามีประสบการณ์น้อย ต้องการการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว ไม่อดทน 
• ผู้น าท าหน้าที่รายงานและติดตามผลงานเมื่อมีการสอบถามจากผู้บริหาร

ระดับสูง 

• ผู้น าสื่อสารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ สื่อสารไม่ทั่วถึงทุกคนในหน่วยงาน เกิดการ
ไม่เข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 

• ผู้น าไม่ได้กระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก  
• สร้างแรงจูงใจในการท างานน้อย พนักงานคาดหวังผลตอบแทนเป็นตัวเงิน 

• สอนงาน (Coaching) น้อย และขาดการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง 

• พนักงานยังมีความไม่เช่ือถือในตัวผู้น า 

จากการศึกษาองค์กรพบว่าองค์กรมีการตั้งหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าองค์กรในการด าเนิน
โครงการนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งผู้น าในหน่วยงานกลางนั้น
มาจากหลายประเทศ จะเข้ามาติดตามผลการด าเนินงานปีละครั้ง 

จากการสัมภาษณ์แผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องพบว่า ผู้น าเป็นผู้ที่
พยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้ตาม 
มีความอดทน พยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ เข้าใจในตัว
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ผู้ตาม เช่นความถนัดของผู้ตามแต่ละคน เกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น า 
เกิดความคล้อยตาม ท าให้เมื่อมีโครงการนัวตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในแผนก เกิดการยอมรับ ไม่ต่อต้าน  
มีการจัดคนให้เหมาะกับความถนัด ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานกล่าวว่า 

“สิ่งที่ยากที่สุด และต้องใช้เวลามากที่สุดและเป็นสิ่งแรกที่ท าคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
พนักงาน ใช้เวลาถึง 1 ปี และค่อย ๆปรับเปลี่ยน และกระตุ้นพนักงาน โดยการปลูกฝังค่านิยมของ
องค์กรเข้าไปในระหว่างประชุมประจ าวัน”  

และความเห็นจากการสัมภาษณ์สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานอีกกลุ่มตัวอย่างซึ่งกล่าวว่า  
“ผู้จัดการ ถามคนถูก ใช้คนเป็น ให้ท างานที่ตรงกับความถนัดของลูกน้องแต่ละคน ท าให้ทุก

คนในแผนกท างานได้ดีในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ”  
ผู้น าก าหนดเป้าหมาย KPIs ของหน่วยงานที่ชัดเจน มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

วัดผลอย่างยุติธรรม ท าให้พนักงานเชื่อถือและเชื่อม่ันในตัวของผู้จัดการ 
ส่วนในแผนกที่การด าเนินโครงการนวัตกรรมเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่องพบว่า ผู้น าต้องการการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเมื่อต้องการ ไม่อดทน มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ตามน้อย ให้งานตาม 
ความสนิทสนม ไม่ได้ดูความถนัดของพนักงาน ท าให้งานออกมาช้า พนักงานยังมีความไม่เชื่อถือในตัว
ผู้น า ท าให้เกิดการต่อต้านเมื่อมีโครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในแผนก ผู้น ายังสื่อสารข้อมูล
นวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ถึงผู้ตาม 
 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์ พบว่าองค์กรมีผู้น าที่แตกต่าง
กันของทั้งสองหน่วยงาน มีผลสอดคล้องสูงสุดต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการนวัตกรรมใน
องค์กร หน่วยงานที่ด าเนินโครงกรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีผู้น าที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ
คุณลักษณะผู้น าองค์กรนวัตกรรม ทัศนคติของผู้น าและความอดทน ความพยายามของผู้น า การ
ปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กรผ่านการท างาน การสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ ท าให้โครงการต่าง ๆ ที่มีข้ึน
ในองค์กรด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

  4. กำรพัฒนำบุคลำกร 

ค าถาม คือ การพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กร
อย่างไร 

หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ
นวัตกรรมไม่ต่อ เนื่องได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันมีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรม
ในองค์กรไว้ดังตารางที่ 4 
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ตำรำงท่ี 4 ผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากรในปัจจุบันต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรจาก 
  สภาพองค์กรและทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 

หน่วยงำน กำรพัฒนำบุคลำกร 

ระดับองค์กร • มีโปรแกรมการฝึกอบรมขององค์กรทั้งที่มีการจัดการฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

และการจัดในต่างประเทศ แต่มีระดับผู้จัดการที่ได้เข้าอบรม 

• มีการวางแผนการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลผ่านทาง (Individual development plan 

• ไม่ได้มีการก าหนดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรม เพื่อให้พนักงานมี

ทักษะในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• มีการฝึกอบรมภายในหน่วยงานผ่านการปฏบิัติงานจริง เช่น PDCA, A3 root cause 

analysis ในทุกส่วนเพ่ือฝึกให้พนักงานคิดเป็น 
• พนักงานได้ท างานตามความถนัด 

• การฝึกอบรมงานตามหน้าท่ี skill matrix และฝึกอบรมข้ามสายงาน 

• พนักงานสามารถท าแทนผู้อื่นต่างหน้าที่ในหน่วยงานได้ 
• พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานจากเป้าหมายของแผนก ตาม  KPI ที่ร่วมกัน

ก าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรมขององค์กร การวัดผลชัดเจน 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• มีการฝึกอบรมภายในหน่วยงานผ่านการปฏิบัติงานจริง A3 root cause analysis 

ในส่วนของหัวหน้างาน 
• พนักงานท างานตามหน้าท่ีและค าสั่ง 

• การฝึกอบรมงานตามหน้าท่ี Skill Matrix เป็นหลัก  
• พนักงานน้อยคนที่สามารถท าแทนผู้อื่นได้ ต่างคนต่างท างานตัวเอง 

• พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการท างาน ท าไปวัน ๆ การวัดผล KPI ไม่ชัดเจน 

จากการสัมภาษณ์ทั้งแผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและที่ไม่ต่อเนื่อง 

พบว่ามีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของทุกแผนกในองค์กรน้อย ในปัจจุบันมีการ

ด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ถูกโอนถ่ายไปให้กับผู้จัดการแผนกในการจัดท าแผนการฝึกอบรม

พนักงานในแผนกของตนเอง เป็นแผนรายปีที่ เป็นการท าแผนแผนรายบุคคล  ( Individual 

development plan) ซึ่งเป็นแผนที่พนักงานวางแผนร่วมกับหัวหน้างาน แต่จะมีเฉพาะในระดับ 

White Collar ส่วนพนักงานในระดับปฏิบัติการ (Blue Collar) มีการวางแผนเฉพาะทักษะการท างาน 

Skill Matrix เป็นทักษะการปฏิบัติงานที่เป็น Hard skill แต่ยังขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรใน

ทักษะด้าน Soft skill การติดตามผลของการฝึกอบรมที่วางแผนไว้ในแผนการฝึกอบรมรายบุคคลน้อย 

มีในส่วนการการฝึกอบรมที่ถูกก าหนดโดยหน่วยงานกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอบรมออนไลน์ เกี่ยวกับ

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับทางกฎหมาย เช่น Antitrust เป็นต้น บุคลากรมีการส่งเสริมให้ออกไป 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานเปรียบเทียบทั้งสองซึ่งกล่าวว่า  
“ปีนี้ไม่มีแผนการส่งคนไปอบรมข้างนอก มีแต่อบรมทบทวนวิธีการท างานตาม WI เท่านั้น”  
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“แผนการฝึกอบรมไม่มี สนใจเรื่องอะไร หัวข้ออะไร ก็ค้นหาเอง แล้วก็สมัครเอง หาทางไป
อบรมเอง ฝ่ายบุคคลไม่ได้ช่วยหาคอร์สอบรมเลย”  

การฝึกอบรมพนักงานใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันของแผนกที่ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
และแผนกที่ด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่อง โดยการวางแผนฝึกอบรมพนักงานใหม่จะจัดท าโดยหัวหน้า
ฝ่าย ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานทั้งสองซึ่งกล่าวว่า  

“คนใหม่จะให้ฝึกในส่วนงานที่ตนเองจะต้องรับผิดชอบก่อน 1- 3 เดือน เพ่ือให้รู้วิธีการ
ท างาน มีพ่ีเลี้ยง 1 คนสอนงานและคอยให้ค าแนะน า ทดสอบการท างานหลังฝึกอบรมโดยการให้
ปฏิบัติจริง ถ้าท าได้ ผ่าน แล้วย้ายไปส่วนงานอื่น ๆ เพื่อให้รู้งานทั้งหมด” 

ในด้านของแผนการการให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจนั้น พบว่าในหน่วยงานที่ด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีการกระตุ้นในหน่วยนงานของตนเอง มีการวางแผนการให้รางวัล
และสร้างแรงจูงใจ เมื่อพนักงานสามารถท าส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้จัดการจะมีรางวัลเพ่ือเป็นแรง
กระตุ้นท าให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาและท าให้ส าเร็จ ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์สัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานกล่าวว่า 

“เมื่อก่อนถ้าได้ตามเป้า ผู้จัดการคนก่อนจะมีของรางวัลที่ถูกใจให้ ใครท าดีก็มีรางวัล แต่ใคร
ท าไม่ดีก็ไม่ได้ ประชุมทุกเช้าคนท าดีจะได้รับค าชม แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วตั้งแต่ผู้จัดการเก่าออกไป แต่เรา
ก็ยงัท างานกันเหมือนเดิมน่ะ แค่ท าให้ไม่เกิดปัญหา ทุกคนท าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย” 

ส่วนในแผนกที่ยังพบว่ามีการด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่องนั้น พบว่าไม่ได้มีการท า
แผนการให้รางวัล หรือการสร้างแรงจูงใจ พนักงานถามหารางวัลที่เป็นตัวเงินเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการ
ท างานและ ไม่มีการเฝ้าติดตามผลการด าเนินการจะตามเม่ือถูกทวงถามมา  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์พบว่าองค์กรมีการพัฒนาบุลากร
ในด้านนวัตกรรมน้อย การส่งพนักงานออกไปฝึกอบรมภายนอกเพ่ือเปิดโลกทัศน์ มีน้อย ท าให้มีผลท า
ให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์น้อย ซึ่งหน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มี
คุณลักษณะที่สอดคล้องต่อคุณลักษณะองค์กรนวัตกรรม ในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมายของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนวัตกรรมขององค์กร การสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่สร้างแรงจูงใจผ่านการวัดผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ยุติธรรม 
สนับสนุนให้พนักงานกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม 

  5. กำรจัดกำรกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 
ค าถาม คือ การจัดการการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรในปัจจุบันมีผลต่อ

การด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรอย่างไร 
หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ

นวัตกรรมไม่ต่อเนื่องได้กล่าวถึงการจัดการการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรในปัจจุบัน
มีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรไว้ดังตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 ผลการศึกษาการจัดการการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ขององค์กรในปัจจุบันต่อการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรจากสภาพองค์กรและทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 
หน่วยงำน กำรจัดกำรกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

ระดับองค์กร • เว็บไซต์กลางในเครือข่ายอินทราเน็ตทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นภาษาอังกฤษ 

• มีหน่วยงานกลางที่ท าการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล

นวัตกรรม Best Practice จากองค์กรเครือข่ายทั่วโลก และสื่อสารไปยัง

หน่วยงานกลางในแต่ละภูมิภาคเพื่อสื่อสารและน าไปประยุกต์ใช้ 

• มีระบบ Internet ที่ทุกคนสามารถใช้ในการค้นหาสิ่งที่สนใจทางอินเตอร์เน็ตได้ 

• มีระบบการติดต่อสื่อสารผ่านทาง Skype ที่สะดวกและรวดเร็วและติดต่อได้กบั

องค์กรเครือข่ายทั่วโลก 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• มีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านทางการประชุมประจ าวัน 
• แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการท างานร่วมกันของพนักงานในแผนก 

• ดึงเอาความรู้และประสบการณ์การท างานของคนเก่งออกมาและถ่ายทอดแก่
พนักงานอ่ืน ๆ ผ่านการประชุมประจ าวัน 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• มีการสื่อสารนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านทางการประชุมประจ าวัน 
• แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการผ่านการท างานร่วมกันบางกลุ่ม 

• ความรู้และประสบการณ์การท างานของคนเก่งถ่ายทอดแก่พนักงานคนอื่น ๆ 

น้อย ต่างคนต่างท า ไม่ค่อยแชร์ 

จากการศึกษาองค์กร พบว่ามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ และมี
เว็บไซต์กลางที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนการท างานระหว่าหน่วยธุรกิจด้วย มีระบบการ
จัดการความรู้(Knowledge Management) ที่น าเอา Best Practice ของพนักงานในแต่และแห่งทั่ว
โลกมาลงในระบบการ จัดการความรู้และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้หน่วยงานแห่งอ่ืน ๆ 
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในแผนกของตนเอง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานในแผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มี
การพัฒนาทัศนคติของพนักงานให้เข้าใจในความส าคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปลูกฝังค่านิยมของ
องค์กร มีการสื่อสารข้อมูล โครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการพูดคุยอย่างเป็นกันเองในการประชุม
แผนกทุกวัน (Performance Dialogue) มีการปลุกฝังให้พนักงานฝึกคิด ฝึกแสดงออก โดยให้
พนักงานแต่ละคนได้พูดเกี่ยวกับงานที่ตนเองท าให้ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างพนักงานด้วยกันในที่ประชุม มีการน า Best Practice ที่น าเสนอโดยพนักงานในแผนก 
ไปแข่งขันและให้รางวัลหากโครงการที่น าเสนอนั้นผ่านการอนุมัติให้เป็น Best Practice ซึ่งจะมีการ
น าออกเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร 

ส่วนในแผนกที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่องพบว่า ไม่ได้มีการพัฒนาทัศคติของ
พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่มีการปลูกฝังค่านิยม มีการ
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สื่อสารข้อมูล โครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการการประชุมแผนกประจ าวัน (Performance 
Dialogue) บางครั้ง ไม่ได้มีการสร้างความเข้าใจถึงจุดประสงค์ของการท าโครงการและการสื่อสารถึง
ความเชื่อมโยง เกี่ยวข้องของแผนกต่อการด าเนินโครงการนั้น ๆ ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง บางแผนก
ไม่ได้มีการประชุมแผนก ท าให้ไม่มีการพูดคุย สื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์ พบว่าองค์กรมีการจัดการการ
เรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้โดยมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ท าหน้าที่
เก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ และสื่อสารไปยังองค์กรเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค เมื่อพิจารณาของ
สองหน่วยงานที่ด าเนินโครงการต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องในองค์กร พบว่ามีส่วนที่แตกต่างกันในส่วนที่
เกี่ยวกับการถ่ายทอคองค์ความรู้และประสบการณ์ของคนเก่งแก่เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งมีผลสอดคล้องต่อ
ความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กร 

  6. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร 
ค าถาม คือ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันมีผลต่อการด า เนินโครงการ

นวัตกรรมในองค์กรอย่างไร 
หน่วยงานที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ

นวัตกรรมไม่ต่อเนื่องได้กล่าวถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันมีผลต่อการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมในองค์กรไว้ดังตารางที่ 6 

ตำรำงที่ 6 ผลการศึกษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันต่อการด าเนินโครงการ  
  นวัตกรรมในองค์กรจากสภาพองค์กรและทั้งสองหน่วยงานเปรียบเทียบ 

หน่วยงำน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร 

ระดับองค์กร • องค์กรกลางมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความ

เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรม เริ่มจากการเปลี่ยน Logo ขององค์กรใหม่ 

• องค์กรสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กรโดยการ ก าหนดจุดมุ่งหมาย

ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ Innovation, People, 

commercial และ Operation 

• องค์กรในระดับภูมิภาคมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
อย่างต่อเนื่อง 

• มีการปลูกฝังค่านิยมร่วมขององค์กร 
• บรรยากาศการท างานสนุกสนาน 

• ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเป้าหมายด้านนวัตกรรม 

• ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกันเหมือนพ่ีน้อง 

• ยอมรับความแตกต่างทางคิด ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดและกล้าแสดงออกอย่าง
เป็นรูปธรรม 

• ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ลองท าก่อน ถ้าพบปัญหาค่อยแจ้งผู้จัดการเพื่อแก้ไข 
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หน่วยงำน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร 

หน่วยงานท่ีด าเนิน
โครงการนวัตกรรม 
ไม่ต่อเนื่อง 

• ไม่มีการปลูกฝั่งค่านิยมร่วมขององค์กร 
• การบรรยากาศการท างานตึงเครียด พนักงานป่วยบ่อย 

• ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายด้านนวัตกรรมน้อย 

• สภาพแวดล้อมการท างานเป็นลักษณะต่างคนต่างท า มีการช่วยเหลือกันบ้าง 

• พนักงานไม่กล้าคิดและกล้าแสดงออกน้อย 

• ต่อต้าน และกลัวการเปลี่ยนแปลง 

จากการสัมภาษณ์พบว่าในการด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กร พนักงานที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรทุกคนยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ ลักษณะโครงการเป็นแบบ Top – Down เริ่มจากผู้บริหารระดับภูมิภาคเป็นหลัก 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีการปูพ้ืนฐาน สร้าง
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในการท างานตั้งแต่ยุคผู้จัดการคนเก่า โดยถูกปลูกฝังค่านิยมขององค์กรเข้า
ไปในการปฏิบัติงานผ่านการพูดคุยในระหว่างการประชุมประจ าวัน (Performance Dialogue) 
พนักงานทุกคนถูกกระตุ้นให้พูด ให้คิด ให้แสดงออก และกระตุ้นให้น าเสนอสิ่งใหม่ ๆ ท าการทดลอง
ร่วมกัน ที่จะท าให้เกิดการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากแนวทางใหม่ ๆ ที่น าเสนอโดย
พนักงานประสบความส าเร็จสามารถที่จะไปไปปฏิบัติและเห็นผลจริง ผู้จัดการจะกล่าวชม ยกย่องและ
ให้พนักงานคนดังกล่าวน าเสนอผลงานต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป ดังความเห็นจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างในหน่วยงานซึ่งกล่าวว่า 

“เมื่อก่อนพนักงานจะต้องออกไปพูดน าเสนอผลการปฏิบัติงานที่ท าได้ทุกวันในระว่างการ
ประชุมประจ าวัน แล้วผู้จัดการจะให้เสนอแนวคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
จึงตั้งชื่อโครงการว่า รูป-ปะ-ท า” การท างานเป็นไปในลักษณะพ่ีน้องท างานร่วมกัน ช่วยกันท างาน 
หัวหน้าแผนกคลังสินค้าความเห็นว่า “แผนกคลังสินค้า เราท างานโดยดูแลกันเหมือนพ่ีน้อง ช่วยกัน
ท างาน ไม่แบ่งแยก ใครท าผิดก็เตือนกัน ใครไม่รู้ก็ถามคนที่รู้ ไม่ปิดบังไม่หวงความรู้” 

จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่มีการด าเนินโครงการไม่ต่อเนื่องพบว่ามีการแยกกันท างาน ไม่ได้
ท างานร่วมกันเป็นทีม พนักงานถูกกระตุ้นบ้างให้พูด ให้น าเสนอผลการท างาน แต่การสร้างวัฒนธรรม
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของผู้น ายังมีน้อย พนักงานยังมุ่งมั่นที่จะท าแค่งานที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย ท าให้ได้ตามเป้าหมายหากมีการก าหนดเป้าหมายรายบุคคล ไม่ได้มีการกระตุ้นให้น าเสนอ
แนวคิดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานไม่ได้ถูกกระตุ้นและดึงเข้ามามีส่วน
ร่วมในการออกแบบการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นมีการต่อต้านการน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการ  

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสภาพขององค์กรและการสัมภาษณ์ พบว่าองค์กรมีวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันของทั้งสองหน่วยงาน หน่วยงานที่ด าเนินโครงกรนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีการ
สร้างวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กรที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะองค์กรนวัตกรรม มีการ
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สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงออก ไม่กลัวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเข้ามา ยอมรับการ
เปลี่ยนแปล ไม่ต่อต้านซึ่งส่งผลให้โครงการต่าง ๆ ที่มีข้ึนในองค์กรด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

6. บทวิเครำะห์ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้เทคนิคของการวิจัยเชิงคุณภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อม

ตามความเป็นจริงในปัจจุบันขององค์กร โดยมีจุดยืนอยู่บนบริบทของปรากฏการณ์หรือสิ่งที่ก าลัง
ศึกษา การใช้การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลจาก การสอบถามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการ
สนทนาเกี่ยวความต่อเนื่องของการด าเนินงานโครงการนวัตกรรมขององค์กร และการสังเกตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในระหว่างการพูดคุย ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมที่
ท าการศึกษา ทั้ง 6 ประเด็น คือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายมีค่านิยมร่วม ,โครงสร้างองค์กร, 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม, ผู้น าองค์กร, ทรัพยากรมนุษย์ และการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
มีผลต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการนวัตกรรมในองค์กรที่ท าการศึกษา 
  1. วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้ำหมำยขององค์กร จากการศึกษาด้านวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และ
เป้าหมายขององค์กรที่ท าการศึกษา พบว่าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรมีการก าหนดไว้
ชัดเจน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ แต่พบการสื่อสารลงไปไม่ถึงพนักงาน
ในทุกระดับ องค์กรให้ความส าคัญกับการด าเนินกลยุทธ์และการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย องค์กรมี
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า มีค่านิยมร่วมเป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมของวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554)  
ที่พบว่าคุณลักษณะที่สอดคล้องต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม คือ องค์กรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีกลยุทธ์ที่
มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์ที่เป็นข้อความแสดงถึงความปรารถนาในการ
สร้างนวัตกรรม เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรที่ท าการศึกษา พบว่าการสื่อสารขององค์กร
แบบการสื่อสารที่เปิดกว้าง เช่นมีการสื่อสารผ่าน Town Hall Meeting เพ่ือให้ข่าวสารลงไปถึง
พนักงานทั้งองค์กร เพ่ือให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลเดียวกัน แต่การสื่อสารเป้าหมายและกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับลูกค้าขององค์กรยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิดการมุ่งเน้นเป้าหมายหรือ KPIs ของหน่วยงาน
มากว่า การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้าซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร การสื่อสารข้ามแผนก
หรือข้ามสายงานยังมีปัญหา พนักงานบางคนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือไม่ทราบแหล่งข้อมูล  

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบ ทั้งสองพบว่าไม่แตกต่างกันมากนักและมีผลต่อการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กรน้อย อย่างไรก็ตามองค์กรควรปรับปรุงการสื่อสารภายใน
องค์กรเพ่ือให้ข้อมูลวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรลงไปถึงในทุกระดับ 
เพ่ือให้มุ่งเป้าหมายเดียวกันขององค์กร ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดผลก าไรที่เพ่ิมข้ึน 
  2. โครงสร้ำงองค์กร จากการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กรต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องขององค์กรที่ท าการศึกษา พบว่า ลักษณะโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบแนวราบ มีการ
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กระจายอ านาจในการท างานและการตัดสินใจในงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ 
พนักงานสามารถเข้าปรึกษาปัญหาได้โดยตรงกับผู้จัดการ และมีการท างานร่วมกันของผู้จัดการและ
พนักงานในระดับต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก ซึ่งจะส่งผลในการด าเนินโครงการนวัตกรรม
ต่าง ๆ ในองค์กรด าเนินอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร โครงสร้าง
องค์กรที่ท าการศึกษามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการโครงการนวัตกรรม ในรูปแบบของโครงการสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ และมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในองค์กร ในองค์กร รวมถึงการสนับสนุน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และมีการร่วมมือกันในองค์กรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค (Region) ซึ่งสอดคล้อง
กับจากการศึกษาของ วุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554)  พบว่าคุณลักษณะที่สอดคล้องต่อการเป็นองค์กร
นวัตกรรมคือ องค์กรมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนวัตกรรม 
รองลงมาคือ องค์กรมีหน่วยงานหรือฝ่ายงานที่ท าหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา 

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบ ทั้งสองพบว่าโครงสร้างขององค์กรในปัจจุบันไม่มีผลต่อการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง 
  3. ผู้น ำองค์กร จากการศึกษาด้านผู้น าองค์กรต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมในองค์กรที่ท าการศึกษา พบว่าผู้น ามีความส าคัญต่อความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมในองค์กร ผู้น าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามที่จะ
เปลี่ยนทัศนคติของผู้ตาม มีความอดทน พยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ เกิดความมั่นใจในตนเอง 
ความรับผิดชอบ เข้าใจในตัวผู้ตาม ให้ท างานตามความถนัดของผู้ตามแต่ละคน เชื่อถือได้ท าให้เกิด
ความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น า เกิดการยอมรับและนับถือต่อตัวผู้น า ไม่
ต่อต้านเมื่อมีโครงการใหม่ ๆ เข้ามา ผู้น าสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ โดย
ปรับเปลี่ยนให้มีความเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวีการท างานต่าง ๆ ที่จะน าพาให้ทีมบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ   
อาภารัตน์ มหาขันธ์ (2560) ที่สรุปว่าผู้น าองค์กรต้องสนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมมีความทุ่มเท
มุ่งมั่นด้วยใจจริงในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าทดลอง กล้าคิด กล้าแสดงออก 
ผู้น าต้องมีความชัดเจน มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของมณีนุช ทรวงสุรัตนกุล (2558) ที่กล่าวว่า
ผู้บริหารระดับกลาง จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนโยบายขององค์กรและการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
ช่วยท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนอยู่ได้ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที 

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบทั้งสองพบว่าผู้น าองค์กรมีความสอดคล้องสูงสุดต่อผลต่อ
การพัฒนา และด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การน าพานวัตกรรมของ
ผู้น า การเปลี่ยนทัศนคติการท างานของคนในทีม การกระตุ้นและการส่งเสริมให้เกิด ความคิด
สร้างสรรค์ในหน่วยงาน ส่งผลให้การด าเนินโครงการต่าง ๆ ในองค์กร 
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  4. กำรพัฒนำบุคลำกร จากการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กรต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องขององค์กรที่ท าการศึกษา พบว่า มีการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของทุกแผนก
ในองค์กรน้อย ในแต่ละแผนกมีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลกรในหน่วยงานน้อย มีเพียงการเรียนรู้เพ่ือ
ปฏิบัติงาน ฝึกอบรมภายนอกน้อยมากและไม่มีการออกศึกษาดูงานภายนอก ท าให้บุคลากรไม่มีความรู้ 
ไม่มีประสบการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมในองค์กรด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่จาก
การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มหน่วยงานทั้งสองที่มีการด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง แม้แผนกที่ด าเนินโครงการต่อเนื่องจะไม่ต่อต้านต่อการท าโครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่มีความ
เสี่ยงที่จะไม่พัฒนาอะไรใหม่ ๆ ไม่มีความคิดสร้างสรร ในการคิดพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนผู้จัดการใหม่ การสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา  (2554) ที่พบว่าคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมที่คุณลักษณะ
สอดคล้องสูงสุด คือ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ไปดูงานหรือทัศนศึกษาภายนอกองค์กร รองลงมา
คือ องค์กรเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ส าหรับองค์กรนวัตกรรมนั้นบุคลากรถือเป็นหน่วยที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา และการด าเนินโครงการ
นวัตกรรมให้ต่อเนื่องในองค์กร และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของพยัต วุฒิรงค์ (2557) ซึ่งพบว่าการ
พัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรร เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
และการน าไปปฏิบัติ การพัฒนาทักษะของบุคลากรที่มีอยู่เดิมให้มีทักษะที่รองรับการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 

ในด้านของแผนการการให้รางวัลและการสร้างแรงจูงใจนั้น พบว่าในหน่วยงานที่ด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีการกระตุ้นในหน่วยนงานของตนเอง มีการวางแผนการให้รางวัล
และสร้างแรงจูงใจ เมื่อพนักงานสามารถท าส าเร็จตามเป้าหมาย โดยการให้รางวัลไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่
เป็นตัวเงิน แต่เป็นการแสดงความยกย่องและยอมรับในแผนก และมีการฉลองในแผนกภายนอก
โรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้จัดการ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา 
(2554)  การให้รางวัลและการยอมรับ ทุกองค์กรมีการให้รางวัลกับผู้ที่มีส่วนร่วม ผู้มีความพยายาม
และผู้สร้างความส าเร็จด้านความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน แต่เป็นการ
แสดงความยกย่องและการให้การยอมรับนับถือของเพ่ือนพนักงาน การตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้รางวัลจูงใจ และมีการตั้งเป้าหมายและหลักเกณฑ์การตัดสินในการให้
รางวัลไว้อย่างชัดเจนและมีความยุติธรรมในการพิจารณาของรางวัล  

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบ ทั้งสองพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านการพัฒนาบุคลากร
ในระดับหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อความสอดคล้องต่อผลต่อการพัฒนาและด าเนินโครงการนวัตกรรมของ
องค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรต้องให้การฝึกอบรม พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ
นวัตกรรมซ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 
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  5. กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ จากการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กรต่อการ
ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่ท าการศึกษา พบว่า องค์กรมีหน่วยงานที่ท า
หน้าที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ และมีเว็บไซต์กลางที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนการ
ท างานระหว่าหน่วยธุรกิจด้วย มีระบบการจัดการความรู้ ที่น าเอา Best Practice ของพนักงานในแต่
ละแห่งทั่วทั้งโลกมาลงในระบบการ จัดการความรู้และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้
หน่วยงานแห่งอื่น ๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้ในแผนกของตนเอง มีการสื่อสารข่าวสารสิ่งใหม่ ๆ และน ามา
พัฒนาประยุกต์ใช้กับองค์กรเพราะในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมีทัศนคติที่ดีใน
การท างานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันการสร้างความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับ มีการการก าหนดเป้าหมายที่
ท้าทายเพื่อให้พนักงานอยากท างานร่วมกัน การเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กร เป็นการสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร ในแผนกที่มีการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาทัศนคติในการท างานที่ดี รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
พนักงานให้เข้าใจในความส าคัญในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ปลูกฝังค่านิยมขององค์กร มีการสื่อสารข้อมูล 
โครงการนวัตกรรมใหม่ ๆ ผ่านการพูดคุยอย่างเป็นกันเองในการประชุมแผนกทุกวัน (Performance 
Dialogue) มีการปลุกฝังให้พนักงานฝึกคิด ฝึกแสดงออก โดยให้พนักงานแต่ละคนได้พูดเกี่ยวกับงานที่
ตนเองท าให้ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงานด้วยกันในที่
ประชุม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา (2554) ที่สรุปว่าคุณลักษณะของ
องค์กรนวัตกรรมที่คุณลักษณะสอดคล้องสูงสุด คือองค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานแลกเปลี่ยนความรู้
และข้อมูล ข่าวสารซึ่งกันและกันทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รองลงมาคือ องค์กรมี
เว็บไซต์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตขององค์กร เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้พนักงานได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบ ทั้งสองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในด้านการจัดการเรียนรู้และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้ไม่มีผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องมากนัก 
เนื่องจากองค์กรมีการสนับสนุนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในองค์กรเครือข่าย 
  6. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร จากการศึกษาด้านโครงสร้างองค์กรต่อการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขององค์กรที่ท าการศึกษา พบว่าองค์กรมีการส่งเสริมให้พนักงานคิดลอง
ผิดลองถูก เปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและแสดงออก ส่งเสริมการคิดใหม่ท าใหม่ คิด สร้างสรรค์ พูดได้
คุยได้ เสนอได้ยอมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ระหว่างกันได้ ในแผนกที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
มีการท างานร่วมกัน กล้าคิดกล้าเปลี่ยนแปลง ยอมรับความผิดพลาด มีการท างานเป็นทีม ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันแบบพ่ีน้อง มีการส่งประกวดภายนอกองค์กร การให้รางวัลความคิดสร้างสรรค์/ความคิด
นวัตกรรมแก่บุคคลและทีม แต่ในแผนกที่ด าเนินโครงการนวัตกรรมไม่ต่อเนื่องพบว่ามีวัฒนธรรมการ
ท างานที่เคร่งเครียด ไม่สนุกสนาน พนักงานไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าเสนอความคิดสร้างสรร 
เพ่ือการพัฒนางานที่ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวุฒิพงษ์ ภักดีเหลา  
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(2554) ที่สรุปว่าคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมที่คุณลักษณะสอดคล้องสูงสุด คือ องค์กรมีวัฒนธรรม
องค์กรที่มุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นค่านิยมร่วมของพนักงานทุกคน รองลงมาคือ องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งเสริมการทางานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการเกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทั้งสภาพ
ทางกายภาพ และกระบวนการ ครอบคลุมถึง การสื่อสาร การหมุนเวียนข่าวสาร การจัดการความรู้ การ
สร้างทีมการจัดการประกวดภายในองค์กร การส่งประกวดภายนอกองค์กร การให้รางวัลความคิด
สร้างสรรค์ความคิดนวัตกรรมแก่บุคคลและทีมจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะหลักและทักษะรองที่
จ าเป็นต้องใช้ในการทางานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายนวัตกรรมขององค์กร 

เมื่อศึกษาหน่วยงานเปรียบเทียบ ทั้งสองพบว่ามีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมการท างาน ส่งผลต่อการด าเนินโครงการนวัตกรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่องในองค์กร 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  7.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าองค์กรมีการด าเนินโครงการนวัตกรรมผ่านนโยบาย และมี

จุดมุ่งหมายที่การสร้างความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ มีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการ
ความรู้ และมีเว็บไซต์กลางที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนการท างานระหว่าหน่วยธุรกิจด้วย 
มีระบบการจัดการความรู้ที่น าเอา Best Practice ของพนักงานในแต่ละแห่งทั่วทั้งโลกมาลงในระบบการ 
จัดการความรู้และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ องค์กรมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่นเครื่องมือใหม่ ๆ 
เครื่องจักรใหม่ ๆ จากการศึกษาเปรียบเทียบหน่วยงานสองหน่วยภายใต้กรอบคุณลักษณะองค์กร
นวัตกรรมทั้ง 6 คุณลักษณะคือ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมาย, โครงสร้างองค์กร, วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม, ผู้น าขององค์กร, การพัฒนาบุคลกร และการจัดการการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ 
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการนวัตกรรมในองค์กร คือ 

1. ผู้น าขององค์กรมีมีผลต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของโครงการนวัตกรรมในองค์กร
มากที่สุด ผู้น ามีส าคัญในการปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ในการเปลี่ยนทัศนคติในการท างานของ
พนักงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพ การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ
การก าหนดเป้าหมายแผนก (KPIs) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทที่มุ้งเน้นให้ความส าคัญต่อ
ลูกค้า การสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีม ช่วยเหลือและสนับสนุนกัน เพ่ือน าพาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายใหญ่ร่วมกัน  

2. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมองค์กร การสร้างบรรยากาศในการท างานยังเป็นไปในลักษณะ
สนุกสนาน ไม่เคร่งเครียด สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าแสดงออก คิด สร้างสรรค์
อย่างเป็นรูปธรรม สร้างวัฒนธรรม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ต่อต้านสิ่งใหม่ ไม่กลัวกับสิ่งใหม่ ๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต 



 

 

367 
 

3. การพัฒนาบุคลกร การคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับสายงาน การให้พนักงานท างานตาม
ความถนัด เปิดโอกาสให้พนักงานได้ออกไปฝึกอบรมภายนอกด้านนวัตกรรมเพ่ือเปิดโลกทัศน์ของ
พนักงานให้กว้างขึ้น เพ่ือท าให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรในการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นตัวเงินเช่นการสร้างการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน การชื่นชมในความดี การเลี้ยง
ฉลองเม่ือส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

  ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยนี้ สามารถแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะส าหรับ

การนาไปปฏิบัติ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 
  1. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำไปปฏิบัติ 

  1. น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงองค์กรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อการพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรมอย่างยั่งยืน 

  2. องค์กรควรสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายนวัตกรรมให้ทั่วถึงในทุกระดับ เพ่ือให้พนักงาน
ในทุกระดับเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน และมีการด าเนินโครงการการติดตามผลของการด าเนิน
โครงการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างบุคลากรผู้น านวัตกรรม และจัดโครงการแข่งขัน
นวัตกรรมทั้งในองค์กรเครือข่ายและภายนอกองค์กรในประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้
เรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ ทั้งในธุรกิจเดียวกันและต่างธุรกิจ 

  3. จัดการฝึกอบรมทั้งผู้น าและพนักงานเกี่ยวกับนวัตกรรม เพ่ือให้พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมมากขึ้น 
  2. ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 

  1. ศึกษาคุณลักษณะขององค์กรนวัตกรรมอ่ืน ๆ องค์ประกอบ แบบเชิงลึก เพ่ือให้ได้
คุณลักษณะ กิจกรรมและการด าเนินการที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

  2. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างตัวแบบ (Model) ขององค์กรนวัตกรรม ที่เป็นรูปธรรม เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม สาหรับผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กร 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร: กรณีศึกษำหน่วยสงครำมพิเศษทำงเรือ 
กองเรือยุทธกำร กองทัพเรือ 

ศศิปรียา พิมพ์หาญ* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา หน่วยบัญชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของ
บุคคลากรของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ 2) เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์การ การศึกษาครั้งนี้เป็นการ
วิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interviews) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
2) กลุ่มที่ปฏิบัติราชการนอกพ้ืนที่ รวมจ านวน 10 ท่าน จากนั้นน าข้อมูลมาท าการจัดหมวดหมู่และ
แยกแยะข้อมูลต่าง ๆ (Categoring) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ความไว้เนื้อเชื่อใจในทีมนั้นส่งผลต่อนโยบายและเป้าหมายขององค์กร 
สิ่งนี้จึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและการขับเคลื่อนคนในองค์กรให้ท าภารกิจได้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรเป็นอย่างมาก 2) ความท้ายทายในการท างานและ
ภารกิจต่าง ๆ นั้นเป็นปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรและมีความสอดคล้องกันซึ่ง
เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจที่มีความท้าทายเพ่ือตอบโจทย์ในการท างานของ
บุคคลากรของหน่วย 3) ความมีชื่อเสียงของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีทุกคนต้องคิดถึงภารกิจและหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติการพร้อมทั้งส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างสูง 4) ค่านิยมและวัฒนธรรมถูกปลูกฝังเรื่องของความรักและท างานเป็นทีม 
ค าว่าทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานท าให้งานทุกอย่างนั้นส าเร็จลุล่วงได้ดีและมีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์กร 5) ความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร คือ ความเชื่อ เป็นขั้นตอนแรกที่จะท าให้คนเราเข้ามา
รวมกัน มีแนวคิดเดียวกัน และพร้อมจะปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ความเชื่อเกิดจากได้ยินหรือได้รับการ
บอกสอนมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้กลุ่มบุคคลากรขององค์กรมีความรับรู้ในแนวเดียวกัน ปฏิบัติ
ในทิศทางเดียวกันหรือสื่อสารให้เข้าใจในแนวทางเดียวกัน ความศรัทธา เป็นผลจากการพิสูจน์ทราบ
ด้วยตนเองว่าแนวคิดส่งผลต่อตัวบุคคลนั้น ๆ จากประสบการณ์จริงที่เริ่มจากการรับรู้ การเชื่อ เข้าใจ 
ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ได้รับผลกระทบจริง ก่อให้เกิดความศรัทธาซึ่งส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร 
6) ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงและเป็นแรงจูงใจที่ท าให้

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  

อีเมล: sasi19nid@gmail.com 
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บุคคลากรยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป เพ่ือชดเชยการท างานที่ยากล าบากและการเสี่ยงต่ออันตรายของ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายแต่กลับพบว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในช่วงแรกเริ่มที่บุคคลากรของ
หน่วยเข้ามาสู่องค์กรนี้เท่านั้น หากเมื่อเข้ามาแล้วกลับพบว่ามีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรน้อยที่สุด 
7) ช่วงอายุของบุคลากรมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างสูง   

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
คือ “ทีม” ซึ่งค าว่าทีมนั้น องค์กรได้ปลูกฝังให้กับบุคลากรของหน่วยตั้งแต่การเริ่มเข้ามาเป็นนักเรียน
ท าลายใต้น้ าจู่โจม หมายความว่า องค์กรได้สร้างต้นแบบของความผูกพันในองค์กรด้วยวิธีการแทรก
ซึมเข้าไปในหลักสูตรของการเรียน การทดสอบ ของบุคลากรของหน่วย ตั้งแต่แรกเริ่ม และผลของ
ความผูกพันส่งผลท าให้เป้าหมายขององค์กรนั้นส าเร็จ ซึ่งการรวมทีมขององค์กรนี้นั้นมีที่มา คือ การ
ยอมรับ, การช่วยเหลือ, ความเชื่อมั่นและการเคารพซึ่งกันและกัน 
 
ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
 

1. บทน ำ 
ความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนภารกิจทุกอย่างของ

องค์กรและเป็นสิ่งส าคัญที่เป็นปัจจัยในการน าพาองค์กรไปสู่จุดมุ่งหมาย เพราะความผูกพันเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรมีความพร้อมจากภายใน นั่นคือความพร้อมของบุคลากรซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์
ผลงานให้กับองค์กร ทุ่มเทก าลังความสามารถเพ่ือท าให้ภารกิจที่มอบหมายนั้นส าเร็จและน าเสนอสิ่งที่
ดีที่สุดให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง การบริหารบุคคลากรจึงมีส่วนส าคัญในการตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งจูงใจหรือการตอบสนองความต้องการพื้นฐานบ่งบอกได้ถึงความยินดีและ
ความพอใจของบุคลากร 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เรียกโดยทั่วไปว่า ซีล เป็นหน่วยหนึ่ง
ในหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือไทย ที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นหน่วยที่มีการ
ฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าทัพ ซึ่งเป็นหน่วยที่มีบุคคลากรที่มีความพิเศษใน
ด้านทักษะที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติ ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยมีทั้งแบบเปิดเผยและความลับและเป็น
ภารกิจที่ยากและหนัก ดังนั้นการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของบุคคลากรเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วงนั้นต้องมี
การหล่อหลอมจิตใจให้เกิดความผูกพันในองค์กร กฎส าคัญของนักเรียนนักท าลายใต้น้ าจู่โจม คือ มี
จิตใจเข้มแข็ง กล้าเผชิญหน้าต่อปัญหาต่าง ๆ ตัดสินใจด้วยความเด็ดขาด รวดเร็ว แม่นย า ถูกต้อง เอา
ตัวเองรอดได้โดยไม่ทิ้งเพื่อน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และเป็น
หน่วยงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่มีความเสี่ยงและอันตรายอีกทั้งยังท าภารกิจที่เป็น
ความลับของชาติซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหน้าที่ส าคัญดังนี้ 1.ลาดตระเวนพิเศษและปฏิบัติการ
โดยตรงเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ 2.ด าเนินการส ารวจหาด ท าลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด ตัด
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รอนเป้าหมายที่ส าคัญทางทหารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการสะเทินน้ าสะเทินบก 3. ปฏิบัติการรบ
แบบกองโจรบ่อนท าลายจารกรรมก่อวินาศกรรมและปฏิบัติการลับเพ่ือสนับสนุนสงครามนอกแบบ 4. 
ปราบปรามการก่อการร้าย 5.ฝึกและศึกษาเกี่ยวกับ การสงครามทางเรือให้กับก าลังหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ 6.ปฏิบัติกิจพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีลักษณะที่หมายที่ต้องปฏิบัติ
ดังนี้แท่นขุดเจาะ, เรือ, อาคารสิ่งปลูกสร้าง,อากาศยานรวมถึงต้องมีขีดความสามารถในการแทรกซึม
เข้าทั้ง 3 มิติคือ SEA ผิว/น้ าใต้ (ว่ายน้ าทางยุทธวิธี/ด าน้ า/ยานใต้น้ า) AIR HAHO,HALO/Fast 
Rope/HELOCAST LAND เดินเร่งรีบพร้อมยุทโธปกรณ์/รถยนต์ทางยุทธวิธี 

ซึ่งเหตุนี้จึงท าให้บุคลากรของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือแต่ละคนต้องมีความสามารถ
ครอบจักรวาลทั้งภารกิจและความแตกต่างของที่หมายแต่ละรูปแบบที่มีความต้องการความสามารถ
ในการใช้อาวุธที่หลากหลายยุทธวิธีของทีมที่เป็นเลิศรวมถึงการแทรกซึมเข้าสู่ที่หมายในทุกมิติและ
ต้องมีความแข็งแรงและแข็งแกร่งทั้งสภาพรางกายและจิตใจที่จะต้องต่อสู้กับความยากล าบากในภูมิ
ประเทศเพ่ือจะด ารงไว้ซึ่งความส าเร็จในภารกิจภายใต้การใช้หน่วยรบขนาดเล็ก แต่ต้องการผลลัพธ์สูง
ซึ่งบุคลากรต้องมีคุณภาพอย่างแท้จริงที่จะมีขีดวามสามารถ ครบทุก ๆ มิติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาหลังจบหลักสูตรนักท าลายได้น้ าจู่ โจมชั้นสูงแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยจะต้องสามารถวัดผล/ 
ประเมินผล/ และเก็บสถิติเป็นรายบุคคลและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้ทราบว่าบุคคลนั้นมีขีด
ความสามารถในแต่ละด้านครบถ้วนแล้วหรือยังมีคุณสมบัติในด้านไหนที่จะต้องฝึกเพ่ิมเติมเพ่ือให้แต่
ละคนมีขีดความสามารถครบในทุกด้านท าให้เป็น Standard SEALs ทีมีความสามารถอย่างแท้จริง
ไม่ใช่แค่ราคาคุยหรืออยู่ในโลกแห่งความฝันเพ่ือให้สามารถประกันความส าเร็จในทุกภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และการฝึกที่หนักของ “ซีล” นั้นเพราะภารกิจกดดัน-เสี่ยงชีวิต จึง
ต้องการคัดเลือกคนที่สามารถท างานเคียงบ่าเคียงไหล่ ตายแทนกันได้ ซึ่งปัจจุบันหน่วยซีลนั้นยัง
ต้องการก าลังคนจ านวนมาก แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการฝึก  ขีดความสามารถ สติ 
หลักการและความกล้าหาญ “น้ า ฟ้า ฝั่ง เรียนรู้รบเจนจบสิ้น ใครได้ยินล้วนยอมรับและนับถือ ภารกิจ
เหนืออ่ืนใดได้เล่าลือ มั่นยึดถือในชาติ ศาสน์ กษัตรา” องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ได้รับการกล่าวขวัญว่า
เป็นองค์กรที่มีการฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษกว่าเหล่าทัพอ่ืนและเป็นองค์กรที่มีระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรสูง ตัวอย่างจากเหตุการณ์ การช่วยชีวิตทีมหมูป่าที่ถ้ าหลวงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่าน
มานั้น ได้สูญเสียบุคลากรไปจากเหตุการณ์นี้ คืออดีต “ซีล” ซึ่งท าให้เราได้เห็นถึงรูปแบบการท างานที่
เป็น Model ใหม่ที่น่าสนใจ หลักจากการสูญเสีย ผบ.หน่วยซีล ได้กล่าวว่า “การปฏิบัติงานนั้นเราก็ยัง
ท าต่อเพราะเราถูกฝึกมาให้ท างานในสภาวะความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ็บป่วย หรือ
เสียชีวิต เราต้องเผชิญตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะถูกฝึกมาอย่างนี้ ขอยืนยันว่าเราไม่เคยเสียขวัญก าลัง
พลของเรายังคงฮึกเหิมพ่ีน้องเราที่เสียชีวิตจะต้องไม่สูญเปล่าเราเดินหน้าต่อ” ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของหน่วยสงครามพิเศษทาง
เรือ เรื่องการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรจึงท าให้บุคคลากรในหน่วยถึงได้รักและ
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ถวายชีวิตให้กับภารกิจที่ถูกมอบหมาย, ความรักความผูกพันในองค์กร, เพ่ือนร่วมทีม ความเสียสละ, 
และการตายแทนกันได้ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคคลากรของหน่วยสงครามพิเศษ
ทางเรือ กองทัพเรือ 
  2.2 เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานอื่น ๆ 
  2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กร 
 

3. กรอบควำมคิดในกำรวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในดังภาพนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 

- ความไว้เนื้อเชื่อใจในทีม(Trust) 

- ความท้าทายในการท างาน 

- ด้านความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 

- ด้านค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร 

- ความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธา 

- ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

- ช่วงอายุของบุคลากรมีผลต่อความผูกพัน 

ความผกูพนัต่อ

องคก์ร 

กรอบแนวคิดในการ

วิจยั 
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4. วิธีกำรศึกษำ 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลเชิงลึกที่เป็นตัวแทน
จ านวน 10 คนดังนี้ ครูฝึกจ านวน 1 คน บุคลากรประจ าหน่วย 4 คน และบุคลากรที่ประจ านอกพ้ืนที่
จ านวน 5 คน  โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่พัฒนาตามกรอบความคิดในการวิจัย คือ ปัจจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรโดยด าเนินการดังนี้ (1) การจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
คณะรัฐประศาสนศาตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถึงยังกรมกิจการพลเรือนกองทัพเรือและส่ง
ต่อมายังหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือที่ได้รับอนุญาต เพ่ือข้อความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล (2) ชี้แจงกับผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าและขออนุญาตก่อนที่จะด าเนินการเก็บข้อมูล และมีการ
สรุปข้อมูลเบื้องต้นให้รับทราบ (3) ท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยจะมีการ
บันทึกเสียง (Recording) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด พร้อมกับสังเกตท่าทางหรือ
พฤติกรรมประกอบด้วย (4) เมื่อท าการบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลยืนยันความถูกต้องและ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และตรวจสอบว่าข้อมูลใดบ้างที่ไม่ต้องการให้เปิดเผย (4) น าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความละเอียดและครบถ้วนตามที่
ผู้วิจัยได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุด(5) การตรวจสอบคุณภาพของค าถามของผู้วิจัยจะเชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความผูกพันของต่อองค์การ และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือท าการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาของข้อค าถามที่จะใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยด าเนินการทดสอบ
แบบสัมภาษณ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะน าแบบค าถามไปใช้จริงและสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บ
ข้อมูล ด้วยการชี้แจงแก่ผู้ให้สัมภาษณ์ถึงการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์นั้น 
สามารถบอกข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาได้มากที่สุด 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interviews) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีแบบค าถามปลายเปิดกึ่งมีโครงสร้างเป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ โดยโครงสร้างของค าถามจะสร้างขึ้นโดยใช้กรอบคาถามการวิจัยในการก าหนดประเด็นต่าง ๆ 
เพ่ือตั้งเป็นค าถาม ซึ่งในแต่ละประเด็นอาจจะประกอบด้วยหลายค าถาม นอกจากนี้ยังใช้เครื่องบันทึกเสียง
และเครื่องบันทึกภาพ เพ่ือช่วยในการเก็บข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยแบ่งแบบค าถามเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนที่ 1 ช่วงเปิดการสัมภาษณ์ เป็นการกล่าวทักทายแหล่งข้อมูลและอธิบาย
เกี่ยวกับงานวิจัยเพ่ือทา ความเข้าใจร่วมกันกับแหล่งข้อมูลและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์
ประโยชน์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์จะได้รับ การเก็บรักษาความลับและแนวทางในการเก็บข้อมูล ส่วนที่ 2 ช่วง
เนื้อหา เป็นการตั้งค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกซ่ึงเกี่ยวกับปัจจัยที่ประกอบกับการศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยค าถามในช่วงแรกเป็นการกล่าวถึงมุมมองของปัจจัยที่
ส่งผลท าให้บุคคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยให้แหล่งข้อมูลแสดงความคิดเกี่ยวกับมุมมองของ
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ตนเองและให้ความหมายของความผูกกันต่อองค์การด้วยตัวแปรต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยน าเสนอไปเพ่ือท าให้ท่าน
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนั้นได้ให้อธิบายพร้อมกับการยกตัวอย่างเหตุการณ์ประกอบการให้ข้อมูล
เพ่ือความละเอียดและชัดเจนของข้อมูล และในช่วงที่สองได้ให้แหล่งข้อมูลแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การที่นอกเหนือจากตัวแปรของผู้วิจัย ส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอน
การปิดการสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มตัวอย่างและกล่าวขอบคุณแหล่งข้อมูลที่เป็นผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมทั้งได้
ท าการขอข้อมูลเพ่ิมเติมของแหล่งข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ อันได้แก่ ชื่อ-สกลุ สถานะทางครอบครัว ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์ความรับผิดชอบในงานปัจจุบันขององค์กรดังกล่าวและอายุของแหล่งข้อมูล 
  จากค าถามวิจัยที่ว่าปัจจัยใดที่ท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจในทีมและความผูกพันต่อองค์การ
นั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเมื่อผู้วิจัยได้ท า การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth 
Interview) เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยท าการถอดเทปจากข้อมูลในเครื่องบันทึกเสียงอย่างละเอียด โดยท าการ
ฟังเทปบันทึกเสียงซ้ า ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน แล้วน าบทสัมภาษณ์รายบุคคล 
(Individual Interview) มาท าการจัดหมวดหมู่และแยกแยะข้อมูลต่าง ๆ (Categoring) ที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องออกจากบทสัมภาษณ์เพ่ือความชัดเจนในการวิเคราะห์ข้อมูล และอาจจะน าข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
บางอย่างกลับมาพิจารณาประกอบในภายหลังเพ่ือเป็นการเพ่ิมความถูกต้องของข้อมูลเมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูล
เบื้องต้นแล้ว จากนั้นท าการหาข้อมูลที่มีความสอดคล้องและแตกต่างกันโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยจ าแนกตามค าถามวิจัยและท าการวิเคราะห์ตีความข้อมูลโดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในแต่ละส่วน เพ่ือให้ครอบคลุมระหว่าง
ข้อมูลกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความถูกต้องของข้อมูลตลอดจนวิเคราะห์ถึงเหตุและผล (Cause 
and Effect Analysis) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า ผลที่เกิดมาจากเหตุปัจจัยใด 
แล้วน ามาวิเคราะห์สรุปเป็นแบบบรรยายเพ่ือตอบปัญหาการวิจัย จากระเบียบวิธีวิจัยที่ดังกล่าวไปข้างต้น 
ผู้วิจัยจะน าเสนอผลของการศึกษา การวิเคราะห์เชิงคุณภาพทั้งหมดในบทต่อไป 
  3. การสร้างเครื่องมือวิจัย (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2) ศึกษารูปแบบและ
เทคนิคการสัมภาษณ์ รวมทั้งวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ (3) จัดท าแบบสัมภาษณ์ (4) น าแบบสัมภาษณ์
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาความเที่ยงตรงเนื้อหา แล้วน า ข้อเสนอแนะที่ได้น าไปปรับปรุงแก้ไข (5) น าแบบ
สัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้จริง (6) จัดท าแบบสัมภาษณ์ฉบับ
สมบูรณ ์(6) ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ รวมทัง้มีเครื่องบันทึกเสียงความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรของหน่วยบัญชาการสงคราม
พิเศษทางเรือ กองทัพเรือเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรพบว่า 
  เริ่มจากการที่เข้ามาในหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจมนั้น พบว่า การที่ทุกคนเข้ามาฝึก
หลักสูตรนี้คือ ความเป็นหน่วยพิเศษที่มีความแตกต่างจากหน่วยอ่ืนเนื่องจากหน่วยนี้มีการฝึกฝนแบบ 
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3 มิติ คือ น้ า ฟ้า ฝั่ง (SEA AIR LAND= SEALs) คือที่มาของค าว่า SEALs  ซึ่งการฝึกฝนแบบ
ผสมผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของการฝึกที่รวมทุกมิตินั้นท าให้บุคคลากรมีความสนใจและมี
ความรู้สึกว่าหน่วยนี้มีความพิเศษเหนือกว่าการฝึกฝนในหลักสูตรอ่ืน ๆ และมีความคิดว่าความเป็น
หน่วยนี้คือความภาคภูมิใจที่สูงสุดในชีวิต และเป็นหน่วยที่พิเศษที่สุด คือ หนึ่งในชีวิตของบุคคลากรที่
มีโอกาสจะเข้ามาเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝนเมื่อจบการฝึกฝนจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง มีความภูมิใจใน
ความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยพิเศษหน่วยนี้ ซึ่งจากบทสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วย ณ วันที่ 5 
กันยายน 2561  
  “ เมื่อเข้ามาเรียนครั้งแรกไม่รู้จักใคร แต่ละคนมาจากต่างที่กัน ทั้งนอกและในสังกัดของ
กองทัพเรือ การฝึกฝนในครั้งแรกช่วง 3 สัปดาห์แรก เป็นช่วงที่ต่างคนต่างไม่สนใจซึ่งกันและกัน เป็น
การฝึกที่ท าให้เห็นตัวตนของแต่ละคนที่เข้ารับการฝึกฝน เป็นการฝึกต่อสู้กับตนเองทั้งสภาพอากาศ ,
แรงกดดันจากครูฝึกและจิตใจของตนเอง และในช่วงสัปดาห์นรกเป็นการคัดทีมและคัดคนออก คนที่
อ่อนแอก็ต้องแพ้ไปและหากใครเห็นแก่ตัวจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับเพ่ือนได้ ระยะเวลาดังกล่าวนี้เป็น
ช่วงของการการฝึกฝนการท างานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันแบบไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือพ่ึงพากันและกัน 
จึงท าให้เกิดค าว่า “ทีม” ขึ้น เมื่อผ่านสัปดาห์นรกไป เป็นช่วงที่ทุกคนจะท้อแท้มากที่สุด หากใจไม่แข็ง
พอจะไม่สามารถอยู่ต่อได้ต้องลาออกไป เป็นการคัดกรองคนในล าดับที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งระยะนี้เป็นการ
ฝึกแบบทีมทั้งหมด ทุกคนในรุ่นจะถูกแบ่งออกมาเป็นทีม และแต่ละทีมจะต้องอยู่จนครบหลักสูตรไม่
สามารถเปลี่ยนทีมได้ หากคนในทีมใดลาออกไปก็ไม่มีคนเข้าทดแทน ระยะนี้จึงเป็นระยะที่โหดที่สุด
เนื่องด้วยรูปแบบการฝึกที่หนักหนาสาหัสและจ านวนคนในทีมมีจ านวนจ ากัด ทุกคนต้องพร้อมใจกันสู้
พร้อมกับทีมอ่ืนในรุ่นด้วย ในระยะการฝึกนี้บุคลากรในรุ่นจะเหลือ 1 ใน 3 ของคนที่สมัครเข้ามาเพ่ือ
เรียนหลักสูตรดังกล่าว และเมื่อการฝึกสิ้นสุดในแต่ละสัปดาห์นั้น ทุกคนจะกลับมาบ้านตนเอง แต่
อย่างไรก็ตามเพ่ือนในทีมก็จะมีการนัดเพ่ือสังสรรค์และปรึกษาหารือกันทุกคืนวันหยุดที่ได้รับการ
ปล่อยตัวเพ่ือกลับบ้าน นั้นหมายถึงว่าคนในทีมเจอกันทุกวันตั้งแต่ฝึกฝนจนถึงวันพักผ่อนของแต่ละคน 
ไม่เคยห่างหายกันเลย ดังนั้นสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในทีมให้มีความรักและสามัคคีกัน 
เพราะหากบางคนท้อแท้อยากลาออกเพ่ือนในทีมจะช่วยกันสร้างแรงจูงใจพร้อมกับให้ก าลังใจกัน
ตลอดระยะเวลาของการฝึกฝนจนถึงจบหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจม”  
  หลังจากนั้นเมื่อจบหลักสูตรนักท าลายใต้น้ าจู่โจมแล้วนั้นซึ่งระยะเวลาของการเรียนเป็นเวลา
จ านวน 10  เดือน  ทุกคนก็จะต้องเข้าประจ าการเพ่ือรับหน้าที่ของบุคคลากรของหน่วยบัญชาการ
พิเศษทางเรือต่อไป ซึ่งจากบทสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วย ณ วันที่ 7 กันยายน 2561 ซึ่งท่านเป็นครู
ฝึกประจ าโรงเรียนนักท าลายใต้น้ าจู่โจมได้ความส าคัญดังนี้ 
  “ตั้งแต่แรกที่เข้ามาอยู่ในหน่วยนี้ ได้ประดับเครื่องหมายความสามารถ(ตราสัญลักษณ์ของ
ความเป็นมนุษย์กบ)นักท าลายใต้น้ าจู่โจม นั้นหมายความว่า เราจะพลีชีพเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตรีย์ ด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว เปรียบเสมือนดั่งปลาฉลาม ซึ่งไม่หวั่นกลัวแม้อยู่ในสภาพคลื่นที่
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รุนแรงหรือมีอุปสรรคนานาประการ ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่นในความเป็นรบพิเศษ 
เพราะเราผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี” และท่านยังกล่าวอีกว่า “ จริง ๆ แล้วเราก็ไม่ใช่คนที่มีความ
แตกต่างจากคนทั่ว ๆ ไปอย่างไร เพียงแต่เราผ่านการฝึกมาเป็นขั้นตอน ฝึกแบบพิเศษให้ผ่านความ
ยากล าบากทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจจนถึงจุดที่ไม่มีใครจะสามารถทนได้ แต่เราก็สามารถผ่านมัน
มาได้ ท าให้เรารู้สึกว่า เวลาที่ออกปฏิบัติภารกิจที่มีความยากล าบาก จะไม่ท าให้เราย่อท้อ เพราะเรา
คิดอยู่เสมอว่าเราเคยผ่านสิ่งที่หนักกว่านี้มาแล้ว และหากใครที่ผ่านหลักสูตรนี้มาได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดท า
อะไร เราคือพวกเดียวกัน ทีมเดียวกัน” 
  ทั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยพบว่า เหตุจูงใจที่ท าให้บุคคลากรต่างเหล่าทัพหรือในกองทัพเรือ
ต้องการเข้ามาฝึกฝนเพ่ือความส าเร็จในการเป็นหน่วยนี้ คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่สูงกว่าหรือเพ่ิม
จากเงินเดือนประจ าที่ได้รับจากหน่วยเดิม ซึ่งได้พบว่าส่วนต่างของค่าตอบแทนนี้สามารถตอบโจทย์
ของบุคคลากรที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย จึงท าให้เกิดความรู้สึกที่ว่า คือ ความภูมิใจ
พร้อมกับค่าตอบแทนที่สูง 
  อย่างไรก็ตาม เมื่อบุคลากรที่เข้ามาสังกัดหรือจบการฝึกฝนระยะ 10 เดือนแล้วนั้นพบว่า
ค าตอบจากสิ่งที่บอกว่าปัจจัยที่ท าให้เข้าสู่หน่วยนี้คือค่าตอบแทนก็ถูกทดแทนด้วยค าว่าภารกิจและ
ความเป็นทีมท่ีถูกปลูกฝังมาตั้งแต่การเรียนรู้ในหลักสูตรที่ได้เรียนมาพร้อมกับเพ่ือนร่วมทีม เมื่อทุกคน
ที่จบหลักสูตรดังกล่าวจะมีเป้าหมายที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรเหล่านี้ และมีค าพูดหนึ่งค าเมื่อ
เปล่งเสียงออกมาคือทุกคนพร้อมในการท าภารกิจนั้นให้ส าเร็จร่วมไปกับทีม คือ ค าว่า “Hooya” 
แม้ว่าภารกิจนั้นจะเสี่ยงอันตรายขนาดไหนหรือยากเย็นขนาดไหนก็พร้อมจะสู้ไปกับทีมของตนนั้นเอง 
นิยามของหน่วยคือ “น้ า ฟ้า ฝั่ง เรียนรู้เจนจบสิ้น ใครได้ยินล้วนยอมรับนับถือ ภารกิจ เหนือ อื่นใด ได้
เล่าลือ มั่นยึดถือใน ชาติ ศาสน์ กษัตรา” จากค านิยามดังกล่าวนี้อาจจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวความผูกพัน
ต่อองค์กร และพบว่าตัวแปรที่ส่งผลต่อความผูกพันของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตามที่
ได้วิเคราะห์ได้ผลการวิจัยดังนี้ 

  ควำมไว้เนื้อเชื่อใจในทีม 
 ผู้วิจัยได้ถามถึงค าจ ากัดความของความไวเนื้อเชื่อใจในทีมในความเข้าใจของแหล่งข้อมูล
จ านวน 10 ท่าน พบว่า เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจในทีม (Trust) นั้น มีความคล้ายคลึงกัน คือ ความ
เชื่อมั่น ความคาดหวังในเพ่ือนร่วมทีมว่าจะสามารถท างานของตนเองหรือช่วยสมาชิกในทีมให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ ซึ่งทุกคนมองเป็นประเด็นเดียวกันที่ท าให้ทุกคนในองค์กรเกิดความผูกผันต่อกันและต่อ
องค์การ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับค านิยามศัพท์เฉพาะที่ผู้วิจัยได้ให้ความหมายของความไว้เนื้อเชื่อใจใน
ทีม (Trust) คือ ความเชื่อมั่นเชื่อถือ ให้เกียรติและยอมรับในทีมด้วยความจริงใจ ความไว้วางใจคนใน
ทีมและเปิดเผยไม่ท าให้คลุมเครือ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของทีมและขององค์การ ซึ่ง ความไว้วางใจ 
จึงหมายถึงความเชื่อของบุคคล หรือความเชื่อร่วมกันของกลุ่มบุคคล ว่าบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 
จะสามารถเป็นที่พ่ึงให้กับเขาได้ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้อง อันรวมถึงความเชื่อด้วยว่า 
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คนที่เราจ าเป็นต้องพ่ึงพานั้น จะไม่ท าให้เราผิดหวัง (Shaw, 1997; Lewis, 1999 อ้างถึงในอุชุมพร 
แก้วขุนทด, 2550) เนื่องจากหน่วยงานนี้การท างานต่าง ๆ หรือภารกิจต่าง ๆ นั้นจะต้องท างานกัน
เป็นทีมจะถูกมอบหมายภารกิจในรูปแบบการท างานเป็นทีม ซึ่งมองได้ว่าองค์กรได้หล่อหลอมความ
เป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรของหน่วยด้วยการท างานเป็นทีมมาตั้งแต่ระดับนโยบายขององค์กร ดัง
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
  “เมื่อมีการท างานร่วมกันเป็นทีมแต่ละคนมีความสามารถใกล้เคียงกันกับสมาชิกในทีมท าให้
เรามีความเชื่อมั่นเชื่อถือซึ่งกันและกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้การท างานมี
ความสุขประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ ท าให้มีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงานและต่อองค์กรเกิด
ความรักและความผูกพัน” 
  “ความเชื่อมั่นในทีมนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่การฝึกฝนของหลักสูตรด้วยการท างานเป็นทีม หากใคร
เห็นแก่ตัวจะไม่สามารถจบการฝึกมาได้ ดังนั้นการหล่อหลอมความเป็นทีมมาตั้งแต่ต้นท าให้เกิดความ
ผูกพันในทีมและเชื่อมั่นในทีมและด้วยภารกิจที่ถูกมอบหมายนั้นจะต้องท าให้ส าเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็
ตาม การยอมรับซึ่งกันและกันจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง จึงจะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและ
ส าเร็จลุล่วงต่อเป้าหมายขององค์กร” 
  “เพราะทุกคนมีทักษะไม่เท่าเทียมกัน มีมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคน 
แต่เมื่อร่วมภารกิจจะท าให้เชื่อถือและยอมรับซึ่งกันและกัน ท าให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะ
กลายเป็นทีมที่ดีซึ่งส่งผลท าให้ภารกิจนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ว่าภารกิจนั้นจะหนักหนาสาหัส
เพียงใดก็ตาม” 
  “เกินครึ่งของชีวิตจะต้องอยู่กับเพ่ือนร่วมทีมมากกว่าการอยู่กับครอบครัว จึงท าให้ความ
ผูกพันระหว่างทีมและความไว้เนื้อเชื่อใจกันในทีมนั้นมีมาก ซึ่งหากทีมเดินได้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นั้นก็จะส าเร็จลุล่วงซึ่งส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเช่นกัน” 
  “เมื่อมีการท างานร่วมทีมกันการท างานแล้วนั้นจะไม่มีค าว่าหัวหน้าและลูกน้อง จะมีเพียงค า
เดียวคือ ทีม เท่านั้น หากเกิดปัญหาใด ๆ ในการท าภารกิจต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาคือการเปิดอกคุยกัน
จะไม่มีการใช้อารมณ์ในการแก้ไข สิ่งนี้จึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและการขับเคลื่อนคน
ในองค์กรให้ท าภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี” 
  เมื่อใดที่มีบุคคลากรหลากหลายรุ่นมารวมกัน แต่ละคนก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันการให้
การยอมรับและเคารพในความคิดเห็นของแต่ละบุคคลแล้วร่วมมือกันท างานให้บรรลุเป้าหมายให้
ส าเร็จก็เป็นการสร้างความเชื่อถือไวว้างใจได้อีกทางหนึ่ง และความไว้เนื้อเชื่อใจในทีมนั้นก็ส่งผลต่อ
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร สิ่งนี้จึงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรและการขับเคลื่อนคน
ในองค์กรให้ท าภารกิจได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (ตามทฤษฏีของ เบียนชาร์ด อธิบายว่า รูปแบบผู้น า
แต่ละคนเป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะกระตุ้นการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
โดยแยกพฤติกรรมออกเป็น 2 ด้านได้แก่ พฤติกรรมด้านงาน (Task behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น า
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ปฏิบัติเพื่อก าหนดบทบาท และมอบหมายงานที่ผู้ตามแต่ละคนจะต้องปฏิบัติด้วยการก าหนดกิจกรรม
ว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เพ่ือให้งานของกลุ่มส าเร็จตามเป้าหมาย พฤติกรรมด้าน
สัมพันธภาพ (Relationship behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น าแต่ละคนแสดงออกโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับ ลูกน้อง และระหว่างลูกน้องด้วยกันซึ่งแสดงออกโดยการ
เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบอิสระ จัดหาและเตรียมการสนับสนุนด้านสังคม ) ดังนั้นบุคลากรของ
หน่วยจึงมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางด้านนี้ มีความส าคัญและส่งผลอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
บุคลากรของหน่วยมีความผูกพันต่อองค์การ 

  ควำมท้ำทำยในกำรท ำงำนและภำรกิจต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำยท้ังในระดับประเทศและ
ระดับปัจเจกบุคคล (ภำรกิจลับและภำรกิจเปิดเผย) 
 ความท้าทายในการท างานและภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับประเทศและระดับ
ปัจเจกบุคคล(ภารกิจลับและภารกิจเปิดเผย) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งได้กล่าวถึงไปในทิศทางเดียวกัน คือ ภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดสามารถท าได้ทั้งสิ้นและ
มีความเสี่ยงถึงขั้นสละชีวิตได้ ไม่ซ้ าซากจ าเจ และขั้นตอนในการปฏิบัติภารกิจนั้นต้องเป็นความลับ 
หากจะเปิดเผยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยเท่านั้นไม่สามารถท าได้โดยพลการ อีกทั้งเป็นภารกิจที่ต้องมี
ขีดความสามารถในการแทรกซึมเข้าทั้ง 3 มิติ คือ SEA : ผิวน้ า/ใต้น้ า (ว่ายน้ าทางยุทธวิธี/ด าน้ า/ยานใต้
น้ า) AIR : บนอากาศ (Fast Rope)  LAND เดินเร่งรีบพร้อมยุทโธปกรณ์/รถยนต์ทางยุทธวิธี ท าให้
บุคลากรของหน่วย SEALs แต่ละคนต้องมีความสามารถครอบจักรวาลทั้งภารกิจ ต้องมีความแข็งแรง
และแข็งแกร่งทั้งสภาพร่างกายและจิตใจที่จะต้องต่อสู้กับความยากล าบากในภูมิประเทศเพ่ือจะด ารงไว้
ซึ่งความส าเร็จในภารกิจและความภาคภูมิใจ ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
  “ความท้าทายของงานมีทั้งแบบเปิดเผยและความลับ ส าหรับพวกเราไม่มีปฏิเสธในการท า
ภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นภารกิจอะไรก็แล้วแต่ต้องท าให้ส าเร็จจะด้วยวิธีไหนก็ตาม ถึงแม้จะยากล าบาก
ขนาดไหนหรือตอ้งสละชีพก็ตามก็ต้องท าเพ่ือความส าเร็จเพื่อความภาคภูมิใจของพวกเรา” 
  “ต้องใช้ทักษะพิเศษ เป็นงานที่ไม่เหมือนใคร ความหลากหลายของงาน ไม่ซ้ าซากเหมือน
งานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะบ่งบอกความเป็นตัวเรา แต่ส าหรับหน่วยนี้จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ของโลกปัจจุบันซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากมิตรประเทศซึ่งได้เข้าร่วมท างานจริงและน ามาถ่ายทอดต่อ
เพ่ือนร่วมทีมและอีกประเด็นคือความเป็นสากลและมืออาชีพของภารกิจซึ่งท าให้พวกเราเกิดความ
ตื่นตัวและทันต่อสถานการณ์เสมอ” 
  “เป็นงานที่ท้าทายไม่ซ้ าซากจ าเจ ไม่น่าเบื่อ ไปได้ทุกที่ตามภารกิจที่ถูกสั่งการลงมาและก็
ต้องท าให้ส าเร็จ ปฏิเสธไม่ได้หากปฏิเสธในงานจะถูกมองเป็นคนนอกระบบทันที” 
  “ใจต้องชอบ บางอย่างเป็นหน้าที่ต้องท า เช่น การโดดร่มและใจก็ต้องชอบด้วย พร้อมกับ
การฝึกทบทวนทางยุทธวิธีในแต่ละปีจะต้องมีการ re-training ของแต่ละฝ่ายเพ่ือความพร้อมต่อ
ภารกิจต่าง ๆ ส่วนภารกิจระดับประเทศนั้นเป็นอีกสิ่งที่มีความภาคภูมิใจเมื่อได้รับภารกิจนี้มาไม่ว่าจะ
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ยากล าบากแค่ไหนเมื่อท าส าเร็จมันคุ้มค่าสุดๆส าหรับการท างานและการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
หน่วยนี้” 
  “เมื่อเราได้รับภารกิจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้วภารกิจที่ได้รับนั้นมักจะเป็น
ภารกิจที่ไม่มีหน่วยงานใดสามารถท าได้ทั้งสิ้น ฉะนั้นยิ่งต้องท าให้ทุ่มเทมุ่งมั่นในภารกิจแม้จะมีความเสี่ยง
ก็ตาม เมื่อภารกิจต่าง ๆ ส าเร็จก็ย่อมท าให้เราภาคภูมิใจ ในการที่ได้ท างานให้หน่วยงานเป็นที่ยอมรับ 
เกิดความรักในงาน อยากท าในทุก ๆ ภารกิจ ท าให้เกิดความรักความผูกพันในหน่วยงานโดยเราไม่รู้ตัว” 
  ความท้ายทายในการท างานและภารกิจต่าง ๆ นั้นเป็นปัจจัยส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของบุคลากร ด้วยที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงในวาระเดียวกันและมีความสอดคล้องกันซึ่งเป็นสิ่ง 
บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจที่มีความท้าทายเพ่ือตอบโจทย์ในการท างานของบุคคลากรของ
หน่วยและใด ๆ ก็ตามบุคลากรของหน่วยก็ต้องมีทักษะที่ดีและทักษะใหม่ ๆ ที่จะได้จากการเรียนรู้กับ
นานาประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ จึงท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่ทันสมัยไม่
ซ้ าซากจ าเจ เพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรของหน่วยและส่งผลต่อแรงจูงใจท าให้
บุคคลากรยังคงรักและผูกพันต่อองค์กร  

  ด้ำนควำมมีชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร 
 ด้านความมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์การที่
บุคลากรรับรู้จากประสบการณ์หรือมีความประทับใจตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองค์การในทางที่ดีโดย
การกระท าหรือการบริหารซึ่งองค์การนี้ภาพลักษณ์นั้นเกิดจากการท าภารกิจของหน่วยที่บุคคลากรได้
สร้างขึ้นมา พร้อมทั้งชื่อเสียงจากหลักสูตรของการฝึกฝนที่หนักและโหดที่สุดระดับประเทศ ดังบท
สัมภาษณ์ต่อไป 
  “การยอมรับชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเป็นหน่วยที่ดีที่สุดของกองทัพเรือ ถือว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้มีความผูกพันต่อองค์กร เพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจสมัครเข้ามาอยู่
ในหน่วยนี้แล้วย่อมคิดว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่ดีที่สุดส าหรับเรา ดังในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยได้รับ
ภารกิจที่ส าคัญและประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพทุกภารกิจท าให้ภาพลักษณ์เป็นที่จับตามองจาก
คนภายนอกเป็นที่ยอมรับทั้งในเหล่าทัพและคนภายนอก ท าให้รู้สึกรักและภูมิใจเมื่อท างานในหน่วยนี้ 
เกิดความรักในหน่วยงานอยากท าให้ทุก ๆ ภารกิจส าเร็จเพื่อหน่วยงานและกองทัพเรือ” 
  “เป็นองค์กรที่ดีที่สุดของกองทัพเรือ เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ๆ ทุกเหล่าทัพอยากจะได้
ปีกนี้มาครอบครอง (ปีก: ตราสัญลักษณ์ของมนุษย์กบ) และได้รับการยอมรับในหลักสูตร แต่ละคน
ต้องการและใฝ่ฝันอยากได้ เพียงแต่การได้มานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่ถ้าใครได้เข้ามายังหน่วยแล้วจะ
สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูลไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่” 
  “ความมีชื่อเสียงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไม่สามารถลาออกจากการเป็นบุคลากรของหน่วยนี้
ได้เลย ไม่ว่าใด ๆ ก็ตาม เนื่องจากหน่วยนี้ไม่ธรรมดาจึงเรียกว่าหน่วยรบพิเศษ มันจึงเป็นสิ่งที่ยึดติดอยู่
ในจิตใจตลอดไป” 
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  “ภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของหน่วยนั้นดีอยู่แล้ว เมื่อเข้ามาอยู่ในหน่วยนี้ท าให้มี
ความภูมิใจสูงสุดในชีวิตว่าครั้งหนึ่งของลูกผู้ชายได้ท าส าเร็จแล้วและจะรักษาภาพลักษณ์ของหน่วยให้
มีชื่อเสียงตลอดไป” 
  “ตั้งแต่แรกที่เข้ามา ไม่เคยรู้เลยว่าหน่วยนี้เป็นอย่างไร มีความส าคัญอย่างไร แต่เมื่อได้เข้า
มาเรียนมาฝึกฝนจนถึงสัปดาห์นรก ตนคิดว่าไม่คิดจะลาออกเลยและต้องสู้เพ่ือให้ส าเร็จให้จบหลักสูตร
นี้ให้ได้เพ่ือความภาคภูมิใจของครอบครัวและเพ่ือเอาชนะตนเองเรื่องของยากล าบาก” 
  หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อ
กล่าวถึงหน่วยนี้ ทุกคนต้องคิดถึงภารกิจและหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติการ  ภารกิจหลักของหน่วยนี้คือ
การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการจิตวิทยา ด าเนินการทางด้านข่าวลับ การก่อวินาศกรรม 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ปฏิบัติการค้นหา และท าลายวัตถุระเบิด การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางทะเล ถวายความอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ และปฏิบัติภารกิจพิเศษอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายมา ซึ่งนับว่าหน่วยนี้ไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ เพราะภารกิจหน้าที่มีมากมาย ฉะนั้นคนที่จะ
เข้ามาเป็นหน่วยนี้ได้จะต้องการฝึกมาอย่างหนัก การจะเข้าเป็นหนึ่งในหน่วยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่ถ้าใคร
ได้เข้ามายังหน่วยแล้วจะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พ่อแม่และวงศ์ตระกูลไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ด้วย
ปัจจัยนี้จึงท าให้บุคลากรของหน่วยมีความผูกพันต่อองค์กร 

  ด้ำนค่ำนิยมและวัฒนธรรมในองค์กร 
 จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลทั้ง 10 ท่าน มีผู้ที่กล่าวถึงค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กร คือ วัฒนธรรมองค์การ เป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา ซึ่งจะกลายเป็นนิสัยและความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ 
ความเชื่อ ค่านิยม รวมทั้งภาษาวัตถุสิ่งของต่าง ๆ วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวกันเป็นสังคม มีการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีระเบียบ ผลของวัฒนธรรมจะออกมาในรูปจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมที่ใช้ในการตัดสินใจหรือ
วินิจฉัยสั่งการ จริยธรรมองค์การถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์การก้าวหน้าและ
ส่งผลให้องค์การได้รับความเชื่อถือจากสังคม ซึ่งในองค์กรแห่งนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของคนที่มีระเบียบ
และกลุ่มคนเหล่านี้อาศัยศูนย์รวมของจิตใจเป็นตัวน าดังที่มักกล่าวกันว่า “ส าเร็จด้วยใจ” เมื่อปัจเจก
บุคคลมารวมกันในองค์กรมีจิตใจมากมายแตกต่างกันไป สิ่งที่จะผูกความแตกต่างของจิตใจเหล่านี้ให้อยู่
ด้วยกันได้และท างานไปในทิศทางเดียวกันได้หรือมีค่านิยมในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะค่านิยมที่เกี่ยวกับงาน
ในหน่วยงานที่ตนเองมีวิถีชีวิตอยู่สอดคล้องกันได้ สิ่ง ๆ นั้นก็คือ “วัฒนธรรม”ในองค์การ ซึ่งในองค์กรนี้
เป็นกลุ่มคนที่มีระเบียบวินัย พร้อมเพรียง เช่น การแต่งกาย,การตรงต่อเวลาในการนัดหมายของภารกิจ 
เช่นหากมีเหตุการณ์ไม่ปกติของบ้านเมือง จะต้องรวมตัวกันได้ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุด และวัฒนธรรม
ที่ถูกปลูกฝังกันมา เช่น การเคารพผู้อาวุโสกว่าไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของยศและต าแหน่งจุดเด่นที่ส าคัญ
ของคนกลุ่มนี้ คือ “พูดน้อย ท ามาก” เรียกตัวเองว่า “พวกเรา” เรียกคนในทีมว่า “เรา” ด้วยเหตุจาก
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ความมีอัตลักษณ์เป็นจุดเด่นของคนกลุ่มนี้ จึงท าให้ค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์กรส่งผลให้บุคคลากรมี
ความผูกพันต่อองค์กร ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
   “ค่านิยมและวัฒนธรรมของหน่วยนี้ ได้ปลูกฝังให้เรามุ่งมั่น อดทน ในการปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จ แม้จะมีความยากล าบาก ซึ่งมีค าที่คอยย้ าเตือนจิตใจเพ่ือให้เราระลึกเสมอว่าการที่เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของหน่วยนั้นจะต้องมีค่านิยมอย่างไร คือ “เราจะเป็นหน่วยรบพิเศษมืออาชีพ และไม่มีที่ว่า
ส าหรับคนอ่อนแอ”  
  ค าเหล่านี้ท าให้เกิดความรู้สึกว่าต้องท าตนเองให้ดีที่สุด พร้อมที่สุด ที่จะรอรับภารกิจที่จะ
ได้รับในอนาคต แสดงให้เห็นว่า เรามีความรักในตนเองและรักในหน่วยงานและวัฒนธรรมที่เป็นแบบนี้  
รักในงานที่ท า” “หน่วยนี้ปลูกฝังด้านความคิดท่ีเป็นอิสระ สามารถน าเสนอแนวทางการปฏิบัติในแบบ
ต่าง ๆ ได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและทุกคนมีเอกภาพทางด้านความคิด ซึ่งแตกต่าง
จากหน่วยอ่ืนที่ปกครองกันแบบชั้นยศ หน่วยนี้ปกครองกันแบบพ่ีน้อง ครอบครัว อาจจะเป็นด้วยว่า 
หน่วยนี้คือรบพิเศษ ภารกิจใด ๆ ที่เสี่ยงต้องหน่วยนี้เท่านั้น”  
  “ค่านิยมและวัฒนธรรมของหน่วยนี้ ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เริ่มฝึกฝนกับหน่วยแล้ว ซึ่งหน่วยนี้
ได้ปลูกฝังให้พวกตนเป็นคนที่มีความอดทนต่อทุก ๆ สิ่ง โดยครูฝึกได้คอยสอดแทรกความเป็นมนุษย์
กบในแต่ละข้ันตอนของการฝึก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งหากใครอ่อนแอก็จะไม่สามารถรับค่านิยม
ต่าง ๆ ของหน่วยนี้ได้ เพราะมันคือพ้ืนฐานของการเป็นบุคลากรของหน่วย ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ท าให้
พวกเราอยู่ร่วมกันและรักในความเป็นหน่วยซีล” 
  “ถูกปลูกฝังเรื่องของความรักและท างานเป็นทีม ค าว่าทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน ท า
ให้งานทุกอย่างนั้นส าเร็จลุล่วงได้ดี หน่วยปลูกฝังพวกเราตลอดเวลาว่าต้องอดทนต่อสู้ต่ออันตรายทุก
อย่าง อย่าเกรงกลัวกับอันตรายจงต่อสู้กับมัน ท าเพ่ือหน่วย เมื่อเราท าส าเร็จ หน่วยก็ส าเร็จ นี่คือสิ่ง
เดี่ยวที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเรา คือค าว่า หน่วยซีล”  

  ควำมภำคภูมิใจ ควำมเชื่อม่ันและศรัทธำ 
 จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลทั้ง 10 ท่าน มีผู้ที่กล่าวถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร  
คือ ความเชื่อ เป็นขั้นตอนแรกที่จะท าให้คนเราเข้ามารวมกัน มีแนวคิดเดียวกัน และพร้อมจะปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกัน ความเชื่อเกิดจากได้ยินหรือได้รับการบอกสอนมา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้กลุ่ม
คนมีความรับรู้ในแนวเดียวกัน ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน หรือสื่อสารให้เข้าใจในแนวทางเดียวกัน 
ความศรัทธา เป็นผลจากการพิสูจน์ทราบด้วยตนเองว่าแนวคิด หรือหลักการนั้น ๆ ส่งผลต่อตัวบุคคล
นั้น ๆ จากประสบการณ์จริงที่เริ่มจากการรับรู้ การเชื่อ เข้าใจ ปฏิบัติจริง เห็นผลจริง ได้รับผลกระทบ
จริง ก่อให้เกิดความศรัทธา ดังนั้นทั้งสองสิ่งเมื่อรวมกันแล้วท าให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรและ
บุคคลากรมีความคิดเห็นว่าปัจจัยทางด้านนี้มีความส าคัญและส่งผลอย่างมากต่อความผูกพันต่อ
องค์กร และหน่วยซีล นั้น ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่น และน่าศรัทธา ด้วย
ชื่อเสียงและการผลิตบุคลากรเพ่ือมาปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ ซึ่งเป็นหน่วยที่ขึ้นชื่อว่า รบพิเศษ
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ระดับประเทศ และการฝึกฝนที่โหดที่สุดของประเทศก็ว่าได้  ซึ่งท าให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท าให้พวกเรายังคง
ด ารงอยู่กับหน่วยนี้ต่อไป ดังตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
 “เพราะเวลาในการฝึกฝนที่ยาวนานจึงท าให้เราเชื่อมั่นว่าบุคลากรแต่ละคนที่จบหลักสูตรนี้
คือสุดยอดมนุษย์ ขั้นตอนของการคัดกรองบุคลากรของหลักสูตรมีความเข้มขั้น ความศรัทธานั้นเกิด
จากการที่เราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยนี้ตั้งแต่แรกไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน แต่เป็นความ
เชื่อมั่นจากความเป็นวัฒนธรรมของหน่วยและสิ่งนี้จึงท าให้พวกเราเข้ามาในหน่วยนี้ เมื่อจบหลักสูตร
ของการฝึกแต่ละรุ่นจะได้รับการยอมรับจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้รุ่นต่อไป” 
  “ความศรัทธาและเชื่อมั่นของชื่อเสียงของหน่วยนี้มีมายาวนานซึ่งการที่ตนเข้ามาในหน่วยนี้
รู้เพียงแต่ว่าเป็นหน่วยที่เท่ห์และมีความพิเศษ แต่เมื่อได้เข้ามาฝึกฝนจริง ๆ สิ่งต่าง ๆ ก็ได้หล่อหลอม
รวมกันเป็นความศรัทธาว่าไม่ใช่แค่ความเท่ห์และความเป็นรบพิเศษเท่านั้นแต่ยังมีหลายอย่ างที่ท าให้
ตนไม่คิดท่ีจะลาออกจาหน่วยนี้เลย ทั้งเรื่องเพ่ือนร่วมทีม เรื่องการท างานในภารกิจที่ท้าทาย ความคิด
ที่ตนสามารถแสดงออกมาได้โดยไม่ต้องสนใจในชั้นยศ จึงคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรที่หน่วยอ่ืนไม่มี จึงท าให้
ตนภูมิใจเป็นที่สุด และเชื่อม่ันในความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยนี้” 
  “ความภูมิใจในหน่วยนี้ คือ ตั้งแต่เมื่อแรกเข้าแล้ว ชื่อเสียงของหน่วยและประวัติการท า
ภารกิจของหน่วยนั้นเป็นเหตุที่ท าให้ตนอยากเข้ามาร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย เมื่อเข้า
มาร่วมงานแล้วยิ่งท าให้ตนมีความเชื่อมั่นว่า นี่คือของจริง ไม่ใช่แค่ราคาคุย การท าภารกิจต่าง ๆ 
จะต้องเจอความยากล าบาก ต้องอดทนฝ่าฝันอันตรายทั้งปวง อีกท้ังต้องต่อสู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ของตัวเอง จนกลายเป็นความศรัทธาต่อหน่วย ว่าได้ปลูกฝังหลาย ๆ สิ่งให้กับตน จึงไม่คิดว่าจะลาออก
จาหน่วยนี้ หากลาออกไปคงไม่มีที่ไหนสามารถท าได้แบบนี้” 

  ผลตอบแทนและสวัสดิกำร 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านกล่าวถึงเรื่องสิ่งตอบแทนโดยรวมโดย
มุ่งเน้นไปที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งหมายถึง สิ่งที่ได้รับจากองค์การเพ่ือเป็นการตอบแทนจาก
การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ  การได้รับ
การยอมรับ  เป็นต้น ดังบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
  “ค่าตอบแทนเป็นข้อพิจารณาระดับแรก ที่ท าให้พวกเราเข้ามาอยู่ ในหน่วยงานนี้  
นอกเหนือจากความท้าทาย ความศรัทธาในความเป็น ซีล ความอยากพิสูจน์ตัวเอง หรืออ่ืน  ๆ อีก
มากมาย เพราะเป็นที่สุดของที่สุด เมื่อเราส าเร็จความการฝึกได้รับค่าตอบแทน มันท าให้ชีวิตดีขึ้น สุข
สบายขึ้น ดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี ชีวิตมีความม่ันคง”  
  “ค่าตอบแทนของหน่วยนี้ ถือว่าดีที่สุดของกองทัพเรือ อาจจะด้วยความยากล าบากของการ
ฝึกฝนและความยากและท้าทายของภารกิจ และการจบในแต่ละรุ่นนั้นมีจ านวนน้อยมาก เข้ามา 100 
คน จะจบการฝึกและเป็นมนุษย์กบจริง ประมาณ 30 คน ซึ่งประมาณ 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้นที่จบ จึงท า
ให้บุคคลากรของหน่วยมีจ ากัด ซึ่งการที่ตนเข้ามาในหน่วยนี้ก็คือค่าตอบแทนเป็นหลัก แต่เมื่อเข้ามา
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ท างานจริง ๆ แล้วนั้น ความคิดที่ว่าค่าคอบแทนเป็นหลักนั้น ก็ได้เปลี่ยนไป กลายเป็น ค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่ท าให้ตนอยู่มาจนถึงวันนี้” 
  “ค่าตอบแทนของการท างานในหน่วยนี้ ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีเพ่ิมค่าเสี่ยงอันตรายหรือที่
หน่วยนี้เรียกกันว่า “ค่าปีก” จึงเป็นแรงจูงใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยและเป็นแรงจูงใจใน
การอยู่ในหน่วยนี้มาจนถึงทุกวันนี้ แต่ด้วยค่าตอบแทนที่สูงการท างานก็ต้องเสี่ยงอันตรายและเวลาใน
การท างานก็ไม่เหมือนหน่วยงานอ่ืน ซึ่งการท างานไม่มีค าว่า พัก ทุกเวลาคือการท างาน แม้กระทั่ง
เวลาที่ต้องอยู่กับครอบมีน้อยมาก ในแต่ละภารกิจที่ท าไม่มีก าหนดกรอบของเวลา แต่ทุกครั้งที่คือ 
ภารกิจต้องส าเร็จจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม” 
  อย่างไรก็ตามคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งตอบแทนเหล่านี้เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงและเป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลากรยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป เพ่ือชดเชยการ
ท างานที่ยากล าบากและการเสี่ยงต่ออันตรายของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อบุคคลากรได้เข้า
มาร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้น ความคิดที่ว่าผลตอบแทนเป็นเหตุปัจจัยในความผูกพันต่อ
องค์กรนั้นจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยเวลาและรูปแบบของการท างานขององค์กรที่ ได้หล่อหลอม
บุคคลากรของหน่วยให้รักในองค์กรด้วยความรักจากการท างานเป็นทีมและการให้ความเคารพ  
ความเชื่อมั่นในภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น  ปัจจัย
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการจึงไม่ค่อยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรมากนัก 

  ช่วงอำยุของบุคลำกรมีผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
 จากการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลทั้ง 10 ท่าน ทุกท่านกล่าวถึงเรื่องช่วงอายุของแต่ละคนนั้น มี
ผลต่อความผูกพันในองค์กร ดังนี้ 
  1. กลุ่มจบใหม่อายุประมาณ 20 ปี จนถึง 30 ปี  ความผูกผันกับองค์กรสูงมาก เนื่องจาก
เป็นเด็กใหม่ไฟแรง ท าอะไรแบบห่ามๆ กล้าท้าทาย  บ้าบิ่น ท าอะไรในสิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึง เป็น
พฤติกรรมของกลุ่มจบใหม่ และชอบแสดงออกถึงความเป็น”ซีล”อย่างชัดเจน มีความต้องการ
ทางด้านการยอมรับทางสังคมสูงและมีความศรัทธาในความเป็นหน่วยซีลสูงมาก ทุกครั้งที่พูดถึงหน่วย
ซีลกลุ่มเหล่านี้จะมีพฤติกรรมที่ตื่นตัว มีแววตาที่ลุกโชน แสดงออกได้เป็นอย่างดีในความภาคภูมิใจที่
พวกเขาเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แม้กระทั่งการได้รับภารกิจใด ๆ ก็ตาม กลุ่มนี้จะขอท า
เป็นกลุ่มแรก ไม่เคยปฏิเสธภารกิจใด ๆ เลย แม้จะยากล าบากหรือเสี่ยงอันตราย เพราะกลุ่มเหล่านี้
ต้องการลองวิชาที่ตนเล่าเรียนฝึกฝนมา แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องอยู่ภายใต้ล าดับการปฏิบัติงานของ
หน่วย ถ้าเปรียบเทียบกับล าดับอายุของมนุษย์ กลุ่มนี้จะเป็นวัยรุ่นช่วงอายุ 18-22 ปี  
  2. กลุ่มอายุประมาณ 30 ปี – 40 ปี กลุ่มนี้เรื่องความผูกผันกับองค์กรมีมากเช่นกัน เป็นช่วง
เข้าสู่วัยกลางคน คิดท าอะไรมีการวางแผน มีเป้าหมาย สงบเงียบ พูดน้อย แสดงตนแบบเรียบง่ายไม่
หวือหวา เหมือนกลุ่มจบใหม่ ด้วยเกิดจากการได้รับภารกิจที่ท้าทายมาหลายรูปแบบและเสี่ยงอันตราย
มาหลายรูปแบบ พร้อมทั้งการถูกปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมในการเป็นหน่วยซีลมาแล้วอย่าง
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เข้มข้น และได้เจอสถานการณ์จริงที่คาดไม่ถึงจากการที่ฝึกฝนมา จึงท าให้กลุ่มเหล่านี้มีความแน่วแน่
มุ่งม่ันในการเป็น “ซีล” และมีความผูกพันต่อองค์กรสูง 
  3. กลุ่มอายุประมาณ 41 ปี – 50 ปี  กลุ่มนี้ความผูกผันต่อองค์กรค่อนข้างสูงเช่นกับกลุ่มจบ
ใหม่ เนื่องจากเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ และมีความมั่นคงในการท างานไม่คิดจะย้ายหน่วยงานหรือลาออกจาก
หน่วย ด้วยอายุและความรู้ที่ช านาญการ ทักษะที่มีค่อนข้างสูง อีกทั้งประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติมานั้น
ท าให้กลุ่มนี้มีความภาคภูมิใจในหน่วยและมีความผูกพันต่อองค์กรค่อนข้างสูง เพ่ือที่จะถ่ายทอด
ความรู้ความสามารถต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรียนฝึกฝน และการเข้าฝึกร่วมกับนานาประเทศ แม้กระทั่งการ
เป็นครูฝึกเพ่ือสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรนี้ กลุ่มเหล่านี้เหมือนมะพร้าวที่แก่แล้วความ
เข้มข้นของความมันยิ่งมีมาก องค์กรจึงต้องรักษากลุ่มเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดี 
  จากการสัมภาษณ์พบว่าทุกช่วงอายุของบุคลากรขององค์กรนั้นมีความผูกพันต่อองค์กร
ค่อนข้างสูง เนื่องจากการปลูกฝังทั้งด้านค่านิยมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ได้ฝึกฝนร่วมกัน
มาของบุคคลากรขององค์กรด้วยการหล่อหลอมทั้งร่างกายและจิตใจท าให้บุคคลากรที่จบหลักสูตรนี้มี
ความรักและความผูกผันต่อตราสัญลักษณ์ของพวกเขา 
  หมายเหตุ: นทต คือ นักท าลายใต้น้ าจู่โจม, ชปพ คือ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ หน่วยสงคราม
พิเศษทางเรือ 
 

6. บทวิพำกษ์และข้อถกเถียง 
 การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรของหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยระยะเวลาเริ่ม
ตั้งแต่เดือน กันยายน 2561 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
น ากลุ่มตัวอย่างที่ เป็น “ซีล” เท่านั้น ที่น ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย สืบเนื่องจากเป็น
กลุ่มเป้าหมายของหัวข้อวิจัย จากผลการศึกษานั้นท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
องค์กรของบุคคลากรของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ตั้งแต่แรกเริ่มการเข้ามาเป็นนัก
ท าลายใต้น้ าจู่โจมนั้น พบว่า การที่ทุกคนเข้ามาฝึกหลักสูตรนี้คือ ความเป็นหน่วยพิเศษที่มีความ
แตกต่างจากหน่วยอ่ืนเนื่องจากหน่วยนี้มีการฝึกฝนแบบ 3 มิติ คือ น้ า ฟ้า ฝั่ง (SEA AIR LAND= 
SEALs) คือที่มาของค าว่า SEALs ซึ่งการฝึกฝนแบบผสมผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวของการฝึกที่รวม
ทุกมิตินั้นท าให้บุคคลากรมีความสนใจและมีความรู้สึกว่าหน่วยนี้มีความพิเศษเหนือกว่าการฝึกฝนใน
หลักสูตรอ่ืน ๆ และมีความคิดว่าความเป็นหน่วยนี้คือความภาคภูมิใจที่สูงสุดในชีวิต และเป็นหน่วยที่
พิเศษที่สุด คือ หนึ่งในชีวิตของบุคคลากรที่มีโอกาสจะเข้ามาเพ่ือเรียนรู้และฝึกฝนเมื่อจบการฝึกฝนจะ
กลายเป็นคนที่แข็งแกร่ง มีความภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยพิเศษ 
  จากผลการศึกษาดังกล่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของหน่วยสงครามพิเศษทาง
เรือ คือ “ทีม” ซึ่งค าว่าทีมนั้น องค์กรได้ปลูกฝังให้กับบุคลากรของหน่วยตั้งแต่การเริ่มเข้ามาเป็นนักเรียน
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ท าลายใต้น้ าจู่โจม หมายความว่า องค์กรได้สร้างต้นแบบของความผูกพันในองค์กรด้วยวิธีการแทรกซึม
เข้าไปในหลักสูตรของการเรียน การทดสอบ ของบุคลากรของหน่วย ตั้งแต่แรกเริ่ม และผลของความ
ผูกพันส่งผลท าให้เป้าหมายขององค์กรนั้นส าเร็จ ซึ่งการรวมทีมขององค์กรนี้นั้นมีที่มา คือ การยอมรับ,
การช่วยเหลือ,ความเชื่อมั่นและการเคารพซึ่งกันและกัน  เช่นเดียวกับ พอตเตอร์ และคนอ่ืน ๆ (Porter 
and Others, 1974, อ้างถึงใน วัลภา พัวพงษ์พันธุ์, 2547) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การ หมายถึง 
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อองค์การ ซึ่งคนที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะแสดงออก ดังนี้ 
 1)  มีความเชื่อม่ันและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
 2)  เต็มที่ท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือท างานให้องค์การ 
 3)  มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงฐานะสมาชิกขององค์การต่อไป 
  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Shaw (1997) ที่กล่าว่า ความเชื่อถือไว้วางใจต้อง
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ความส าเร็จในผลงานหรือการท างานส าเร็จ ความตรงไปตรงมา การแสดง
ความดูแลเอาใจ  เนื่องจากหน่วยงานนี้การท างานต่าง ๆ หรือภารกิจต่าง ๆ นั้นจะต้องท างานกันเป็น
ทีมจะถูกมอบหมายภารกิจในรูปแบบการท างานเป็นทีม ซึ่งมองได้ว่าองค์กรได้หล่อหลอมความเป็น
หนึ่งเดียวของบุคลากรของหน่วยด้วยการท างานเป็นทีมมาตั้งแต่ระดับนโยบายขององค์กร ด้วยเหตุผล
ทั้งหมดจึงท าให้เป้าหมายขององค์กรนั้นส าเร็จซึ่งมีที่มาจากความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากร  
  อีกสิ่งที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรคือระดับของอายุของบุคลากรในหน่วย ซึ่งหาก
บุคลากรที่เพ่ิงจบหลักสูตรใหม่นั้น ความผูกพันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มที่จบมาระยะหนึ่ง 
และกลุ่มที่อายุค่อนข้างมากระดับความผูกพันอยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน แต่สุดท้ายแล้วองค์กรก็สามารถ
ท าให้บุคคลากรขององค์กรผูกพันและรักในองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบของหน่วย
สงครามพิเศษทางเรือ คือ ยอมรับ ช่วยเหลือ เชื่อมั่น เคารพ และท าให้ทุกคนยอมรับพร้อมกับปฏิบัติ
ตามโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ นี่คือต้นแบบขององค์กรที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ส (Steers, 
1977 อ้างถึงใน. มงคล ปันตี, 2554) กล่าวว่า ความผูกพันต่อองค์การเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่
แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมที่เหมือนกันของสมาชิก ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ขององค์การ ความรู้สึกนี้จะแตกต่างจากความผูกพันต่อองค์การโดยทั่วไป อันเนื่องมาจากการเป็น
สมาชิกขององค์การโดยปกติ และพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอย่าง
แท้จริง จะมุ่งเน้นความเต็มใจ ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย  
  อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้น าความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ตามแนวคิดของ Richard M. 
Steers มาใช้เป็นตัวแบบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถสรุปความหมายของ ความผูกพันต่อองค์การ
ว่าเป็นความรู้สึกของบุคลากรในองค์การที่แสดงตนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การ มีจุดร่วมที่
เหมือนกันของบุคลากร ในการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การ ประกอบด้วยลักษณะส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการคือ 
  1)  ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
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  2)  ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ขององค์การ 
  3)  ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภาพขององค์การ 
  การที่บุคลากรสามารถท างานให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมายขององค์กร ไม่ว่างานนั้นจะ
ยากล าบาก และมีอันตรายแค่ไหน บุคลากรของหน่วยก็สามารถท าให้ส าเร็จได้ทุกภารกิจ อัน
เนื่องมาจากการท างานเป็นทีม และผลการท างานเป็นทีมท าให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันใน
องค์กร ซึ่งนิยามของค าว่ารักในองค์กรของบุคคลากรของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนั้น มี
ความหมายว่า “เป็น อยู่ คือ”  โดยนิยามได้ดังนี้ 
  เป็น :  การได้เป็นคนพิเศษของหน่วยที่มีความพิเศษและเป็นสากลที่สุดระดับประเทศ การ
ได้เป็นคนพิเศษขององค์กรที่ดีที่สุดของกองทัพเรือซึ่งทุกเหล่าทัพที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ต้องการ
ปีกอันทรงเกียรติ (ปีกกบ)  
  อยู่ : การที่ได้อยู่ในองค์กรที่มีต้นแบบการท างานที่เป็นทีมที่ดีทีสุดและแข็งแกร่งที่สุดซึ่ง
รูปแบบการท างานครบ 3 มิต ิ(น้ า,ฟ้า,ฝั่ง)  การซึ่งได้รับการยอมรับจากทีม,การได้รับช่วยเหลือจากทีม
,การได้รับความเชื่อมั่นจากทีมและการได้รับการเคารพจากทีม ไม่ว่าจะเป็นภารกิจใด  ๆ ก็ตาม 
ทั้งหมดนี้คือการได้อยู่ในความเป็นทีมของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
  คือ : ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นคนพิเศษระดับประเทศและของครอบครัว ที่เมื่อใครเอ่ยถึง
หน่วยนี้เมื่อไหร่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ความมุ่งหวังสูงสุดของชีวิต  ความอยากพิสูจน์
ตัวเองในหน่วยที่หนักที่สุด การได้เป็นหน่วยซีล การได้เป็นบุคคลที่ถูกยอมรับว่าเก่งกล้าสามารถใน
การท าภารกิจที่เสี่ยงภัยอันตรายทั้งปวงและการที่ได้เป็นบุคคลของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
 
 
  
 สิ่งที่ค้นพบเพ่ิมเติมจากสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูล คือ ทุกครั้งที่พวกเขาพูดค าแทน
ตนเอง จะใช้ค าว่า “พวกเรา” และเรียกคนในทีมว่า “เรา” เป็นกลุ่มที่ชอบเก็บตัว ขี้อาย ไม่กล้าพูด 
ไม่เปิดเผยตัวตน นั้นเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมของความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มนี้  อุคมคติที่
ยึดถือ คือ การท างานไม่ได้หวังผลตอบแทนใด ๆ นอกจากความส าเร็จในภารกิจของพวกเขา กฎหลัก
ของเหล่านักเรียนนักท าลายใต้น้ าจู่โจม คือ มีจิตใจที่เข้มแข็ง กล้าที่จะเผชิญปัญหาต่าง  ๆ ตัดสินใจ
ด้วยความเด็ดขาด คิดเร็ว ท าเร็ว  แม่นย า ถูกต้อง เอาตัวรอดได้โดยไม่ทิ้งเพ่ือนหรือพวกพ้อง ตัดสินใจ
เด็ดขาด ที่ส าคัญมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  บุคคลต้นแบบและเป็นแรง
บันดาลใจของบุคคลากรในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
หมายเหตุ : นักท าลายใต้น้ าจู่โจมหรือชื่อเรียกในภาษาพูดว่า มนุษย์กบ หรือ ซีล หรือ SEAL 
 
 

นิยามทั้ง 3 ค าได้ดังนี้ 
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาดังกล่าว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของหน่วยสงครามพิเศษ
ทางเรือ คือ “ทีม” ซึ่งค าว่าทีมนั้น องค์กรได้ปลูกฝังให้กับบุคลากรของหน่วยตั้งแต่การเริ่มเข้ามาเป็น
นักเรียนท าลายใต้น้ าจู่โจม หมายความว่า องค์กรได้สร้างต้นแบบของความผูกพันในองค์กรด้วยวิธีการ
แทรกซึมเข้าไปในหลักสูตรของการเรียน การทดสอบ ของบุคลากรของหน่วย ตั้งแต่แรกเริ่ม และผล
ของความผูกพันส่งผลท าให้เป้าหมายขององค์กรนั้นส าเร็จ ซึ่งการรวมทีมขององค์กรนี้นั้นมีที่มา คือ 
การยอมรับ,การช่วยเหลือ,ความเชื่อมั่นและการเคารพซึ่งกันและกัน เพ่ือให้ผลการวิจัยนี้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น  
  ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอข้อแนะเพ่ือให้ผู้สนในสามารถน าไปวิจัยในอนาคต คือ การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้ ได้ท าการศึกษาในภาพรวมของความผูกพันต่อองค์การในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเพ่ือ
จะน าต้นแบบขององค์กรนี้ไปเป็นแบบอย่างในการบริหารองค์กรอ่ืนต่อไป ซึ่งองค์กรนี้มีชื่อเสียงด้าน
ภารกิจพิเศษต่าง ๆ และการท าภารกิจแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้นการที่
ศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวนี้ อาจจะต้องมีการศึกษาเพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท า 
งาน เช่น ความพึงพอใจในการทา งานแรงจูงใจในการท างาน ความสมดุลในชีวิตการทางาน เพ่ือให้
การวิจัยสามารถอธิบายผลได้กว้างขว้างมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันหลายองค์การเริ่มสนใจเรื่องความผูกพันใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในบริบทขององค์กรของภาครัฐเท่านั้น การศึกษาใน
ครั้งต่อไปอาจท าการศึกษาจากบริบทองค์การธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ หรือจากหลายๆ องค์การแล้วน ามา
เปรียบเทียบ ดูภาพรวมทั้งหมดของปัจจัยที่ท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจและความผูกพันต่อองค์การ
ในเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษำลูกค้ำที่ลงทุนใน
กองทุนรวม กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่ำนสำขำของธนำคำรกสิกรไทย ในเขตพื้นที่

เมืองพัทยำ อ ำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 

ศิริสวรรค์ โชติมงคลพาณิชย์* 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคศ์ึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ที่มี
การลงทุนในกองทุนรวมกับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยสอบถามจากประชาชนในพื้นที่อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน 
และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าแบบสอบถามที่ได้มา

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) การทดสอบค่า t-test  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
’Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (one-way ANOVA)  
  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–60,000 บาท  
  พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกจากกองทุน RMF หรือ LTF แล้ว ใช้บริการอ่ืนของธนาคารกสิกร
ไทยในนามส่วนบุคคล ด้านประกันชีวิต รองลงมาคือ ด้านสินเชื่อ ด้านบัตรเครดิต และด้านเงินฝาก 
ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทยในนามส่วนบุคคลใน
ส่วนของสาขาอ่ืน ๆ ของธนาคารแต่เพียงอย่างเดียว รองลงมาคือ ใช้บริการทั้งส านักงานใหญ่ของ
ธนาคาร และที่สาขาอ่ืนของธนาคาร และใช้บริการสาขาส านักงานใหญ่ของธนาคารแต่เพียงแห่งเดียว  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมานาน 10 ปีขึ้นไป รองลงมา
คือ 6-10 ปี 1-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารหลายธนาคาร แต่ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็น
หลัก รองลงมาคือ ใช้บริการธนาคารหลายธนาคาร และไม่ได้ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหลัก และใช้
บริการธนาคารกสิกรไทยแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช้ธนาคารอ่ืน  

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑติ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการเลือกลงทุนในกองทุน RMF 
หรือ LTF คือ เพ่ือประโยชน์ในการหักลดหย่อนค่าภาษี รองลงมาคือ เป็นการออมเงินเพ่ืออนาคต 
และเพ่ือหวังผลตอบแทนจากการลงทุน  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขา
ธนาคาร รองลงมาคือ โมบายแบงค์กิ้ง (แอพพลิเคชั่น เค-พลัส) หักจากบัญชีธนาคาร หักจากบัตร
เครดิต อินเตอร์เนตแบงค์ก้ิงอ่ืน ๆ เช่น ฝากเพ่ือน และผ่านตู้ ATM 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคัญที่สุดในการคัดเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF หรือ 
LTF ของ บลจ.กสิกรไทย ผ่านทางสาขาธนาคารกสิกรไทย เพราะชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ บลจ.กสิกร
ไทย รองลงมาคือ ผลประกอบการของการกองทุนที่ผ่านมา การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานสาขา
ธนาคาร ความมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย เป็นการลงทุนที่ตรงตามความต้องการ การมีแจ้ง
ข่าวสารการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่องอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือนแนะน า เป็นต้น  สามารถเลือกลงทุน
แบบถัวเฉลี่ยโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีหรือบัตรเครดิต  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า บุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลท าให้ท่านตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ของ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย คือ 
ตัดสินใจด้วยตัวเอง รองลงมาคือ พนักงานของธนาคารกสิกรไทย คู่ รัก/คู่สมรส เพ่ือนสนิท/เพ่ือน
ร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง และอ่ืน ๆ เช่น ผลส ารวจในอินเตอร์เน็ต  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนในบางครั้ง 
รองลงมาคือ หลังจากลงทุนแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวผลประกอบการของการลงทุน และมีการ
ติดตามข่าวคราวผลประกอบการของการกองทุนอย่างต่อเนื่อง  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการลงทุนในกองทุน RMF/LTF ลงทุนเมื่อมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง รองลงมาคือ ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน ลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี ลงทุน
ตามสภาวะของตลาดหุ้นในกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เช่น ลงทุนในกองทุน RMF หรือ 
LTF ในขณะที่หุ้นอยู่ในช่วงขาลง ลงทุนทุกครั้งที่มีการเชิญชวนจากพนักงานสาขา  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม    
กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน RMF หรือ 
LTF ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมาก
ที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านกระบวนการบริหาร 
ด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
  
ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการลงทุน ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาด 
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1. บทน ำ 
  กองทุนรวม เป็นเครื่องมือในการออมอีกประเภทหนึ่งที่มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย
กว่าเครื่องมือชนิดอ่ืน อันเนื่องมาจากการที่ประชาชน ผู้มีเงินออมเปรียบเสมือนเป็นนักลงทุนรายย่อย มี
ความสนใจในช่องทางการลงทุนอ่ืน ๆ ทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน วัตถุประสงค์เพ่ือที่ให้ได้รับอัตรา
ผลตอบแทนในระดับที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า จนไม่
สามารถชดเชยความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อได้โดยท าให้ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือต้องการออมเงินก็จะ
มีทางเลือกที่เพ่ิมมากขึ้น และขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็จะมีเครื่องมือหรือประเภท
กองทุน ที่หลากหลายมากข้ึน แต่เนื่องจากผู้ลงทุนรายย่อยมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความต้องการ
และพฤติกรรมการลงทุน ท าให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เกิดปัญหาว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไร
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้มากที่สุด จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา 
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม กับ 
บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี”  
 

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ที่มีการลงทุนใน
กองทุนรวมกับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทยในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา    
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจ ของนักลงทุนรายย่อย ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมกับ
บลจ.กสิกรไทย ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี 
 

3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย ที่มี
การลงทุนในกองทุนรวมกับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่
เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษา คือ ลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอ    บาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี จ านวน 400 คน  
 ระยะเวลาในการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 
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4. แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  จากการศึกษาถึงที่มาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวความคิดและทฤษฏีตลอดจนเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

  ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจกองทุนรวม และกองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทำงภำษี 
 กำรลงทุน หมายถึง การออมเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยมุ่งหวังจะได้รับ
ผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพ่ิมที่จะได้รับ
คืนนั้น จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งเรา
จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน การตัดสินใจน าเงินออมมาลงทุนเราจึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ และศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้และ
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุนในตลาดการเงินปัจจุบัน มีทางเลือกส าหรับการลงทุน      
ให้เราเลือกมากมาย ทั้งสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นทุน 
กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ หรือ สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) เช่น ทองค า ที่ดิน และ
น้ ามัน การมีความรู้ความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนจึงมีความส าคัญต่อเรามาก การลงทุนโดยไม่มี
ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนดีพอ ถือเป็นการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุด  

ข้อดีของกำรลงทุนในกองทุนรวม 
  1) บริหารโดยมืออาชีพ ซึ่งมืออาชีพในที่นี่หมายถึง “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.)” หรือ “บริษัทจัดการกองทุน” ซึ่งมีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีความรู้และประสบการณ์ สามารถ
วิเคราะห์รวมถึงวางแผนการลงทุนตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกอง 
  2) มีการกระจายความเสี่ยง โดยผู้จัดการกองทุนรวมจะน าเงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน
ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการกระจายการลงทุนและช่วยลดความเสี่ยง 
  3) มีสภาพคล่อง ผู้ลงทุนสามารถแปรหน่วยลงทุนที่ถืออยู่ให้เป็นเงินสดได้ด้วยการขายหน่วย
ลงทุนคืนบลจ. หรือน าไปขายเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ ใช้ เวลาแค่เพียง 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับ
นโยบายกองทุน 
  4) มีทางเลือกในการลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมแต่ละกองมีนโยบายเฉพาะตัวในการลงทุน 
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกนโยบายที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
  5) ลงทุนง่ายด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 500 บาท  

  6) มีกลไกป้องกันผู้ลงทุน ไม่ให้โดนเอาเปรียบ เพราะมีคนช่วยดูแล ผู้ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์
ให้คือ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์
ในการท าธุรกิจ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเพ่ือ
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ป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนถูกเอาเปรียบ โดยที่ ก.ล.ต. จะคอยก ากับให้ผู้บริหารกองทุน เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ให้แก่นักลงทุนอย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุน 

ประเภทของกองทุนรวม 
 1) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เน้นลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ เช่น 
เงินฝาก พันธบัตร หรือ หุ้นกู้ เน้นความเสี่ยงต่ า รับรายได้ประจ าจากดอกเบี้ย 
 2) กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected Fund) เน้นการลงทุนแบบต้นไม่หายแต่
ก าไรไม่สูงมากนัก ด้วยกลไกการเลือกลงทุนในตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า 
 3) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund: FIF) เป็นช่องทาง
กระจายเงินทุนไปยังต่างประเทศเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยง 
 4) กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) เป็นกองทุนรวมที่น าเงินไปลงทุนในกองทุน
รวมอ่ืนอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามนโยบายการลงทุนที่ก าหนด 
 5) กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% มีความ
เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็มีโอกาสสูงด้วย 
 6) กองทุนรวมมีประกัน (Guaranteed Fund) ลงทุนแบบสบายใจ สบายกระเป๋า เพราะมี
ผู้รับประกันความเสี่ยง (Guarantor) ตามเงื่อนไขการลงทุนที่ก าหนด 
 7) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ บ้าน 
คอนโดมิเนียม อาคารส านักงาน หรือ ศูนย์การค้า ที่ผู้ลงทุน สามารถเป็นเจ้าของตึกก็ได้ และมีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินนั้น ๆ 
 8) กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ลงทุนแบบออมเงิน
ระยะยาวเพ่ือการเกษียณอายุพร้อมได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ลดทุกปีที่ซื้อสูงสุดร้อยละ 15 ของ
รายได้ทั้งปี หรือ ไม่เกิน 500,000 บาท เน้นลงทุนระยะยาวต่อเนื่องจนอายุ 55 ปี 
 9) กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) ลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ผสมผสานกัน เน้นความ
ยืดหยุ่นปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ เพ่ือลดความเสี่ยง 
 10) กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นอายุไม่
เกิน 1 ปี เป็นส่วนใหญ่เน้นความเสี่ยงต่ า แต่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก 
 11) กองทุนรวมดัชนี (Index Fund) เน้นการสร้างผลตอบแทนล้อตามการเคลื่อนไหวของดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการลงทุน เช่น ลงทุนตามดัชนี SET Index หรือ SET50 เป็นต้น 
 12) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เน้นการลงทุนในหุ้น ที่แถม
สิทธิลดหย่อนภาษีส าหรับเงินที่น ามาลงทุนได้มากถึงร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 
บาท ระยะเวลาลงทุนเพียง 5 ปฏิทิน 
 13) Exchange Traded Fund (ETF) กองทุนเปิดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน
สามารถส่งค าสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ETF โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (Brokers) เหมือนการซื้อขายหุ้น
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ทั่วไป และยังช่วยลดความเสี่ยง อีกทั้งยังใช้เงินเริ่มต้นในการลงทุนไม่มาก พร้อมกับช่วยสร้างสภาพ
คล่องของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้มากข้ึน 

  ทฤษฎีเกี่ยวกับประชำกรศำสตร์  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538: 41-42) ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็น เกณฑ์ที่นิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ช่วย ก าหนดตลาดเป้าหมาย 
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้  
 เพศ สามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลัก ในการ
ตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ เพราะปัจจุบันนี้ตัว แปรด้านเพศ
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การ รับรู้ และการ
ตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่าง ๆ กัน 
 อำยุ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่ แตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจ สินค้า
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้าน 
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุ่งความส าคัญท่ีตลาดอายุส่วนนั้น 
 สถำนภำพครอบครัว ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส) 
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย , การแยกกันอยู่, การหย่าร้าง) และการสมรส 
ใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) สถานภาพสมรสเป็นคุณลักษณะทางประชากรที่ส าคัญที่ 
เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ประเด็นส าคัญที่สุด ในการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
เกี่ยวกับสถานภาพสมรสของประชากร คือ ประเภทของสถานภาพสมรส องค์การสหประชาชาติได้ 
รวบรวมและแบ่งแยกประเภทของสถานภาพสมรส ดังนี้ 1) โสด 2) สมรส 3) หม้าย และไม่สมรสใหม่ 
4) หย่าร้าง และไม่สมรสใหม่ 5) ระดับการศึกษา 6) อาชีพ และ 7) รายได้ (Income Education and 
Occupation) เป็นตัวแปรที่ส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันใน
เชิงเหตุและผล ส่วน ใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาต่ าโอกาสที่จะหางาน
ระดับสูงยากจึงท าให้มี รายได้ต่ าในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบ
การด ารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปร
ทางด้าน ประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้การก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่ม
รายได้ อาจจะเก่ียวข้องกับเกณฑ์อายุ และอาชีพร่วมกัน  
  จากแนวคิด เกี่ ยวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์  สรุปได้ว่ าปัจจัยด้ าน 
ประชากรศาสตร์เป็นปัจจัยที่นิยมน ามาใช้ศึกษากันมากที่สุดในการแบ่งส่วนการตลาดตามกลุ่ม 
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ผู้บริโภค โดยอาศัยตัวแปรศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ เชื้อชาติ ศาสนา 
ขนาดครอบครัว หรือวงจรชีวิตครอบครัวนั้น น ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์สร้างความต้องการหรือจูง
ใจ ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพ่ือให้เข้าถึงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มาก
ที่สุด ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน รวมทั้งผู้วิจัยต้องการทราบข้อมูลของกลุ่มประชากร เพ่ิมเติม 
ได้แก่ อาชีพคู่สมรส รายได้ครอบครัวต่อเดือน และจ านวนเด็กท่ีอยู่ในวัยเรียน  เนื่องจาก ทั้งหมดเป็น
ตัวแปรด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญ ซึ่งจะท าให้ทราบว่าผู้บริโภค ที่ลักษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีความเห็นในการตัดสินใจซื้อกองทุนรวม RMF และ LTF ของ 
บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือเป็นประโยชน์ในการก าหนด
ตลาดเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
  พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง การซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากอิทธิผลภายในตัว 
บุคคลได้แก่ ความต้องการสิ่งจ าเป็น ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ละความต้องการที่เกิดจากแรงจูงใจ 
บุคลิกภาพส่วนตัว การรับรู้ การเรียนรู้ และทัศนคติรวมทั้งอิทธิผลภายนอก ได้แก่วัฒนธรรม ประเพณี 
ระบบเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคท าการค้นหาการซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอย ผลิตภัณฑ์ และ
การบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา (Schiffman & Kanuk, 2007: 5) หรือหมายถึง 
การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภคที่ เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า  
นักการตลาดจ าเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ด้วยเหตุผลหลายประการกล่าวคือ   

1. พฤติกรรมของผู้บริโภค มีผลต่อกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจประสบความส าเร็จถ้ากลยุทธ์ 
ทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวความคิด
ทางการตลาด (Marketing concept) ที่ว่าการท าให้ลูกค้าพึงพอใจ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550: 7) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้บริโภค คือบุคคลต่าง ๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ 
(Ability to buy) หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้า มองในแง่ของเศรษฐกิจ ที่ใช้เงินเป็นสื่อกลางก็คือ ทุกคนที่มีเงิน
นอกจากนั้นทัศนะคติของนักการ ตลาด ผู้บริโภคจะต้องมีความเต็มใจในการซื้อ (Willingness to 
buy) สินค้าหรือบริการด้วยลักษณะอ่ืน ๆ ของผู้บริโภคก็คือ ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว ในขณะเดียวกันยังมี ผู้บริโภคหลายร้อยพันคนซื้อไปเพ่ือขายต่อ หรือใช้ในการผลิต และท า
การตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตได้ต่อ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550: 7)  

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ลักษณะการซื้อของผู้บริโภค เช่น     
ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อใด ซื้อมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้ซื้อ และใช้มาตรการอะไรในในการตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมการใช้ (Using Behavior) หมายถึงลักษณะการบริโภคสินค้าของผู้บริโภค เช่น บริโภคที่ 
ไหน บริโภคกับใครบริโภคในอัตรามากน้อยเพียงไร เป็นต้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2552: 31)   
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พฤติกรรมผู้บริ โภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ งบุคคลท าการค้นหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใช้จ่าย (Disposing) 
ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมแต่ละบุคคล เมื่อท าการประเมินผล (Evaluation) การจัดหา (Acquiring) 
การใช้ (Using) และการใช้จ่าย (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550: 3)   

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคสินค้า นักการตลาดต้องการ 
ศึกษาว่าสินค้าที่จะท าการเสนอขายนั้น ใครคือลูกค้า (Who) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What) ท าไมจึงซื้อ 
(Why) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด    

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ซื้อและการใช้ของผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้      
ของบริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies)      
ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม   

ค าถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H เพ่ือค้นหาค าตอบ 7 
ประการ หรือ 7Os ซึ่งมีตารางแสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถาม เพ่ือหา ค าตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภครวมทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค
แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมายและค าถามที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

สมมุติฐำนในกำรวิจัย 
 สมมติฐานที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักลงทุนที่ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน      
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF กับ บลจ.กสิกรไทย แตกต่างกัน 

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ลูกค้าธนาคารกสิกร
ไทยที่ใช้บริการกับสาขาในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีทั้งหมดซึ่งข้อมูลจาก
ผู้บริหารระดับ Assistance Vice President ของหน่วยงานภายในธนาคารกสิกรไทย คือ กลุ่มงาน
กองทุนรวม ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการทราบว่า มีลูกค้าที่เป็นผู้ถือหน่วยการลงทุนในกองทุน
รวมประเภท RMF และ LTF เฉพาะในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีจ านวน
กว่า 1,200 คน ซึ่งจ านวนประชากรนั้นมีจ านวนมาก ยากที่จะส ารวจได้ทั้งหมดภายใต้เวลาที่จ ากัด 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
แบบประมาณค่าสัดส่วน โดยใช้ตาราง Taro Yamane ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95% จากค่าที่ได้
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จะต้องใช้ตัวอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และลดค่า
เบี่ยงเบนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างที่ 400 คน  ในการด าเนินการ
วิจัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งเป็น
การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) ในการเก็บข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ เนื่องจากตัวอย่างแต่ละหน่วยไม่ได้ถูกใส่โอกาสการเลือก 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1) ศึกษาจากเอกสาร ด้านวิชาการ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ใช้เป็นแนวทางในการตั้งกรอบแนวคิด เพ่ือศึกษาและ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2) ก าหนดนิยามศัพท์ให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบการวิจัย 
 3) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ให้
สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีและกรอบในการวิจัย 
 4) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น น าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบ และเพ่ือ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content validity) โดยการท า IOC (Item objective congruence) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เป็น
ผู้ตรวจสอบ โดยมีเกณฑ์ว่าแต่ละหัวข้อจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 0.75 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่
ผ่านการท า IOC แล้วทดสอบวิเคราะห์ความเชื่อถือ (Reliability analysis) จากการท า Pre-Test กับ
กลุ่มตัวอย่าง 30 ท่าน จากนั้นค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Conbrac’s Alpha 
coefficient) ได้เท่ากับ 0.876 
 5) การศึกษาครั้งนี้ท าวิจัยโดยการส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
โดยวิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่ใช้ในการ
วิจัย โดยการแจกแบบสอบถามผ่านทางระบบ Internetโดยผ่านทาง e-mail และเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้การสร้างแบบสอบถาม Online ผ่านทาง Website ของ Google Spreadsheet ซึ่งจะมีการ
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เชื่อมโยงข้อมูลของแบบสอบถาม Online ลงไปยัง Website ที่มีกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ใช้งานอยู่  
และการเก็บข้อมูลจากตัวแทนประชากรโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่  ไม่เป็นไปตามโอกาส (Non – Probability 
Sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งกระจายแบบสอบถาม
ไปยังลูกค้าธนาคารกสิกรไทยที่ใช้บริการกับสาขาในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

    กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยด าเนินการเก็บตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1) เมื่อแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจนสามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ จึง
ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน รวม 400 ชุด 
 2) แบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรียบร้อย น ากลับมาตรวจสอบโดยผู้วิจัย
คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
 3) น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้ง
นี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 

  1. หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) 
ของพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF และเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านธนาคาร
กสิกรไทย กับเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลากร เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้  

 2. การแปลผลค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเทียบเกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 ค่ำเฉลี่ย              ระดับควำมคิดเห็น 
    4.21 – 5.00     หมายถึง  มากที่สุด 
   3.41 – 4.20     หมายถึง  มาก 
   2.61 – 3.40     หมายถึง  ปานกลาง 
   1.81 – 2.60     หมายถึง  น้อย 
   1.00 – 1.80     หมายถึง  น้อยที่สุด 
  3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับ พฤติกรรมในการลงทุนกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.กสิกร
ไทย ผ่านธนาคารกสิกรไทย ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 
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6. ผลกำรวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–60,000 บาท  
  พฤติกรรมกำรตัดสินใจลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นอกจากกองทุน RMF หรือ LTF แล้ว ใช้บริการอ่ืนของธนาคาร
กสิกรไทยในนามส่วนบุคคล ด้านประกันชีวิต รองลงมาคือ ด้านสินเชื่อ ด้านบัตรเครดิต และด้านเงิน
ฝาก ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายของธนาคารกสิกรไทยในนามส่วนบุคคลใน
ส่วนของสาขาอ่ืน ๆ ของธนาคารแต่เพียงอย่างเดียว รองลงมาคือ ใช้บริการทั้งส านักงานใหญ่ของ
ธนาคาร และที่สาขาอ่ืนของธนาคาร และใช้บริการสาขาส านักงานใหญ่ของธนาคารแต่เพียงแห่งเดียว  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยมานาน 10 ปีขึ้นไป รองลงมา
คือ 6-10 ปี 1-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการธนาคารหลายธนาคาร แต่ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็น
หลัก รองลงมาคือ ใช้บริการธนาคารหลายธนาคาร และไม่ได้ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหลัก และใช้
บริการธนาคารกสิกรไทยแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช้ธนาคารอ่ืน  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของการเลือกลงทุนในกองทุน RMF 
หรือ LTF คือ เพ่ือประโยชน์ในการหักลดหย่อนค่าภาษี รองลงมาคือ เป็นการออมเงินเพ่ืออนาคต 
และเพ่ือหวังผลตอบแทนจากการลงทุน  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขา
ธนาคาร รองลงมาคือ โมบายแบงค์กิ้ง (แอพพลิเคชั่น เค-พลัส) หักจากบัญชีธนาคาร หักจากบัตร
เครดิต อินเตอร์เน็ตแบงค์ก้ิงอ่ืน ๆ เช่น ฝากเพ่ือน และผ่านตู้ ATM 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลส าคัญที่สุดในการคัดเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF หรือ 
LTF ของ บลจ.กสิกรไทย ผ่านทางสาขาธนาคารกสิกรไทย เพราะชื่อเสียงภาพลักษณ์ของ บลจ.กสิกร
ไทย รองลงมาคือ ผลประกอบการของการกองทุนที่ผ่านมา การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานสาขา
ธนาคาร ความมีช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย เป็นการลงทุนที่ตรงตามความต้องการ การมีแจ้ง
ข่าวสารการลงทุนให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่องอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือนแนะน า เป็นต้น สามารถเลือกลงทุน
แบบถัวเฉลี่ยโดยให้ธนาคารหักจากบัญชีหรือบัตรเครดิต  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่สุดที่มีอิทธิพลท าให้ท่านตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF หรือ LTF ของ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทย คือ 
ตัดสินใจด้วยตัวเอง รองลงมาคือ พนักงานของธนาคารกสิกรไทย คู่รัก/คู่สมรส เพ่ือนสนิท/เพ่ือน
ร่วมงาน ญาติพ่ีน้อง และอ่ืน ๆ เช่น ผลส ารวจในอินเตอร์เน็ต  
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  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการติดตามข่าวคราวผลประกอบการของกองทุนในบางครั้ง 
รองลงมาคือ หลังจากลงทุนแล้ว ก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวผลประกอบการของการลงทุน และมีการ
ติดตามข่าวคราวผลประกอบการของการกองทุนอย่างต่อเนื่อง  
  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการลงทุนในกองทุนRMF/LTF ลงทุนเมื่อมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง รองลงมาคือ ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน ลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี ลงทุน
ตามสภาวะของตลาดหุ้นในกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เช่น ลงทุนในกองทุน RMF หรือ 
LTF ในขณะที่หุ้นอยู่ในช่วงขาลง ลงทุนทุกครั้งที่มีการเชิญชวนจากพนักงานสาขา  
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนในกองทุนรวม    
กับบลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
  ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน RMF หรือ LTF  ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.17, S.D. = 0.510) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความ

คิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านภาพลักษณ์องค์กร (𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 0.570) รองลงมาคือ ด้าน

ช่องทางการจ าหน่าย (𝑥 ̅= 4.38 , S.D. = 0.605) และด้านกระบวนการบริหาร  (𝑥 ̅= 4.33 ,                

S.D. = 0.612) ด้านที่มคี่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (𝑥 ̅= 3.70, S.D. = 0.787) 

ด้านผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 3.70, S.D. = 0.787) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือข้อ 3 ผลการด าเนินงานของกองทุนที่ผ่านมา         

(𝑥 ̅= 4.31, S.D. = 0.666) รองลงมาคือ ข้อ 2 ความมีชื่อเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวม เช่นรางวัลต่าง 

ๆ ที่ได้รับ (𝑥 ̅= 4.30, S.D. = 0.668) และข้อ 1 มีความหลากหลายของกองทุนให้เลือกลงทุนซึ่งแต่ละ

กองทุนแบ่งตามนโยบายการลงทุนหรือตามความเสี่ยงของการลงทุน (𝑥 ̅= 2.50, S.D. = 1.896) 

ด้านราคา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.02, S.D. = 0.710) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 มีการคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนอยู่

ในอัตราที่เหมาะสม (𝑥 ̅= 4.10, S.D. = 0.750) และข้อ 2 มีการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่เรียก

เก็บจากกองทุนเหมาะสม (𝑥 ̅= 3.96, S.D. = 0.710) 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥 ̅= 4.38, S.D. = 0.605) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 มีช่องทางในการซื้อมี

หลากหลาย เช่น ATM, อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง, Mobile Banking (𝑥 ̅= 4.53, S.D. = 0.640) และข้อ 

1 สามารถซ้ือขายได้ที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา (𝑥 ̅= 4.24, S.D. = 0.768) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.09, S.D. = 0.702) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 1 ได้สิทธิการเข้าร่วมสัมมนา

เรื่องการลงทุนต่าง ๆ ของธนาคาร (𝑥 ̅= 4.19, S.D. = 0.901) และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ข้อ 2 มคีวาม
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คล่องตัวสามารถช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้  (𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 
0.904) ข้อ 3 มีความคล่องตัวสามารถช าระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้  

(𝑥 ̅= 4.04, S.D. = 0.892) 

ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.18, S.D. = 0.717) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2. พนักงานธนาคารมีการส่งข่าวสารการ

ลงทุนและให้บริการอย่างต่อเนื่อง (𝑥 ̅= 4.25, S.D. = 0.773) และข้อ 1 พนักงานธนาคารให้

ค าแนะน าและปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน (𝑥 ̅= 4.12, S.D. = 0.869) 

ด้านกระบวนการบริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.33, S.D. = 0.612) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 การซื้อกองทุนผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ สามารถท าได้ง่ายและสะดวก (𝑥 ̅= 4.48, S.D. = 0.652) รองลงมาคือ 

ข้อ 3 การบริหารหลังการขายที่ดี เช่น การออกหนังสือรับรองการลงทุน (𝑥 ̅= 4.35, S.D. = 0.721) 
และข้อ 1 การท าธุรกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทุน เช่น เปิดบัญชี, ซ้ือ, ขายสามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว

ผ่านสาขา และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (𝑥 ̅= 4.31, S.D. = 0.754) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 

ข้อ 4 มีการจัดการส่งรายงานของการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ (𝑥 ̅= 4.20, S.D. = 0.786) 

ด้านภาพลักษณ์องค์กร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.47, SD = 0.570) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ข้อ 2 ผู้บริหารกองทุนมีความเชียวชาญ 

และมีประสบการณ์ในด้านการลงทุน (𝑥 ̅= 4.54, S.D. = 0.595) และข้อ 1 ธนาคารกสิกรไทยและ

ธุรกิจในเครือ เช่น บลจ.กสิกรไทยมีความม่ันคงน่าเชื่อถือ (𝑥 ̅= 4.40, S.D. = 0.729) 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่มีผลต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน RMF 

และ LTF สรุปผลได้ดังนี้ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมกำรลงทุนที่มีผลต่อกำรตัดสินใจ

ลงทุน RMF และ LTF จะเห็นได้ว่า 
  เพศ มีความสัมพันธ์กับ  

- วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน 
  อำย ุมีความสัมพันธ์กับ  

  - การใช้บริการกับธนาคารในส่วนของสินเชื่อ และประกันชีวิต 
  - ลักษณะการลงทุนในกองทุนโดยลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี และเลือกลงทุนเมื่อมี

สภาพคล่องทางการเงินสูง 
   สถำนภำพ มีความสัมพันธ์กับ  

- การใช้บริการกับธนาคารในส่วนของเงินฝาก และสินเชื่อ 

- ลักษณะการลงทุนในกองทุน ลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี  
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  ระดับกำรศึกษำ มีความสัมพันธ์กับ 
-  การใช้บริการกับธนาคารในส่วนของสินเชื่อ และบัตรเครดิต 
- ลักษณะการลงทุนในกองทุนลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี และลงทุนตามสภาวะของ

ตลาดหุ้นในกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เช่น ลงทุนในกองทุน RMF หรือ LTF ในขณะที่หุ้น
อยู่ในช่วงขาลง 
  อำชีพ มีความสัมพันธ์กับ 

- การใช้บริการกับธนาคารในส่วนของเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันชีวิต 

- วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน 

- ลักษณะการลงทุนในกองทุน ลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี ลงทุนตามสภาวะของตลาด
หุ้นในกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เช่น ลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เลือกลงทุนเมื่อมีสภาพ
คล่องทางการเงินสูง ลงทุนทุกครั้งที่มีการเชิญชวนจากพนักงานสาขา และลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือน 
   รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ 

-  การใช้บริการกับธนาคารในส่วนของเงินฝาก 
- ระยะเวลาการเป็นลูกค้า 
- การใช้บริการกับทางธนาคาร 
- วัตถุประสงค์ที่เลือกลงทุน 
- การคัดเลือกลงทุนกองทุนรวม RMF หรือ LTF 

 - การตัดสินใจเลือกลงทุน 
- ลักษณะการลงทุนในกองทุนโดยลงทุนทุกครั้งที่มีการเชิญชวนจากพนักงานสาขา 

   ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมกำรลงทุนกับปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อ
กำรตัดสินใจลงทุน RMF และ LTF จะเห็นได้ว่า 
   ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ 

- การใช้บริการกับธนาคารด้านเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และประกันชีวิต 

- ลักษณะการลงทุนในกองทุนลงทุนครั้งเดียวตอนสิ้นปีภาษี ลงทุนตามสภาวะของ
ตลาดหุ้นในกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น เช่น ลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เลือกลงทุน
เมื่อมีสภาพคล่องทางการเงินสูง 
   รำคำ มีความสัมพันธ์กับ 

- การใช้บริการกับธนาคารด้านเงินฝาก 

- การตัดสินใจเลือกลงทุน 
   กำรส่งเสริมกำรตลำด มีความสัมพันธ์กับ 

-  การตัดสินใจเลือกลงทุน 
   บุคลำกร มีความสัมพันธ์กับ 
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-  การใช้บริการกับธนาคารด้านประกันชีวิต 
- เครือข่ายของธนาคารที่ใช้บริการอยู่ 
- ลักษณะการลงทุนในกองทุนโดยเลือกลงทุนเมื่อมีสภาพคล่องทางการเงินสูง 

   กระบวนกำรบริหำร มีความสัมพันธ์กับ 
     -  การใช้บริการกับธนาคารด้านประกันชีวิต 
     - การตัดสินใจเลือกลงทุน 
     - ลักษณะการลงทุนในกองทุนโดยเลือกลงทุนเมื่อมีสภาพคล่องทางการเงินสูง 
   ภำพลักษณ์องค์กร มีความสัมพันธ์กับ 
     -  เครือข่ายของธนาคารที่ใช้บริการอยู่ 

- การตัดสินใจเลือกลงทุน 
  กำรทดสอบสมมติฐำน มีรายละเอียดดังนี้ 
  สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักลงทุนที่ข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างกัน       
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับสมมติฐานหลัก
ที่ตั้งไว้ ยอมรับสมมติฐานหลัก ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด บุคลากร 
กระบวนการบริหาร และภาพลักษณ์องค์กร 
 

6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 ผลจากการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่
ลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน RMF หรือ LTF ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ ด้าน
ภาพลักษณ์องค์กร รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านกระบวนการบริหาร ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัยส่วนบุคคลของผู้เลือกลงทุนสอดคล้องกับ
งานวิจับของ วศิน อินทรผูก (2555) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของลูกค้าในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพหรือกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ผลการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หรือ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีระดับความรู้ความเข้าใจน้อยด้านการลงทุน โดยมีประสบการณ์ การลงทุน
ในหลักทรัพย์ 1-5 ปี ส่วนใหญ่ประเภทกองทุนที่ลงทุนคือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เท่านั้น    
โดยเน้นลงทุนตราสารหนี้ผสมตราสารทุน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคคกิตติ์ สมทอง (2553) 
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ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนใน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลประโยชน์จากการลงทุน ปัจจัย
ด้านต้นทุนและปัจจัยอ่ืน ๆ กับการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนโดยการน าเงินลงทุนไป
ลดหย่อนภาษีมากที่สุดและมีความเห็นว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลงทุนและเงื่อนไขระยะเวลา
การลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาวมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้านแหล่งที่มาของข้อมูลในการซื้อ
ขายกองทุนรวมนั้น ส่วนใหญ่มาจากการแนะน าของพนักงานธนาคารซึ่งยังได้รับการแนะน าในระดับ
ปานกลาง โดยผู้ลงทุนเน้นการลงทุนเพียงกองทุนเดียวไม่ลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
อ่ืน และส่วนใหญ่ยังลงทุนไม่เกิน 100,000 บาท ด้วยสัดส่วนร้อยละ 6-10 ของรายได้ท้ังปี  
  นอกจากนี้ในด้านกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุนผู้ลงทุนต้องการเงินคืนเข้าบัญชีมากที่สุดคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.16 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ
เท่ากับ 0.05 ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุก ๆ ด้าน ในขณะที่อายุมีความสัมพันธ์กับการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวเกือบทุกด้านยกเว้นด้านแหล่งที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายกองทุนรวม ส าหรับ
ด้านสถานภาพของผู้ลงทุนนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของข้อมูลในการซื้อขายกองทุนรวม อีก
ทั้งไม่สัมพันธ์กับลักษณะของ กิจกรรมการส่งเสริมการขายตลอดจนไม่สัมพันธ์กับการลงทุนในบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอ่ืน ๆ ด้วย อย่างไรก็
ตามในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทยในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัย
ด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ปัจจัยด้านต้นทุนและปัจจัยอ่ืน ๆ ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านธนาคาร 
และปัจจัยด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการลงทุนในกองทุน      
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทั้งสิ้น ที่ระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
 ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่
ลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินลงทุนในกอง     
ทุนรวม RMF หรือ LTF โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
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 1) ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและรายด้านเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดสอบว่ามี
ผลต่อการตัดสินลงทุนในกอง ทุนรวม RMF หรือ LTF อย่างไร 
 2) ควรพัฒนารูปแบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
และความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินลงทุนในกอง ทุนรวม RMF หรือ LTF ให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
  เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกค้าที่
ลงทุนในกองทุนรวม กับ บลจ.กสิกรไทย ผ่านสาขาของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา 
อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) เพิม่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินลงทุนในกอง ทุนรวม RMF หรือ LTF 
 2) บริษัท สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้น าเสนอรูปแบบการตัดสินลงทุนใน
กองทุนรวม RMF หรือ LTF การออม และยังแนะน าให้พนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่มีสัดส่วนการลงทุน
ในกอง ทุนรวม RMF หรือ LTF ต่ าหันมาให้ความส าคัญและสนใจในการลงทุน รวมถึงมีการจัดการ
การวางแผนการลงทุนอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น 
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กำรน ำนโยบำย EEC เกี่ยวกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไปปฏิบัติ 
ในพ้ืนที่ส่งเสริมนิคมอตุสำหกรรมของชลบุรแีละระยอง 

สถาปนิก พิรุณดี* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การค้นหาปัญหาเกี่ยวกับความ

พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC ที่พบจากผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค้นหาสาเหตุของปัญหา
ในมุมมองของผู้รับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ๆ ในพ้ืนที่ EEC ทั้งความเห็นของบุคคลากร
ภาครัฐและเอกชน และสุดท้ายเพ่ือเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จาก
บุคคลากรในพ้ืนที่เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการการน านโยบาย EEC ไปปฏิบัติในพ้ืนที่
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้ก าหนดที่จะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกับบุคคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 24 คนซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและเกี่ยวข้องในการ
ก ากับดูนิคมฯใน EEC จังหวัดระยองและชลบุรี 

ผลการศึกษาพบว่า การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและถนนเป็น
ปัญหาส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่าง โดยภาคเอกชนและภาครัฐต่างมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยในส่วน
ของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
ประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมนั้น มีความเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่พิเศษ
นั้น ควรจะมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง รวมทั้งมี
ความเห็นในด้านความพร้อมของหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลที่ควรจะมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทั้ง
งบประมาณ เครื่องมือและมุมมองหรือทัศนคติของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นพิเศษ ในท านองเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวมของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้น มี
รูปแบบที่หลากหลาย โดยในมุมมองเกี่ยวกับนโยบาย EEC นั้นมีทั้งที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานตนเองในการขอรับการสนับสนุนซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีมุมมองที่เป็นบวกต่อนโยบาย  

แต่อย่างไรก็ดีก็ยังคงมีมุมมองตรงข้ามหรือมุมมองที่เป็นลบผสมอยู่ด้วยเช่น คิดว่านโยบาย 
EEC เน้นการประชาสัมพันธ์ เน้นการตลาด ชักจูงนักลงทุน เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แต่ไม่มี
งบประมาณหรือบุคคลากรรองรับเพ่ิมเติมจากก่อนหน้านี้ นอกจากนี้นั้นในกลุ่มตัวอย่างภาครัฐ
โดยรวมที่มีความเห็นสอดคล้องกันนั้นคือเรื่องของทรัพยากรอันเป็นผลมาจากนโยบาย EEC โดยส่วน
ใหญ่เชื่อว่างบประมาณมีอย่างจ ากัดและอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างในพ้ืนที่พิเศษ 
 
ค ำส ำคัญ:  นโยบาย EEC  โครงสร้างพื้นฐาน นิคมอุตสาหกรรม 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ  
EEC เมื่อ 23 มิถุนายน 2559 และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ 2560-2561
โดยมีหลักการด าเนินการคือให้ภาครัฐมีบทบาทลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริม อ านวยความ
สะดวกในการลงทุน ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมและร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
(PPP) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, กุมภาพันธ์ 2560) โดยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออกของประเทศไทย คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองนั้นมีความสนใจใน
ด้านการลงทุนขยายกิจการ รวมทั้งลงทุนใหม่จากเงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่มองเห็นโอกาสจาก
นโยบายรัฐบาลที่พยายามดึงดูดใจนักลงทุนเข้ามาต่อยอดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกแห่งนี้ 
ซึ่งในการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสามารถด าเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือการตั้งโรงงาน
ภายในนิคมอุตสาหกรรมหรือการตั้งโรงงานนอกพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยภาครัฐนั้นได้ก าหนด
นโยบายในการส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยการ
ก าหนดให้มีการประกาศจัดตั้งเขตส่งเสริมในพ้ืนที่ EEC ซึ่งประกาศโดยพิจารณาผู้ขอรับสิทธิ์ส่งเสริม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดและท าการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาโดยเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งในปัจจุบันมีการประกาศเขตส่งเสริมไปแล้ว  24 
พ้ืนที่ โดยมีนิคมอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วยจ านวน 20 แห่ง (คณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2561) ซึ่งจากการประกาศเขตส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมเหล่านี้นั้น 
ท าให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจในการลงทุนมากขึ้นโดยสถิติการ
อนุมัติลงทุนในพ้ืนที่ EEC ปี 2560 มีกว่า 259 โครงการ มูลค่ารวม 310,327 ล้านบาท (ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2560)   
 จากการส่งเสริมพ้ืนที่ผ่านรูปแบบการประกาศเขตส่งเสริมพ้ืนที่อุตสาหกรรมนั้น เป็นผลให้
ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด ได้รับผลกระทบทางบวกในการเป็นเป้าหมายของกลุ่ม
นักลงทุนต่าง ๆ ซึ่งการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนดังกล่าวมีเงื่อนไขในการพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งด้าน
ราคาและคุณภาพของพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท าเลที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การประกอบการอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟ้า น้ าและสาธารณสุข ล้วนมีความส าคัญต่อ
ผู้ประกอบการทั้งในด้านความเป็นอยู่ของแรงงานและผลกระทบต่อการความมั่นคงต่อการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรม 
 ส าหรับนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกนั้น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่
อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ ดับบลิวเอชเอ อมตะ โรจนะ ปิ่นทอง ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่า
ส่วนใหญ่มองเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สอดคล้องกับนโยบายหรือทิศทางที่รัฐบาล
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ต้องการจะก้าวไป ดังจะเห็นได้จากรายชื่อนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศส่งเสริมเป็นพิเศษตาม
ข้อมูลของ EEC แต่อย่างไรก็ดีในการด าเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนั้น จ าเป็นที่จะต้องมี
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความพร้อม ทั้งด้านการคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านแหล่งน้ า ซึ่งภาครัฐนั้นล้วนมี
หน่วยงานในก ากับดูแลที่รับผิดชอบ มีการจัดท าแผนงานและงบประมาณในการด าเนินการเป็นประจ า
ตามแผนงบประมาณประจ าปีของภาครัฐ 
 อย่างไรก็ดีจากการด าเนินการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดชลบุรีและระยอง บางพ้ืนที่ทั้งพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมและนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาใหม่
ตามนโยบาย EEC นั้นกลับพบว่ามีข้อถกเถียง การกล่าวถึงการร้องเรียนจากผู้ประกอบการภาคเอชน
เกี่ยวกับปัญหาของคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ ปัญหาร้องเรียนของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่นิคมฯ 
เกี่ยวกับไฟฟ้าดับ ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐนาน เช่น ถนนไม่เพียงพอ เกิดจราจรติดขัดกระทบ
ต่อการขนส่งสินค้า ส่งผลต่อนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งปัจจุบันและ
อนาคต เนื่องจากนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนนั้นให้ความส าคัญเกี่ยวกับความพร้อมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเช่นเดียวกับท าเลและราคา โดยปัญหาความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC นั้น
อาจสะท้อนถึงผลการน านโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่  EEC ไปปฏิบัติได้ ทั้งที่เป็น
นโยบายจากฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศและต้องการชักจูง ดึงดูด นักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามา
ประกอบกิจการ เป็นการสร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของประเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ การค้นหาปัญหาเกี่ยวกับความ

พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC ที่พบจากผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค้นหาสาเหตุของปัญหา
ในมุมมองของผู้รับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น ๆ ในพ้ืนที่ EEC ทั้งความเห็นของบุคคลากร
ภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายเพ่ือเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จาก
บุคคลากรในพ้ืนที่เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการการน านโยบาย EEC ไปปฏิบัติในพ้ืนที่
ปัจจุบันและพ้ืนที่อ่ืนที่จะพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้โครงการดังกล่าวเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
 

3. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล  
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพแบบ 

case study research ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์เพ่ือหาค าตอบเน้นการค้นคว้าและเน้นการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้น าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมกัน 14 คน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ในเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้น าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานท้องถิ่นที่ส าคัญโดยท าการคัดเลือกผู้รับ
สัมภาษณ์แบบเจาะจงและเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งแบบ
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ส่วนตัวและแบบกลุ่ม ควบคู่การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ เอกสารของหน่วยงานราชการที่ได้รับ
การเปิดเผยอย่างถูกต้อง โดยในการสัมภาษณ์นั้นได้เน้นความสบายของผู้ตอบ การนัดทานข้าว เข้าพบ
สถานที่ท างาน โดยเน้นค าถามปลายเปิด เน้นการให้ความสมัครใจให้ข้อมูลและรักษาความลับตามที่
ผู้ให้ข้อมูลต้องการ โดยกลุ่มตัวอย่างจากจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 14 คน  
 

4. ผลกำรศึกษำ 
  การสัมภาษณ์ผู้บริหารของหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวกับข้อง
กับผู้ประกอบการเอกชน นิคมอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องในการรับผิดชอบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง จ านวน 24 คนนั้น ได้ข้อมูลการสัมภาษณ์แต่ละบุคคล ดังต่อไปนี้ 
  1. คุณณัฐพง โรจนพานิชกิจ สถานที่ ส านักงานนิคมฯ เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเทรียล
เอสเตท 2 วันที่สัมภาษณ์ 5 กันยายน 2561 ซึ่งรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม 
เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเทรียลเอสเตท 2 ของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เพ่ิงเริ่ม
ก่อตั้งได้ไม่เกิน 2 ปี โดยปัจจุบันได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมในพ้ืนที่ EEC แล้ว ปัจจุบันมีการเริ่ม
ขายที่ดินและมีนักลงทุนจากจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี เข้ามาตั้งโรงงานแล้ว  

ส าหรับโครงการ EEC นั้นคิดว่า รัฐสื่อสารได้ดี โดยส่วนตัวรับรู้ความเป็นมาและความคืบหน้า
ได้ดี โดยผลบวกของ EEC ที่เห็นชัดคือ ความคึกคักของนักลงทุนแต่การซื้อสุดท้ายยังไม่มากนักและ
โรงงานเริ่มสนใจการขอรับสิทธิ์ส่งเสริมตามที่มาตรการก าหนด เช่น การใช้หุ่นยนต์มากขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้ามนั้นผลลบของ EEC คือ ราคาที่ดินสูงขึ้นและการแข่งขันมีสูงขึ้นด้วยเนื่องจากเกือบทุกนิคม
ได้รับสิทธิ์ส่งเสริมตาม EEC  

ส าหรับในด้านของปัญหาในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐนั้นส่วนมากที่พบ
และได้รับข้อร้องเรียนคือปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยมาก ล าดับต่อมาคือปัญหาการจราจรแออัดและคุณภาพ
ถนน และสุดท้ายคือขาดสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใกล้ๆพ้ืนที่  ปัญหาไฟฟ้า
ดับ มีหลายสาเหตุทั้งเรื่องอุบัติเหตุ เรื่องทางเทคนิคแต่สาเหตุที่ยอมรับได้ยากคือสายไฟชนิดเปลือยซึ่ง
ไม่ใช่สายใหม่ เรื่องอุปกรณ์เก่า และยังพบการจ่ายไฟผ่านหลายพ้ืนที่ท าให้พนักงานรัฐเองก็สับสนและ
อาจมีข้อขัดแย้งเรื่องพ้ืนที่บริการว่าพ้ืนที่ใดควรรับผิดชอบ ในส่วนของปัญหาการจราจรแออัดเกิดจาก
ถนนไม่สอดคล้องกับจ านวนรถยนต์และขาดการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม เช่น สะพานข้ามแยกมาบปู 
ทั้งที่มีรถสัญจรพอสมควรเพราะเชื่อมต่อหลายนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนี้ ซึ่งหากก าหนดให้เป็น
พ้ืนที่เขตส่งเสริมใน EEC แต่เตรียมพร้อมย่อมเกิดปัญหาหนักกว่านี้แน่นอนและเท่าที่ทราบนั้นการจะ
ก่อสร้างโครงการรัฐนั้นต้องใช้งบประมาณและเวลานาน กระบวนการจัดซื้อ ระบบงบประมาณของรัฐ
ที่ยาวนาน จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ ซึ่งพ้ืนที่ส่งเสริมน่าจะได้รับการเตรียมพร้อมสิ่ง
ต่าง ๆ ก่อนเพื่อสร้างความม่ันใจให้นักลงทุนหรือมีแผนระยะเร่งด่วนเป็นล าดับแรก 
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ทั้งนี้ยังพบว่าผู้แทนนิคมอุตสาหกรรมนั้นไม่แน่ใจว่า EEC มีข้อมูลเหล่านี้ก่อนก าหนดนโยบายและ
แผนงานหรือไม่ คงต้องรอดูรอบงบประมาณ 2562 นอกจากนี้อุปสรรคที่น่าเป็นห่วงในการพัฒนา EEC คือ 
กฎระเบียบหรือพันธกิจของภาครัฐที่อาจขัดแย้งกันเองอาทิ หน่วยงานไฟฟ้าต้องการติดตั้งเสาไฟฟ้าแต่
หน่วยงานทางหลวงกลับไม่อนุญาตทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันและอยู่ในพ้ืนที่ EEC เช่นเดียวกัน  
  2. คุณวชิระ อินทกล บริษัท ฟาบริเนท ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราช อิสเทิร์นซีบอร์ด อินดัส
เทรียล เอสเตท 2วันที่สัมภาษณ์ 1กันยายน2561 ณ โรงงานฟาบริเนท โดยมีความเห็นว่าภาครัฐ
สื่อสารได้ดีแต่ไม่แน่ใจว่าความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกันหรือไม ่
  ส าหรับในส่วนของปัญหาในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องไฟดับบ่อยเกินไป โดยปัญหาไฟฟ้าดับบ่อย 
หรือแค่ไฟกระพริบหรือผิดปกติเพียงช่วงเล็กน้อยนั้น ก็ส่งผลต่อเครื่องจักรของโรงงาน โดยการที่เลือกมาอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและได้รับการสนับสนุนเพราะอยู่ในพ้ืนที่ส่งเสริมEEC
แต่กลับพบว่ามีปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งที่จ าเป็นต่อการประกอบกิจการ โดยเฉพาะระบบไฟฟ้า 
ภาคเอกชนของไทยอาจขายที่ดินได้จากการจูงใจของ EEC แต่ผู้ลงทุนต้องพบกับปัญหาจุกจิกกวนใจจาก
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเหล่านี้ไม่ได้คุณภาพ ในบางครั้งหน่วยงานรับผิดชอบไฟฟ้าในพ้ืนที่ปฏิบัติงานเหมือน
ขาดความพร้อมและงบประมาณ ลักษณะยังไม่พร้อมรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที่จะ
เกิดขึ้น ส าหรับบางครั้งที่ได้ทราบข้อมูลนั้นกรณีไฟฟ้าดับเกิดจาก อุปกรณ์จ าพวกสายไฟไม่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น ยังคงเป็นสายไฟชนิดเก่า ที่เหมาะกับบ้านเรือนหรือพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งพ้ืนที่
เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในบริเวณนี้ ทั้งนี้มีความเห็นว่าภาครัฐน่าจะให้ความส าคัญเรื่องโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการลงทุนโดยเมื่อมีข้อมูลพ้ืนที่เปราะบางก็ควรวางแผนปรับปรุงเพ่ือให้สร้างคุณค่าที่ดีต่อพ้ืนที่
ส่งเสริม EEC นั้น ๆ มิฉะนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ท าลายความน่าเชื่อถือของรัฐที่ต้องการดึงดูดให้คนมาลงทุน
แต่เมื่อมาลงทุนแล้วกลับต้องมาเจอปัญหาลักษณะเช่นนี้ ส าหรับปัญหาด้านถนนนั้นยังไม่มีปัญหาหรือ
ผลกระทบเพราะว่าอยู่ในท าเลติดกับถนนสายหลักคือถนนสาย 331 
  3.คุณธงไชย สว่างอารมณ์และคุณนรเศษ  ผาวิชัย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบล
เขาคันทรง  อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  วันที่สัมภาษณ์ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อบต.
เขาคันทรง โดยผลการสัมภาษณ์ทั้งสองท่านนั้นเชื่อว่า EEC ประชาสัมพันธ์ดีแต่อาจไม่ทั่วถึงเพราะ
ประชาชนทั่วไปอาจรับรู้ต่างกันท าให้เข้าใจไม่ตลอดทั่วถึงทุกฝ่าย และเข้าใจว่า EEC มีงบประมาณให้
แต่ละพ้ืนที่ในการพัฒนาตามที่ต้องการและ EEC มีการลงพ้ืนที่รวบรวมข้อมูลโดย EEC ต้องการให้แต่
ละพ้ืนที่น าเสนอสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ โดยเชื่อว่า EEC เป็นของรัฐ จึง
เป็นลักษณะโครงการน าก่อน แล้วจึงรอให้ท้องถิ่นเสนอของบประมาณแต่บางครั้งเป็นโครงการที่รัฐกับ
นักการเมืองหรือเอกชนคิดไว้ก่อนแล้ว ท าให้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ได้ 

ส าหรับปัญหาหลักที่พบในพ้ืนที่รับผิดชอบของอบต.นั้นก็คือ ถนนไม่พอรองรับการจราจร 
และระบบระบายน้ าในท้องถิ่นยังต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งส่วนโครงการขยายถนนของรัฐนั้นมองว่า
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและถนนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับการสัญจรของคนท างานในนิคม
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อุตสาหกรรมหลายแห่งในบริเวณนี้นั้นมีความไม่เพียงพอ เกิดปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเร่งด่วนเป็น
อย่างมาก กรณีตัวอย่างของโครงการถนนที่อาจไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น การก่อสร้าง
สะพานข้ามแยกเขาคันทรงบนถนนทางหลวงหมายเลข 3027  

ในส่วนของการจัดการน้ าในพ้ืนที่ต าบลเขาคันทรงเป็นปัญหาส าคัญเพราะเป็นปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซาก และการที่มีการก าหนดให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่โดยเฉพาะประกาศส่งเสริมให้นิคม
อุตสาหกรรมตาม EEC นั้นยิ่งท าให้โอกาสที่จะเปลี่ยนพ้ืนที่สีเขียวให้กลายเป็นคอนกรีต เท่ากับ
กลายเป็นเปลี่ยนพ้ืนที่รับน้ าให้เป็นโรงงานมากขึ้น ปัญหาน้ าท่วมก็อาจมากขึ้น แต่  EEC ไม่ได้มีแผน
ส่งเสริมกรณีแบบนี้ โดยทราบเพียงว่าท้องถิ่นสามารถส่งเรื่องไปทีมงาน EEC ได้เลยซึ่งปัจจุบันท้องถิ่น
นั้นมีแนวคิดจะประสานของบจาก EEC โดยตรงเพ่ือแก้ไขปัญหาถนนและจราจรแออัดซึ่งมีผลมาจาก
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้พบว่าผู้ให้ข้อมูลได้เน้นย้ าว่า EEC นั้นก าหนดพื้นที่แต่ไม่ได้
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่นั้นหรือเตรียมความพร้อมในพ้ืนที่นั้นก่อนน าไปประชาสัมพันธ์ 
  4. คุณภานุวัฒน์ โชคชันภิรม บริษัท เอสเอไอซี ภายในนิคมอุตสาหกรรม เหมราช อิสเทิร์นซี
บอร์ด อินดัสเทรียล เอสเตท 2 จังหวัดชลบุรี สัมภาษณ์วันที่ 15 กันยายน 2561 ณ บริษัทเอสเอไอซี 
พบว่า EEC เป็นการเน้นสื่อสารทางการตลาดโดยมีข้อเสนอจูงใจนักลงทุน 

ส าหรับปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่พบส่วนใหญ่คือ ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลกระทบต่อโรงงานมาก
ที่สุด เนื่องจากโรงงานเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ของประเทศจีน แบรนด์ MG และมีการผลิตต่อเนื่อง 
โดยในปี2560มีปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยที่สุด ท าให้การผลิตต้องหยุดชะงักและกระทบเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นผลิตของโรงงานที่เพ่ิงมาตั้งในประเทศไทยเป็นแห่งแรก โดยฝ่ายบริหารทั้ง
ชาวจีนและชาวไทยนั้นไม่ค่อยพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเคยเข้าพบผู้บริหารการไฟ ฟ้าทั้ง
ระดับพ้ืนที่และระดับส่วนกลางมาแล้ว ซึ่งแม้ในปี 2561 มีแนวโน้มเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่ดีขึ้นแต่นั่น
เป็นผลมาจากการร้องเรียนอย่างหนักและการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างจริงจังมากขึ้นของ
หน่วยงานที่ดูแลไฟฟ้าในพ้ืนที่ด้วยการรวมกลุ่มและการจัดทีมเฉพาะการของการไฟฟ้าในการพัฒนา
แก้ไขปัญหารวมทั้งภาคเอกชนรวมตัวกันติดตามต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ ปัญหาถนนยังไม่มีผลกระทบ
มากนักเพราะว่าท าเลนิคมอยู่ในพ้ืนที่ติดถนนสายหลักและถนนที่เคยมีปัญหาช ารุด 3138 นั้นพบว่าได้
มีการแก้ไขปรับปรุงตามแผนงานกรมทางหลวงเรียบร้อยแล้ว 

นักลงทุนสนใจท าเลและความพร้อมสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า ต้องมั่นคงและรวดเร็ว ส าหรับถนน
นั้นเป็นความต้องการในด้านความสะดวกสบายในการขนส่งระหว่างท่าเรือ ดังนั้นความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานมีความจ าเป็นมากเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือของนักลงทุน
เพราะเขาคาดหวังว่าจะไม่มีปัญหาจุกจิกใด ๆ  หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ EEC 
ควรต้องเน้นการส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานพวกถนน ไฟฟ้า น้ า ในพ้ืนที่ EEC ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
การพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่เห็นเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง 
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5. คุณพงสิทธิ์ หัวหน้าหมวดการทางเขาคันทรง กรมทางหลวง จังหวัดชลบุรี  สัมภาษณ์
วันที่13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานหมวดการทางเขาคันทรง โดยข้อมูลที่ส าคัญจากการ
สัมภาษณ์พบว่า EEC เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หากหน่วยงานพ้ืนที่สามารถน าเสนอแผนงานเพราะ
พ้ืนที่จะทราบปัญหาและ EEC ใช้การรวบรวมแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานไปประยุกต์/ปรับปรุงให้
เหมาะสมตามนโยบายเนื่องจากแผนงานส่วนใหญ่ได้รับการวางแผนมานานแล้วก่อนมี EEC เสียอีก 

ส าหรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนที่รับผิดชอบส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับ
นิคมอุตสาหกรรมในเขตชลบุรีและระยองทั้งนิคมใหม่และนิคมเก่า โดยนิคมใหม่ที่ยังไม่พัฒนา ถนน
ยังคงเป็นสองเลนไปกลับ ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับการสัญจรรอบนิคมแต่อย่างไรก็ดีกรมทางหลวงมีการ
ท างบประมาณรายปี โดยหน่วยงานพ้ืนที่จะท าแผนเสนอต่อส่วนกลางและน าเสนอครม.โดยในส่วน
กรณีพ้ืนที่ EEC นั้น กรมทางหลวงมีแผนงานโครงการสนับสนุนพ้ืนที่  EEC ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อของ
แผนงบประมาณประจ าปีแต่ไม่ใช่ทุกพ้ืนที่ใน EEC จะได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนางานถนนซึ่งขึ้นอยู่
กับฝ่ายบริหารระดับสูงในการพิจารณาตามความเหมาะสมของงบประมาณและปัจจัยต่าง  ๆ โดย
ในช่วง พ.ศ.2559-2561 มีแผนงานก่อสร้างถนนในพ้ืนที่ EEC หลายรายการแต่ส่วนใหญ่เกิดจากการ
วางแผนเดิมของกรมทางหลวงที่ได้จัดแผนปฏิบัติการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 

กรณีนิคมใหม่เช่น ESIE3 นั้นพบว่าไม่มีแผนงบประมาณ ทั้งที่เป็นนิคมที่ได้รับการประกาศ
ส่งเสริมฯกรณีนิคมอมตะ นิคมเหมราช นิคมโรจนะ นิคมปื่นทอง ที่อยู่ในแนวทล. 331 นั้นได้รับแผน
ก่อสร้างสะพานข้ามแยกวงเงินเกือบ1หมื่นล้านบาทในการแก้ไขรถติดและขยายถนนใหม่  ซึ่งการขอ
งบประมาณใหม่ผ่าน EEC นั้นไม่แน่ใจว่าท าได้หรือไม่ แต่หากในส่วนทางหลวงเองนั้น การของบ
เพ่ิมเติมอาจจะมีความยากล าบากเพราะต้องยึดกับแผนงบประมาณประจ าปีเป็นหลัก 
 ส าหรับในด้านการจัดการองค์การภายในนั้นปัจจุบันมีความพยายามที่จะปรับรับผิดชอบสาย
ทางหรือพ้ืนที่ถนนในการดูแลให้มากข้ึนต่อหนึ่งหมวดการทาง ซึ่งอาจเป็นนโยบายจากฝ่ายบริหารเรื่อง
ก าลังพลและหน้าที่งาน  
  6. คุณเอกกมล จันทกลม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาคตะวันออก วันสัมภาษณ์  7 
กันยายน 2561 ซึ่งเป็นหน่วยงานการไฟฟ้าที่ดูแลภาพรวมของทั้งภาคตะวันออกและมีบทบาทในการ
จัดสรรงบประมาณ ร้องของบประมาณจากส่วนกลาง รวมทั้งก ากับงานขนาดใหญ่ที่เกินกว่าขอบเขต
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับพ้ืนที่ต่าง ๆ  

ปัญหาเกี่ยวกับเหตุไฟฟ้าดับบ่อยในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกโดยเฉพาะชลบุรี
และระยอง มีหลายสาเหตุ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิคในระบบจ่ายไฟฟ้า และบางส่วนเป็นปัญหา
จากคุณภาพระบบสายส่งที่อาจยังเก่าไปหรือไม่เหมาะกับสภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน 

ปัจจุบันนโยบายEEC เน้นให้ความส าคัญเรื่องคุณภาพไฟฟ้า โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะท างาน
ไฟฟ้าเพ่ือดูแลนิคมอุตสาหกรรม โดยตั้งเป้าแก้ไขปัญหาร้องเรียนจากไฟฟ้าดับต่าง ๆ 
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นิคมอุตสาหกรรมบางแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งระบบไฟฟ้าได้ออกแบบไว้ส าหรับ
การเกษตรบ้านเรือน แต่เมื่อนิคมฯเกิดขึ้นในพ้ืนที่ดังกล่าว อาจเพราะเรื่องต้นทุนที่ดินหรือท าเลที่ตั้งก็ตาม 
ดังนั้นระบบไฟฟ้าควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องด้วย แต่หากไม่พัฒนาปรับปรุงก็จะพบปัญหาได้ 

ในมุมมองของพ้ืนที่นั้น EEC ยังไม่แตกต่างจากเดิมมากนักในแง่งบประมาณหรือทรัพยากรในการ
ท างานเพราะพบว่ามีนโยบายพัฒนามากมายแต่งบประมาณไม่ได้เพ่ิมเติม แต่กระนั้นก็ตามอาจใช้ช่องทาง
ในการส่งเรื่องเพ่ือของบประมาณแต่ก็ต้องขี้นอยู่กับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วยเช่นกัน 

ความพร้อมของด้านทรัพยากร เช่น เครื่องมือ รถยนต์ รถปฏิบัติงาน ยังมีแนวโน้มเท่าเดิม ไม่
แตกต่างจากก่อนมีโครงการ EEC ซ่ึง EEC เกี่ยวกับไฟฟ้าที่พบจะเน้นในแง่ของการบริการที่ลดเวลาให้
สั้นลง รวมทั้งตั้งเป้าลดปัญหาไฟฟ้าดับ จึงอาจเป็นกรอบให้หน่วยปฏิบัติงานขอรับสนับสนุนงบได้ 

โครงการที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ส่วนใหญ่เป็นแผนงานระยะยาวที่วางแผน
ไว้แล้ว EEC อาจมีเพียงบางพ้ืนที่ตามความจ าเป็นของรัฐบาล เช่น อู่ตะเภา 

ปัจจุบัน EEC ดูมีบทบาทลดลงเพราะเห็นภาพการเน้นพัฒนาเป็นพ้ืนที่เฉพาะมากขึ้น ไม่ได้
มองภาพรวม เช่น พ้ืนที่วังจันทร์ พ้ืนที่ศรีราชา พ้ืนที่อู่ตะเภา เป็นต้น 
  7. นางสาวคัทลียา ส านักงานการนิคมอุตสาหกรรม รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ใน
อ าเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง 

EEC ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกที่ทันทีทันใด 
EEC เป็นรูปแบบทางการตลาดประชาสัมพันธ์มากกว่า 
EEC มีการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมต่อการลงทุน 

  หน่วยงานการนิคมฯได้รับประโยชน์ในด้านเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจนิคมฯ ในส่วนที่การนิคม
ก ากับดูแลเอง 

การของบประมาณในการด าเนินการไม่ได้มีความแตกต่างจากเดิมก่อนที่จะมี EEC 
กิจกรรม โครงการ ตัวเลขในการลงทุนต่าง ๆ ที่อ้างถึงใน EEC นั้น บางส่วนเป็นข้อมูลเดิมที่มี

อยู่แล้ว “EEC ไม่เห็นผลมากนัก”  
  8. นางนุชนาท ส านักงานการนิคมอุตสาหกรรม รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่งในจังหวัด
ชลบุรี 

EEC เป็นเครื่องมือทางการตลาดมากกว่า 
  EEC ใช้ข้อมูลเดิมไปรวบรวมและเรียบเรียง อาทิ แผนงานหรือโครงการ หรือแม้แต่ตัวเลขการ
ลงทุนของผู้ประกอบการที่มีการประกาศ 
  EEC ที่ส่งผลและเห็นได้ชัดคือ การหาพ้ืนที่พัฒนานิคมอุตสาหกรรมมีมากข้ึน การนิคมฯยังคง
มีนโยบายหลักๆไม่แตกต่างจากเดิม (ก่อนมี EEC) เพราะเป็นแผนงานที่วางไว้ก่อนแล้ว เช่น การจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ การด าเนินโครงการ ECO แผนงานและงบประมาณใหม่ๆ ไม่แตกต่างจากเดิม  
“มีมอบหมายงานแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน 
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  9. คุณกุลศักดิ์ สุวรรณธราดล ผู้ช่วยผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อิสเทิร์นซีบอร์ด 
3 (ชลบุรี) วันที่สัมภาษณ์ 5กันยายน2561 

รัฐสื่อสารได้ดี โดยส่วนตัวรับรู้ความเป็นมาและความคืบหน้าได้ดี ผลบวกของEECที่เห็นชัด
คือ ความคึกคักของนักลงทุน แต่การซื้อสุดท้ายยังไม่มากนัก และโรงงานเริ่มสนใจการขอรับสิทธิ์
ส่งเสริม news curve เช่น การใช้หุ่นยนต์มากขึ้น ผลลบของ EEC คือ ราคาที่ดินสูงขึ้น และการ
แข่งขันมีสูงเนื่องจากเกือบทุกนิคมได้รับสิทธิ์ส่งเสริมตาม EEC 

ปัญหาหลัก คือ 1.ไฟฟ้าดับ 2.จราจรแออัด 3.คุณภาพถนน 4.สิ่งอ านวยความสะดวกเช่น 
โรงพยาบาลไม่แน่ใจว่า EEC มีข้อมูลเหล่านี้ก่อนก าหนดนโยบายและแผนงานหรือไม่ คงต้องรอดูรอบ
งบประมาณ 2562 ปัญหาไฟฟ้าดับ มีหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่ยอมรับได้ยากคือสายไฟชนิดเปลือยซึ่ง
ไม่ใช่สายใหม่และพบการจ่ายไฟคร่อมหลายพื้นที่ท าให้พนักงานรัฐเองก็สับสนและอาจมีข้อขัดแย้งเรื่อง
พ้ืนที่บริการ  

ปัญหาการจราจรแออัดเกิดจากถนนไม่สอดรับกับจ านวนรถยนต์ โลจิสติกส์ซึ่งหากก าหนด
EECแต่ไม่เตรียมพร้อมย่อมเกิดปัญหาหนักกว่านี้แน่นอนและการจะก่อสร้างนั้นต้องใช้เวลานาน ระบบ
จัดซื้อ ระบบงบประมาณของรัฐอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสิ่งเหล่านี้ 

อุปสรรคที่น่าเป็นห่วงในการพัฒนา EEC คือ กฎระเบียบของภาครัฐที่อาจขัดแย้งกันเอง และ
ภาค NGO จะยินยอมให้ใช้กฎหมายเบ็ดเสร็จใน EEC ได้ราบรื่นหรือไม่ 
  10. คุณสุวัฒ กิจโสภณ ผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรม อิสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเทรียลเอสเตท 
(ระยอง) วันที่สัมภาษณ์ 5 กันยายน 2561 

ภาคเอกชนรับรู้นโยบาย EEC ได้ดีเพราะเกี่ยวข้องกับกิจการและความเป็นอยู่ของตนเองโดย
ส่วนตัวยังไม่เห็นผลด้านดีในด้านธุรกิจจาก EEC เพราะท าให้ทางเลือกของนักลงทุนต่างชาติมีเยอะขึ้น 
การขายที่ดินในนิคมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่จ านวนนักลงทุนมาดูพ้ืนที่มีมากกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด 

ปัญหาหลัก คือ 1.ถนนไม่พอรองรับการจราจร 2.ไฟฟ้าดับ 3.โรงพยาบาลมีจ ากัดและอยู่ไกล 
ซึ่งปัญหาไฟฟ้ากับถนนนั้นมีอยู่ก่อน EEC และเมื่อรัฐเร่ง EEC แต่ยังไม่เห็นว่าปัญหานี้จะถูกแก้หรือ
วางแผนแก้ให้ตรงจุด 

EEC เน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น งานปรับปรุงถนน ทล.331 งบประมาณ 9
พันกว่าล้านบาทแต่บางครั้งโครงการขนาดเล็กก็มีความส าคัญโดยเฉพาะถนนเชื่อมต่อโครงข่ายต่าง ๆ 
ที่ผู้สัญจรมักใช้เส้นทางหลบหลีกการจราจรแออัด 

ปัญหาไฟฟ้าดับส่วนใหญ่พบว่ามีทั้งสาเหตุของชนิดของสายไฟ พายุฝนฟ้าคะนอง และอุบัติเหตุ 
โดยเฉพาะปัญหาทางเทคนิคนั้น ภาครัฐน่าจะรู้ดีอยู่แล้วและควรจะป้องกันแก้ไขให้ดีกว่านี้ และพ้ืนที่ 
EEC น่าจะมีความพร้อมเรื่องเหล่านี้ด้วยเนื่องจากหากสิ่งพ้ืนฐานไม่พร้อม ก็จะเกิดปัญหาตามมา 

ปัญหาความพร้อมของถนน พบว่าเกิดจากจ านวนรถที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม และยังจะมีการส่งเสริม EEC ให้จัดตั้งนิคมฯท่ีได้รับสิทธิ์รวมทั้งส่งเสริม news curve ยิ่ง
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ท าให้ปริมาณคนและรถเพ่ิมขึ้นแต่เมื่อมองในด้านถนนนั้นพบว่ามีการขยายปรับปรุงแค่บางจุดที่มี
งบประมาณมาก  

เชื่อว่า EEC เป็นโครงการที่เริ่มด้วยรัฐเป็นหลักและอาจมีการเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มทุนราย
ใหญ่ในภาคตะวันออกท่ีมีที่ดินจ านวนมาก 

ตอนนี้ EEC ถูกมองว่าใช้สิทธิ์เบ็ดเสร็จในด้านกฎหมาย และทางรัฐเองเร่งรัดทุกอย่างอาจท า
ให้ความโปร่งใส ชอบธรรมนั้นเป็นอุปสรรค EEC น่าจะมีข้อมูลพ้ืนที่พอสมควรแต่การพัฒนาทุกด้าน
อาจมีผลกระทบในแง่งบประมาณ จึงเน้นโครงการที่มีผลกระทบส าคัญ 
  11. คุณรัชกิจ กลั่นพรหมผู้จัดการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) 
วันที่สัมภาษณ์ 5 กันยายน 2561 ส่วนใหญ่ทราบเรื่อง EEC จากสื่อเป็นหลัก โดยเฉพาะการพัฒนา
โครงการใหญ่เช่น รถไฟความเร็วสูง ที่นายกฯพูดถึงบ่อยและรับรู้ว่ามีการส่งเสริมจูงใจนักลงทุนด้วย
สิทธิประโยชน์ทางภาษีหลังจาก EEC เกิดขึ้น พบการเข้าเยี่ยมชมพ้ืนที่ของนิคมมากขึ้นแต่ในด้าน
ยอดขายอาจยังไม่ชัดเจนไม่ทราบว่าแผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ใดที่อยู่ในแผน EEC
และไม่เคยมีการขอข้อมูลจากหน่วยงานเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือไปท าแผนงาน โดยนิคมฯที่
รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่มาบตาพุด มีปัญหาเรื่องถนนเป็นหลัก คือ การจราจรติดขัดเนื่องจากมีรถบรรทุก
ขนาดใหญ่และไม่ทราบว่ามีแผนงบประมาณในการปรับปรุงถนนรอบ ๆ พ้ืนที่ ส าหรับเรื่องการ
ปรับปรุงถนนนั้นมีหน่วยงานทางหลวงระยอง เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องถนน ในส่วนไฟฟ้า ไม่ค่อยมี
ประเด็นเนื่องจากในเขตมาบตาพุดมีกลุ่มโรงไฟฟ้าเอกชนจ านวนมากท่ีขายไฟฟ้าให้เอกชนใช้ ซึ่งอาจมี
ความมั่นคงมากกว่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของPEA 
  นักลงทุนส่วนใหญ่สอบถามถึง ความเพียงพอของน้ า ไฟฟ้า เส้นทางขนส่งและจ านวนแรงงานทราบ
ว่ามีกลุ่มชุมชนบางส่วนที่อาจยังไม่พึงพอใจหรือคัดค้านแนวทาง EEC โดยมีการรวมกลุ่มใน facebook EEC 
ในระยองค่อนข้างเน้นโครงการใหญ่ ของ ปตท.ที่วังจันทร์และศรีราชาซึ่งเป็นของ GISTDA 

EEC อาจไม่สามารถแก้ได้ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรือที่ขาดแคลน แต่สามารถเป็นกลไกใน
การวางแผนในระยะยาวเพ่ือแก้ไขสิ่งที่ขาดของพ้ืนที่นั้น ๆ ได ้
  12. คุณอิสรินทร์ หัวหน้าหมวดการทางปลวกแดง จ.ระยอง (กรมทางหลวง) วันที่สัมภาษณ์ 
9พฤศจิกายน 2561 ทางหลวงระยองโดยหมวดทางหลวงปลวกแดง รับผิดชอบพ้ืนที่ถนนที่เกี่ยวข้อง
กับหลายนิคมอุตสาหกรรมในอ าเภอปลวกแดงและนิคมพัฒนา ซึ่งยังมีนิคมอุตสาหกรรมรอการพัฒนา
อีกจ านวนหนึ่ง พ้ืนที่นี้มีการเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมและงบประมาณพัฒนาทางหลวง
ในพ้ืนที่เป็นประจ าทุกปีโดยแผนงานทั้งหมดจะส่งเข้าสู่กระทรวงคมนาคมและน าเสนอผ่านครม.และ
ประกาศเป็น พรบ.งบประมาณ ตามล าดับ โดยในการน าเสนอแผนงานในแต่ละครั้งจะเกิดจากข้อมูล
เดิมที่มีอยู่และการส ารวจพ้ืนที่จริงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทางหลวงไม่เคยถามคนใช้ถนนเช่น กลุ่มนิคมฯ 
กลุ่มโรงงาน ว่าอยากได้ถนนเส้นนี้ไหม ส่วนใหญ่มีแค่การร้องเรียนแล้วน ามาท าแผน และการน าเสนอ
นั้นต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับกระทรวง ดังนั้นบางกรณีอาจไม่ผ่านการพิจารณา 
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กรมทางหลวง โดยกระทรวงคมนาคมนั้นมีการวางแผนงานพัฒนาถนนระยะยาวไว้แล้ว คือ 
แผนปฏิบัติการ 4 ปี 2560-2564 ครอบคลุมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ทางหลวง ในแผนดังกล่าว
จะมีโครงการย่อย ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งมีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกแต่บางครั้งในการน าเสนอโครงการและงบประมาณนั้น อาจใช้ชื่อโครงการอ่ืน เช่น 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการขนส่ง ซึ่งพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานก็อาจอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า งบประมาณมีจ ากัด และการวิ่งเต้นของกลุ่มทุนที่ต้องการถนน โดยเฉพาะกลุ่ม
นิคมฯ นั้นมีสูง แต่การตัดสินใจสุดท้ายบางครั้งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นกัน  

การได้รับงบประมาณนั้นจะมีการแบ่งการรับผิดชอบ ไม่จ าเป็นว่างานในจังหวัดระยองจะต้อง
เป็นทางหลวงระยองทั้งหมด เพราะยังมี ส านักก่อสร้างทางในส่วนกลางที่สามารถได้งบประมาณมาท า 
เป็นต้น ในปี 2562 นั้นทางหลวงระยอง มีโครงการขนาดใหญ่เพื่อรองรับ EEC เช่น การขยายถนนสาย 
36 การขยายถนนสาย 3191 ตลอดจนการปรับปรุงถนนสาย 344  ในระยะยาวมีการศึกษาถนน
มอเตอร์เวย์จากชลบุรี-ตราดเพิ่มอีก1สาย  
  13. คุณบดิน รุ่งรัตน์ แขวงทางหลวงระยอง (กรมทางหลวง) วันที่สัมภาษณ์ 5 กันยายน 
2561 พบว่า EEC มีประโยชน์ในด้านของการสนับสนุนงบประมาณ โดย EEC ใช้ข้อมูลแผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้แล้วมาประยุกต์ตามนโยบายพ้ืนที่  EEC นอกจากนี้ยังคิดว่างบประมาณคงไม่
เพียงพอทั้งหมดทุกโครงการพัฒนาที่ต้องท า โดยที่ผ่านมากรมทางหลวง เป็นผู้น าเสนอแผนงานให้
ส่วนกลางน าเสนอผ่านกระทรวงและบางกิจกรรมน าเสนอผ่านกลุ่มจังหวัดเพ่ือช่วยผลักดัน ซึ่งข้อมูลที่
น าเสนอจะมาจากการส ารวจพื้นที่เป็นส่วนใหญ่และสภาพปัญหาที่พบ 

อุปสรรคของ EEC คืองบประมาณกับความต้องการกรมทางหลวง มีการขอย้ายแผนงานระยะ
ยาวเช่น แผนปี 65 ให้มาท าปี 62 เนื่องจากเล็งเห็นว่าบางพ้ืนที่จ าเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภาพการใช้งานจริงแต่การอนุมัตินั้นขึ้นอยู่กับระดับบน 

จากการค้นคว้าข้อมูลและสอบถามจากผู้แทนเอกชนที่รับผิดชอบนิคมอุตสาหกรรมในอ าเภอ
หนองใหญ่และอ าเภอปลวกแดงนั้น พบว่า บางโครงการนิคมอุตสาหกรรมได้มีการร้องขอต่อหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด้านถนนให้ท าการพิจารณาปรับปรุงแต่อาจไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามแผนงบประมาณ รายจ่ายปี 2562 โดยเมื่อพิจารณาแผนงานรายจ่ายงบประมาณ
โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของกรมทางหลวงนั้นพบว่ามี
จ านวนหลายโครงการแต่ไม่ได้ครอบคลุมพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริม
ของ EEC โดยจากรูปที่ปรากฏนั้นพบว่านิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอ าเภอหนองใหญ่ ซึ่งร่วม
ด าเนินการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและอยู่ระหว่างการเสนอขายที่ดินแก่นักลงทุน
ทั่วไปนั้น ได้มีการร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาขยายเส้นทางจราจรที่พาดผ่านพ้ืนที่จ านวน  2 แห่ง คือ 
ถนนทางหลวง 3245 และถนนทางหลวงชนบท 3007 แต่พบว่าถนนทั้งสองแห่งยังไม่ได้รับแผนการ
พัฒนาปรับปรุงแต่อย่างใด  
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ภำพที่ 1 สรุปค าสัมภาษณ์ท่ีน่าสนใจ 

 

ภำพที่ 2 สถิติไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีและจ่ายไฟฟ้าให้นิคมอุตสาหกรรม
ส่งเสริม EEC ในปี2 560 พบเหตุไฟฟ้าขัดข้อง(ไฟดับ) จ านวน 35 ครั้ง 

 

ภำพที่ 3 สถิติไฟฟ้าตกไฟกระพริบของการไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี จ านวน 158 ครั้ง 
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ภำพที่ 4 จ านวนงบประมาณของกรมทางหลวงส าหรับโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือรองรับเขตฯ EEC 
หน่วย ล้านบาท  
ที่มา: รายงานแผนปฏิบัติการกรมทางหลวง 2560-2564 
 

5. บทวิพำกษ ์
จากข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าอิสระในครั้งนี้นั้นพบว่า การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐาน

เกี่ยวกับไฟฟ้าและถนนเป็นปัญหาส าคัญในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่าง โดยภาคเอกชนและภาครัฐต่างมีมุมมองที่
แตกต่างกัน โดยในส่วนของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นในการประกอบกิจการด้านอุตสาหกรรมนั้น มีความเห็นเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น
พ้ืนที่พิเศษนั้น ควรจะมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี เพ่ือมิให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 
รวมทั้งมีความเห็นในด้านความพร้อมของหน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแลที่ควรจะมีความพร้อมในด้านทรัพยากร
ทั้งงบประมาณ เครื่องมือและมุมมองหรือทัศนคติของการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ได้รับการ
ส่งเสริมเป็นพิเศษ ในท านองเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาข้อมูลโดยรวมของภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้น มีรูปแบบที่
หลากหลาย  

โดยในมุมมองเกี่ยวกับนโยบาย EEC นั้นมีทั้งที่มองเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานตนเองใน
การขอรับการสนับสนุนซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีมุมมองที่เป็นบวกต่อนโยบาย แต่อย่างไรก็ดีก็ยังคงมีมุมมอง
ตรงข้ามหรือมุมมองที่เป็นลบผสมอยู่ด้วยเช่น คิดว่านโยบาย EEC เน้นการประชาสัมพันธ์ เน้นการตลาด 
ชักจูงนักลงทุน เป็นการเพ่ิมภาระหน้าที่แต่ไม่มีงบประมาณหรือบุคคลากรรองรับเพ่ิมเติมจากก่อนหน้านี้ 
นอกจากนี้นั้นในกลุ่มตัวอย่างภาครัฐโดยรวมที่มีความเห็นสอดคล้องกันนั้นคือเรื่องของทรัพยากรอันเป็น
ผลมาจากนโยบาย EEC โดยส่วนใหญ่เชื่อว่างบประมาณมีอย่างจ ากัดและอาจไม่เพียงพอในการแก้ไข
ปัญหาทุกอย่างในพ้ืนที่พิเศษดังกล่าว รวมทั้งการร้องของบประมาณเพ่ิมเติม การอนุมัติงบประมาณหรือ
แผนงานนั้นยังคงมีหลายปัจจัย หลายกระบวนการ 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น เมื่อน าตัวแบบของแวนมิเตอร์แอนแวนฮอร์น ที่
ได้กล่าวถึงปัจจัยทั้ง 6 ที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
 

 



 

418 
 

 
 
 

ตำ
รำ

งที่
 1

 ส
รุป

กา
รส

ัมภ
าษ

ณ์
 



 

419 
 

 

ตำ
รำ

งที่
 2

 ต
ัวแ

บบ
ขอ

งแ
วน

มิเ
ตอ

ร์แ
อน

แว
นฮ

อร
์น 

ที่ไ
ด้ก

ล่า
วถ

ึงป
ัจจ

ัยท
ั้ง 6

 ท
ี่มีผ

ลต
่อก

าร
น า

นโ
ยบ

าย
ไป

ปฏ
ิบัต

ิ 



 

420 
 

 

 

 

 
 

ตำ
รำ

งที่
 2

 ต
ัวแ

บบ
ขอ

งแ
วน

มิเ
ตอ

ร์แ
อน

แว
นฮ

อร
์น 

ที่ไ
ด้ก

ล่า
วถ

ึงป
ัจจ

ัยท
ั้ง 6

 ท
ี่มีผ

ลต
่อก

าร
น า

นโ
ยบ

าย
ไป

ปฏ
ิบัต

ิ (ต
่อ)

 



 

421 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
  6.1 เพ่ิมการใช้ข้อมูลวางแผนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้หลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลน าเสนอ
แผนงานพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่ซึ่งกรณีนิคมฯนั้นจะท าให้นักลงทุนเชื่อมั่นเมื่อลงทุน
สร้างโรงงาน 
  6.2 เน้นสื่อสารภายในระหว่างองค์การของรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้พนักงานมีความเห็น 
มุมมอง ทัศนติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้การท างานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3 ข้อจ ากัดของงานศึกษานี้คือสัมภาษณ์ข้อมูลจากหน่วยงานเพียงในบางอ าเภอของจังหวัด
ชลบุรีและระยอง ซึ่งพ้ืนที่ EEC ยังมีอีกหลายพ้ืนที่ เช่น นิคมฯใหม่ที่รอการพัฒนา ซึ่งหากได้รับ
การศึกษาข้อมูลอาจท าให้พบข้อเสนอแนะ ค าแนะน าท่ีเหมาะสมในการวางแผนและพัฒนาได้ 
  6.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงการ EEC ส่วนใหญ่เน้นโครงการขนาดใหญ่และพ้ืนที่
เฉพาะเช่น วังจันทร์ อู่ตะเภา ซึ่งอาจท าให้การกระจายพ้ืนที่จ ากัด ดังนั้นภายในงบประมาณที่มีอยู่นั้น 
EEC ควรพิจารณาพัฒนาพื้นที่ย่อยหรือเล็ก ๆ ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยเช่นกัน 
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กำรศึกษำสวัสดิกำรและสภำพกำรจ้ำงงำนของบริษัทเอกชน 
ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

อนุสรณ์ อินทเชตุ* 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลการจัดสวัสดิการและสภาพการจ้าง

งานในกลุ่มบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ
พิจารณาจัดสวัสดิการและสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ บริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของ ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง จ านวนทั้งสิ้น 31 บริษัท แบ่งเป็น 1 
ประเภทธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3) ธุรกิจไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 4) ธุรกิจพลาสติค 5) ธุรกิจโรงแรม 6) ธุรกิจผลิตโลหะ เหล็ก ลวด 7) ธุรกิจผลิตผ้าเช็ด
ท าความสะอาดแบบเปียก 8) ธุรกิจผลิตวาล์วลิ้นส่วนวาล์วและโลหะ 9) ธุรกิจเคมีคัล 10) ธุรกิจขนส่ง 11) 
ธุรกิจของใช้บริโภค 12) ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสเตนเลสและโลหะ  13) ธุรกิจบริการชุบแข็ง         
ชุบเคลือบผิวโลหะ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการค านวณค่าทางสถิติด้วยการหาค่าเฉลี่ย อัตราส่วน
ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เชิงพรรณา 
 ผลการศึกษาข้อมูลด้านการจัดสภาพการจ้างพบว่า บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมท าการส ารวจทั้ง  31 
บริษัท มีการจัดสภาพการจ้างงานขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 
และพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ การจัดวันท างานและชั่วโมงการท างาน การก าหนดให้ลูกจ้างมีวันหยุด , สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี, 
การรับคนพิการเข้าท างานตามลักษณะของงานในสัดส่วนที่เหมาะสมในอัตรา 100 คนต่อ คนพิการ 1 คน 
หรือหากไม่สามารถรับคนพิการเข้าท างานได้ก็จะมีการน าส่งเงินเข้ากองทุนตามอัตราที่ก าหนด หรือ มีการ
ให้สัมปทาน จัดสถานที่จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ  และส าหรับผลการศึกษาข้อมูลด้านการจัดสวัสดิการ
พบว่า บริษัทเอกชนที่มีสหภาพแรงงานมีค่าเฉลี่ยของการปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปี และการจ่ายโบนัส
ประจ าปีที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในผลการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
 
ค ำส ำคัญ: สวัสดิการ สวัสดิการแรงงาน สภาพการจ้าง 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
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1. บทน ำ 
 ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจการ
โดยเฉพาะการด าเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว องค์กรมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในองค์กรให้พร้อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์กรยิ่งต้องมีการเตรียมความ
พร้อมให้มากกว่าคนอ่ืน ไม่เพียงแค่การมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงความสามารถในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ และบริหารจัดการ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน  
และเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีศักยภาพให้เกิดความ
รักและความผูกพันธุ์กับองค์กรอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 ปัจจุบัน การจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ค าตอบสุดท้ายส าหรับคนท างานในยุค
นี้ การจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ที่จูงใจส าหรับพนักงานกลายเป็นตัวแปรส าคัญในการที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์ได้
นานขึ้น แต่การจัดให้มีสวัสดิการและสภาพการจ้างงานที่เหมาะสมนั้นก็มิใช่เรื่องง่ายเช่นกัน  นักบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์หลายคนต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการเปรียบเทียบว่าใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน หรือในธุรกิจประเภทเดียวกันมีการจัดสวัสดิการหรือสภาพการจ้างงานกันอย่างไร 
เพ่ือให้องค์กรสามารถดึงดูดพนักงานใหม่ และจูงใจพนักงานปัจจุบัน รวมถึงยังเป็นการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุนในการจ้างงานไม่ให้สูงเกินความจ าเป็น 
 ด้วยเหตุนี้ ท าให้ผู้ศึกษาข้อมูลมีความสนใจที่ท าการส ารวจและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการและสภาพการจ้างงานในครั้งนี้ โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรส าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารได้ต่อไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลการจัดสวัสดิการและสภาพการจ้างงานในกลุ่มบริษัทเอกชนในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพิจารณาจัดสวัสดิการและสภาพการจ้างให้สอดคล้องกับบริบท

ขององค์กร 
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3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจูงใจของมำสโลว์ (Maslow’s General Theory of Human & 
Motivation) 

มาสโลว์ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & Motivation) 
โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง (Hierarchy& 
Needs) และเป็นทฤษฎีที่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์
ดังนี้ (Abraham H. Maslow, 1954: 80–106) 

1. มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอ และไม่มีที่สิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการนั้น
ขึ้นอยู่กับว่า เขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขนาดที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการอ่ืน
จะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตาย 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป ความ
ต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็นแรงจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้นความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการระดับต่ า ได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทันที 

4. ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบ่งล าดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 5 ขั้น
จากต่ าไปสูง ดังนี้ 

ล าดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) 
1. ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานเพ่ือความอยู่

รอดของชีวิต ได้แก่ ความต้องการปัจจัยสี่ ความต้องการการยกย่อง และความต้องการทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น 
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการที่เหนือกว่าความ

ต้องการอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความมั่นคงในการ
ท างาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ความต้องการด้านสังคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ 
(Love and belongingness needs) ความต้องการทั้งในแง่ของการให้และการได้รับซึ่งความรัก ความ
ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น 

4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่องส่วนตัว 
(Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จกสังคม ตลอดจนเป็นความพยายาม
ที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนับถือ ความส าเร็จ ความรู้ 
ศักดิ์ศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม  
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5. ความต้องการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) เป็น
ความต้องการสูงสุดแต่ล่ะบุคคล ซึ่งถ้าบุคคลใดบรรลุความต้องการในขั้นนี้ได้ จะได้รับการยกย่องว่าเป็น
บุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการที่เกิดจากความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ นักร้องหรือนักแสดงที่มี
ชื่อเสียง เป็นต้น  

3.2 ทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg and other) 
มีปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และองค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance 
Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง 
และเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย 

1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น
ประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดข้ึน 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลใน
หน่วยงานหรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ 
การแสดงความยินดีการแสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

3. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ ๆ และมี
อ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มี
โอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

องค์ประกอบค้ าจุน (Maintenance Factors) หรือองค์ประกอบสุขอนามัย (Hygiene Factors)
เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบ งานหรือหย่อน
ประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 

1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง ความน่าจะเป็น
ทีบุ่คคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ 
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3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relation, 
Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและ
กันเป็นอย่างด ี

4. สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของสังคม มีเกียรติและ
มีศักดิ์ศรี 

5. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การจัดการและ
การบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

6. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสียง 
อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ 

7. ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การ
ไม่ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว 

8. ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการ
ท างาน 

9. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความสามารถหรือความ
ยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน 
 

4. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 

4.1 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิก “ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน
ทั้งสิ้น 31 บริษัท โดยการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – Probability Sampling) เป็น
การเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเป็นความสมัครใจของบริษัทสมาชิกฯ 

4.2 กำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาครั้งมีการแบ่งข้อมูลของประชากรเป็น 13 ประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย 

o ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ 
o ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
o ธุรกิจไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 
o ธุรกิจพลาสติค 
o ธุรกิจโรงแรม 
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o ธุรกิจผลิตโลหะ เหล็ก ลวด 
o ธุรกิจผลิตผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียก 
o ธุรกิจผลิตวาล์วลิ้นส่วนวาล์วและโลหะ 
o ธุรกิจเคมีคัล 
o ธุรกิจขนส่ง 
o ธุรกิจของใช้บริโภค 
o ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสเตนเลสและโลหะ 
o ธุรกิจบริการชุบแข็ง ชุบเคลือบผิวโลหะ 

  4.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้องและท าการจัดกลุ่มของข้อมูล ด้วยการประมวลผลหาค่าเฉลี่ย

ของประชากรโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ในการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ (Percentage) 
และวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) รวมทั้งการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิวงกลม และ
แผนภูมิแท่ง 
 

5. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาข้อมูลด้านสวัสดิการและสภาพการจ้างงานของบริษัทเอกชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออกครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 
ข้อมูลด้านสภาพการจ้างงาน และส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสวัสดิการ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
ภำพที่ 1 กราฟแสดงสัดส่วนบริษัทที่เข้าร่วมจ ารวจฯ และกราฟแสดงสัดส่วนบริษัทที่เข้าร่วมจ ารวจฯ 
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ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการและสภาพการจ้างงานของบริษัทสมาชิกชมรมนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยการส ารวจข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 31 บริษัท เมื่อท าการแบ่งข้อมูลตามจังหวัด พบว่า 
บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 63 อยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี รองลงมาร้อยละ 30 อยู่ในเขตจังหวัดระยอง และร้อย
ละ 3 อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดปทุมธานีตามล าดับ (ดังภาพที่ 1) และเมื่อแบ่งตาม
สัญชาติของการลงทุนพบว่า บริษัทส่วนใหญ่ร้อยละ 49 เป็นสัญชาติญี่ปุ่น  (Japan) รองลงมาร้อยละ 26 
สัญชาติไทย (Thai) ร้อยละ 10 สัญชาติอเมริกา (USA) ร้อยละ 3 สัญชาติเดนมาร์ค (Denmark) สัญชาติ
เยอรมัน (Germany) สัญชาติไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Japan) สัญชาติไทย-จีน (Thai-China) และสัญชาติยูเค 
(United Kingdom) ตามล าดับ  

 

ภำพที่ 2 กราฟแสดงสัดส่วนสัดส่วนบริษัทที่เข้าร่วมจ ารวจฯ แบ่งตามประเภทธุรกิจ 

เมื่อท าการแบ่งข้อมูลตามประเภทธุรกิจสามารถแบ่งได้ 13 ประเภทธุรกิจ โดยบริษัทส่วนใหญ่
ร้อยละ 39 อยู่ในธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมาร้อยละ 10 คือ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
และธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 7 คือ ธุรกิจพลาสติค และธุรกิจโรงแรม ร้อยละ 6 คือ ธุรกิจ
ผลิตโลหะ เหล็ก ลวด และร้อยละ 3 คือ ธุรกิจผลิตผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียก ธุรกิจผลิตวาล์วลิ้น
ส่วนวาล์วและโลหะ ธุรกิจเคมีคัล ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจของใช้บริโภค ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสเตนเลส 
และโลหะ และธุรกิจบริการชุบแข็ง ชุบเคลือบผิวโลหะตามล าดับ (ดังภาพที่ 2) 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้ำนสภำพกำรจ้ำงงำน 
ระยะเวลำทดลองงำนและกำรจ้ำงงำนคนพิกำร 

 

 ภำพที่ 3 กราฟแสดงสัดส่วนระยะเวลาทดลองงาน และกราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาทดลองงาน (ดังภาพด้านขวา) พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 87 
มีระยะเวลาทดลองงานส าหรับลูกจ้างที่เริ่มงานใหม่ อยู่ที่ 119 วัน รองลองมาร้อยละ 7 มีระยะเวลา
ทดลองงานอยู่ที่ 89 วัน และร้อยละ 6 มีระยะเวลาทดลองงานอยู่ที่ 90 วัน ซึ่ง “ระยะเวลำทดลองงำน” 
ส าหรับลูกจ้างที่เริ่มท างานใหม่นั้น กฎหมายมิได้มีการก าหนดเพ่ือบังคับนายจ้างแต่อย่างใด หากแต่ 
“พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” ได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ “ค่ำชดเชย” ไว้ใน มาตรา 118 
ให้นายจ้างจ่ายค่ำชดเชย ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ 

(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสำมสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ เป็นหน่วย 

จึงท าให้ผู้ประกอบการหลายบริษัทมีการก าหนดระยะเวลาในการทดลองงานให้มีระยะเวลาที่
น้อยกว่า 120 วัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยตามมาตร 118 (1)  

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ (ดังภาพด้านขวา) พบว่า บริษัทสมาชิกที่เข้าร่วม
การส ารวจฯ มีการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีการปฏิบัติตาม มาตรา 33 รองลงมา ร้อยละ 22 ไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ร้อยละ 10 ปฏิบัติตามมาตรา 34 
ปฏิบัติตามมาตรา 33 ร่วมกับมาตรา 34 ปฏิบัติตามมาตรา 33 ร่วมกับมาตรา 35 ร้อยละ 3 ปฏิบัติตาม
มาตรา 35 และอีกร้อยละ 3 ไม่ระบุข้อมูล 
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กำรจ้ำงงำนบริษัทผู้รับเหมำช่วง หรือ Subcontractor และบริษัทท่ีมีสหภำพแรงงำน 

 

ภำพที่ 4 กราฟแสดงสัดส่วนการจ้างงานบริษัท และกราฟแสดงสัดส่วนบริษัทที่มีสหภาพแรงงาน
ผู้รับเหมาช่วง หรือ Subcontractor 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานบริษัทผู้รับเหมาช่วง หรือ Subcontractor (ดังภาพที่ 4) 
และข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน พบว่า บริษัทร้อยละ 55 มีการจ้างงานบริษัท Subcontractor และ
ร้อยละ 45 ไม่มีการจ้างงานบริษัท Subcontractor โดยร้อยละ 29 เป็นบริษัทที่มีสหภาพแรงงาน และ
ร้อยละ 71 ไม่มีสหภาพแรงงาน 

กำรก ำหนดจ ำนวนวันท ำงำนของฝ่ำยส ำนักงำนและฝ่ำยผลิต 

 
ภำพที่ 5 กราฟแสดงจ านวนวันท างาน: ฝ่ายส านักงาน และกราฟแสดงจ านวนวันท างาน: ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนวันท างานของฝ่ายส านักงาน (ดังภาพที่ 5) พบว่า จ านวน 16 
บริษัท มีการก าหนดวันท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 12 บริษัท มีวันท างาน 6 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 2 
บริษัท มีวันท างาน 5 ถึง 6 วันต่อสัปดาห์ และจ านวน 1 บริษัท ที่มีวันท างาน 6.5 วันต่อสัปดาห์ ในส่วน
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จ านวนวันท างานของฝ่ายปฏิบัติการ พบว่า มีจ านวน 20 บริษัท ที่การก าหนดให้มีวันท างาน 6 วันต่อ
สัปดาห์ จ านวน 6 บริษัท มีวันท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 2 บริษัท ที่จัดให้มีวันท างาน 5 ถึง 6 วัน
ต่อสัปดาห์ จ านวน 1 บริษัท มีวันท างาน 3 ถึง 4 วันต่อสัปดาห์ จ านวน 1 บริษัท มีวันท างาน 4 วันต่อ
สัปดาห์ และจ านวน 1 บริษัท ที่มีวันท างาน 7 วันต่อสัปดาห์ 

กำรก ำหนดจ ำนวนวันหยุดตำมประเพณี 

 

ภำพที่ 6 กราฟแสดงจ านวนวันหยุดประเพณี 

ผลการศึกษาจ านวนวันหยุดตามประเพณี (ดังภาพที่ 6) พบว่า บริษัทสมาชิกมีการก าหนดให้มีวันหยุด
ตามประเพณีตามมาตรา 29 ในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนี้ จ านวน 11 บริษัท ที่จัดให้มี
วันหยุดตามประเพณี จ านวน 13 วันต่อปีตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนที่เหลือมีการจัดวันหยุดตามประเพณี
มากกว่าที่กฎหมายก าหนด คือ จ านวน 5 บริษัท จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จ านวน 14 วันต่อปี จ านวน 5 
บริษัท จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จ านวน 15 วันต่อปี จ านวน 7 บริษัท จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จ านวน 
16 วันต่อปี และอีกจ านวน 3 บริษัท จัดให้มีวันหยุดตามประเพณี จ านวน จ านวน 17, 18 และ 20 วันตามล าดบั 

กำรก ำหนดสิทธิและกำรบริหำรจัดกำรหยุดพักผ่อนประจ ำปี 

 
ภำพที่ 7 กราฟแสดงจ านวนสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี (เริ่มต้นในปีแรกที่เข้าท างาน) 
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีเริ่มต้นในปีแรกที่เข้าท างาน (ดังภาพที่ 7) พบว่า 
บริษัทสมาชิกมีการก าหนดสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ตามมาตรา 30 ในพระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ให้กับลูกจ้าง ดังนี้ บริษัทส่วนใหญ่ จ านวน 24 บริษัท ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีในปี
แรกได้ 6 วันตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนที่เหลือมีการก าหนดสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้างมากกว่าที่
กฎหมายก าหนด ดังนี้ จ านวน 4 บริษัท ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีแรกได้ 7 วัน และจ านวน 
3 บริษัท ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีแรกได้ 8 วัน, 10 วัน และ13 วัน ตามล าดับ 

 

ภำพที่ 8 กราฟแสดงสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี สูงสุดที่สามารถสะสมได้ 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างสามารถสะสมได้ (ดังภาพที่ 8) พบว่า บริษัท
สมาชิกจ านวน 2 บริษัท ที่ก าหนดให้ลูกจ้างสามารถสะสมสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี ได้สูงสุด ถึง 30 วัน 
รองลงมา คือ สะสมได้ 24 วัน มีจ านวน 1 บริษัท สะสมได้ 21 วัน มีจ านวน 1 บริษัท สะสมได้ 20 วัน มีจ านวน 
3 บริษัท สะสมได้ 18 วัน มีจ านวน 1 บริษัท สะสมได้ 15 วัน มีจ านวน 5 บริษัท สะสมได้ 14 วัน มีจ านวน 1 
บริษัท สะสมได้ 13 วัน มีจ านวน 2 บริษัท สะสมได้ 12 วัน มีจ านวน 2 บริษัท สะสมได้ 10 วัน มีจ านวน 4 
บริษัท สะสมได้ 9 วัน มีจ านวน 1 บริษัท สะสมได้ 6 วัน มีจ านวน 3 บริษัท และมี 5 บริษัทที่ไม่ระบุข้อมูล 

 
ภำพที่ 9 กราฟแสดงการบริหารจัดการ กรณีท่ีใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่หมด 
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ผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการ กรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่หมด (ดังภาพที่ 
9) พบว่า จ านวน 18 บริษัท มีการจ่ายคืนเป็นเงินให้กับลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิหยุดพักผ่อน
ประจ าปีไม่หมด จ านวน 6 บริษัท ก าหนดให้ลูกจ้างใช้สิทธิพักผ่อนประจ าปีให้หมดภายในปีนั้น จ านวน 4 
บริษัท ให้ลูกจ้างสามารถสะสมไว้ใช้ในปีถัดไป และจ านวน 3 บริษัท ท าการตัดสิทธิ์ในการหยุดพักผ่อน
ประจ าปีของลูกจ้างหากใช้ไม่หมด 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้ำนสวัสดิกำร 
กำรปรับค่ำจ้ำงประจ ำปี 

 
ภำพที่ 10 กราฟแสดงสัดส่วนการปรับค่าจ้างประจ าปี และกราฟแสดงเดือนที่มีการปรับค่าจ้างประจ าปี 
 

ผลการศึกษาข้อมูลด้านสวัสดิการ ในหัวข้อการปรับค่าจ้างประจ าปี พบว่า บริษัทสมาชิกทั้งหมด 
จ านวน 31 บริษัท มีการปรับค่าจ้างประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง (ดังภาพที่ 10) ส่วนใหญ่จ านวน 12 บริษัท มี
การปรับค่าจ้างประจ าปีในเดือนเมษายน, จ านวน 10 บริษัท มีการปรับค่าจ้างประจ าปีในเดือนมกราคม 
จ านวน 3 บริษัท มีการปรับค่าจ้างประจ าปีในเดือนมิถุนายน จ านวน 2 บริษัท มีการปรับค่าจ้างประจ าปี
ในเดือนกรกฎาคม และจ านวน 1 บริษัท มีการปรับค่าจ้างประจ าปีในเดือนธันวาคม 
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กำรเปรียบเทียบกำรปรับค่ำจ้ำงประจ ำปี

 

ภำพที่ 11 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ “การปรับค่าจ้างประจ าปี” แยกตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : % 

ผลการศึกษาข้อมูล การเปรียบเทียบ “การปรับค่าจ้างประจ าปี” แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ดังภาพที่ 
11) พบว่า กลุ่มธุรกิจที่มีค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปี สูงที่สุด คือ 4.37 % ได้แก่ ธุรกิจบริการชุบ
แข็ง ชุบเคลือบผิวโลหะ ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายสเตนเลสและโลหะ, ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ เหล็ก และ
ลวด ธุรกิจผลิตผ้าเช็ดท าความสะอาดแบบเปียก ธุรกิจผลิตวาล์วลิ้นส่วนวาล์วและโลหะ รองลงมา คือ 
4.00% ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง รองลงมา คือ 3.40% ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมา คือ 
3.08% คือ ธุรกิจเคมีคัล และธุรกิจพลาสติค รองลงมา คือ 2.61% ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ 
รองลงมาอ คือ 1.80 % ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจของใช้บริโภค โดยกลุ่มธุรกิจที่มี
ค่าเฉลี่ยการปรับค่าจ้างประจ าปีน้อยที่สุด คือ 1.63% ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 
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SV18-23-CHON :  รง รม

SV18-13-SOONTHORN : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-19-BURAPA : อา าร ละเคร  อง   ม

SV18-02-PFS : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-01-COL : ของ  อุ้ป  ค

SV18-22-LAT : ขน ่ง

SV18-25-FPT-PT :    ้า ละอิเลค 
SV18-24-FPT-CH :    ้า ละอิเลค 

SV18-09-ETK :    ้า ละอิเลค 

SV18-10-CMT : ผลิต ัณ ์ ล ะ
SV18-18-KTL : ผลิตวาลว์ ละ ิ น ่วน

SV18-11-FUKUYO : ผลิตผา้เ     าความ ะอา 
SV18-16-KMS : ผลิต ัณ ์ ล ะ

SV18-12-CSM : น าเขา้  เตนเล   ล ะ
SV18-28-TP :  ริการ ุ เคล อ ผิว ล ะ

SV18-03-FARCO : พลา ติก
SV18-14-MHM : พลา ติก

SV18-04-SYNTHOME : เคมิคลั

SV18-05-SAP : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-26-SJC : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน

SV18-31-SMCP : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-31-SMCP : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-17-EVAC : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-20-META : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-30-FAST : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-29-KMT : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-07-SPA : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-08-TSK : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน

SV18-06-TBKK : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
SV18-21-TFT : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน

SV18-15-U-SHIN : ยานยนต ์ละ ิ น ่วน
กรา     การ  ร          การ รั ค า ้า  ร   า      กตา กล     รกิ   น       
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กำรเปรียบเทียบกำรปรับค่ำจ้ำงประจ ำปี 

 

ภำพที่ 12 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ “การปรับค่าจ้างประจ าปี” ระหว่างบริษัทที่มี สหภาพแรงงาน 
และไม่มีสหภาพแรงงาน หน่วย : % 
 

ผลการศึกษาข้อมูล การเปรียบเทียบ “การปรับค่าจ้างประจ าปี” ระหว่างบริษัทที่มี สหภาพ
แรงงาน และไม่มีสหภาพแรงงาน (ดังภาพที่ 12) พบว่า กลุ่มธุรกิจที่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งมีจ านวน 9 
บริษัท มีค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปี อยู่ที่ 4.51% ในขณะที่ กลุ่มธุรกิจที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
จ านวน 22 บริษัท มีค่าเฉลี่ยการปรับขึ้นค่าจ้างประจ าปี อยู่ที่ 3.21% 
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SV18-03-FARCO : พลา ติก
SV18-13-SOONTHORN : อา าร ละเคร  อง   ม

SV18-27-GBH :  รง รม
SV18-05-SAP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-26-SJC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-17-EVAC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-25-FPT-PT :     า ละอิเลค 
SV18-24-FPT-CH :     า ละอิเลค 

SV18-19-BURAPA : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-10-CMT : ผลิต ัณ ์ ล ะ

SV18-23-CHON :  รง รม
SV18-09-ETK :     า ละอิเลค 

SV18-11-FUKUYO : ผลิตผ้าเ     าความ ะอา 
SV18-30-FAST : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-16-KMS : ผลิต ัณ ์ ล ะ
SV18-07-SPA : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-08-TSK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-04-SYNTHOME : เคมิคัล
SV18-06-TBKK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-12-CSM : น าเข้า  เตนเล   ล ะ
SV18-28-TP :  ริการ ุ เคล อ ผิว ล ะ

SV18-02-PFS : อา าร ละเคร  อง   ม
 ม่ม    าพ รงงาน

SV18-31-SMCP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-20-META : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน   ม    าพ รงงาน
SV18-18-KTL : ผลิตวาล์ว ละ ิ น ่วน   ม    าพ รงงาน

SV18-22-LAT : ขน ่ง   ม    าพ รงงาน
SV18-29-KMT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน   ม    าพ รงงาน

SV18-14-MHM : พลา ติก   ม    าพ รงงาน
SV18-21-TFT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน   ม    าพ รงงาน

SV18-15-U-SHIN : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน   ม    าพ รงงาน
SV18-01-COL : ของ  ้อุป  ค   ม    าพ รงงาน

ม    าพ รงงาน

กรา     การ  ร          การ รั ค า ้า  ร   า    ร    า  ริ ั          า  ร  าน  ล          า  ร  าน  น       

ป      ป      ป      ป      ป      
%

4.15 %

3.21%
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กำรจ่ำยโบนัสประจ ำปี 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงสัดส่วนการจ่ายโบนัสประจ าปี และกราฟแสดงเดือนท่ีมีการจ่ายโบนัสประจ าปี 
 

ผลการส ารวจข้อมูลด้านสวัสดิการ ในหัวข้อการจ่ายโบนัสประจ าปี พบว่า บริษัทสมาชิกส่วนใหญ่
ร้อยละ 65 มีการจ่ายโบนัสปี ปีละ 1 ครั้ง และร้อยละ 35 มีการจ่ายโบนัสปี ปีละ 2 ครั้ง (ดังภาพที่ 13) 
ส่วนใหญ่จ านวน 12 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือนธันวาคม จ านวน 6 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือน
มิถุนายน จ านวน 4 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือนมกราคม จ านวน 4 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือน
กุมภาพันธ์ จ านวน 2 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือนมีนาคม จ านวน 2 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือน
กรกฎาคม และจ านวน 1 บริษัท มีการจ่ายโบนัสในเดือนเมษายน (ดังภาพที่ 13) 
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กำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปี 

 

รูปที่ 14 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ “การจ่ายโบนัสประจ าปี” แยกตามกลุ่มธุรกิจ หน่วย : เดือน 

ผลการศึกษาข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายโบนัสประจ าปี แยกตามกลุ่มธุรกิจ (ดังภาพที่ 14) 
พบว่า ธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัสประจ าปี สูงที่สุด คือ 5.0 เดือน ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ซึ่งมีเพียงบริษัทเดียวกิจ
น าเข้า ส าหรับกลุ่มธุรกิจที่มีค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสประจ าปีรองลงมา คือ 3.72 เดือน ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ รองลงมา คือ 2.95 เดือน ได้แก่ ธุรกิจบริการชุบแข็ง ชุบเคลือบผิวโลหะ ธุรกิจ
น าเข้าและจัดจ าหน่ายสเตนเลสและโลหะ ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ เหล็ก และลวด , ธุรกิจผลิตผ้าเช็ดท า
ความสะอาดแบบเปียก ธุรกิจผลิตวาล์วลิ้นส่วนวาล์วและโลหะ รองลงมา คือ 2.77 เดือน ได้แก่ ธุรกิจเคมี
คัล และธุรกิจพลาสติค รองลงมา คือ 1.63 ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจของใช้บริโภค 
รองลงมา คือ 1.60 เดือน ได้แก่ ธุรกิจไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ และธุรกิจที่มีค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัส
ประจ าปีน้อยที่สุด คือ 0.60 เดือน ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 
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SV18-27-GBH :  รง รม
SV18-23-CHON :  รง รม

SV18-02-PFS : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-13-SOONTHORN : อา าร ละ… 

SV18-01-COL : ของ  ้อุป  ค
SV18-19-BURAPA : อา าร ละเคร  อง   ม

SV18-22-LAT : ขน ่ง

SV18-09-ETK :     า ละอิเลค 
SV18-24-FPT-CH :     า ละอิเลค 
SV18-25-FPT-PT :     า ละอิเลค 

SV18-16-KMS : ผลิต ัณ ์ ล ะ
SV18-11-FUKUYO : ผลิตผ้าเ     า… 

SV18-12-CSM : น าเข้า  เตนเล   ล ะ
SV18-10-CMT : ผลิต ัณ ์ ล ะ

SV18-18-KTL : ผลิตวาล์ว ละ ิ น ่วน
SV18-28-TP :  ริการ ุ เคล อ ผิว ล ะ

SV18-03-FARCO : พลา ติก
SV18-04-SYNTHOME : เคมิคัล

SV18-14-MHM : พลา ติก

SV18-17-EVAC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-26-SJC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-07-SPA : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-21-TFT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-05-SAP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-29-KMT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-30-FAST : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-08-TSK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-31-SMCP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-15-U-SHIN : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-06-TBKK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-20-META : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

กรา     การ  ร          การ  า   นั  ร   า      กตา กล     รกิ   น         อน

ป      ป      ป      ป      ป      เ  อน

3.72m

2.77m

2.95m

1.60m

5.00m

1.63m

0.60m
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กำรเปรียบเทียบกำรจ่ำยโบนัสประจ ำปี 

 

ภำพที่ 15 กราฟแสดงการเปรียบเทียบ “การจ่ายโบนัสประจ าปี” ระหว่างบริษัทที่มี สหภาพแรงงาน และ
ไม่มีสหภาพแรงงาน หน่วย : เดือน 

ผลการศึกษาข้อมูล การเปรียบเทียบ “การจ่ายโบนัสประจ าปี” ระหว่างบริษัทที่มี สหภาพ
แรงงาน และไม่มีสหภาพแรงงาน (ดังภาพที่ 15) พบว่า กลุ่มธุรกิจที่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งมีจ านวน 9 
บริษัท มีค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสประจ าปี อยู่ที่ 4.43 เดือน ในขณะที่ กลุ่มธุรกิจที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งมี
จ านวน 22 บริษัท มีค่าเฉลี่ยการจ่ายโบนัสประจ าปี อยู่ที่ 2.19 เดือน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาข้อมูลด้านสวัสดิการและสภาพการจ้างในครั้งนี้ เป็นเพียงการศึกษาจากกลุ่มบริษัทเอกชนที่

เป็นสมาชิก “ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียงเพียง 31 บริษัท ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้
ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เท่านั้น ดังนั้นในการศึกษาข้อมูลหรือในการท าวิจัยในครั้ง
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SV18-27-GBH :  รง รม
SV18-16-KMS : ผลิต ัณ ์ ล ะ
SV18-09-ETK :     า ละอิเลค 

SV18-02-PFS : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-23-CHON :  รง รม

SV18-03-FARCO : พลา ติก
SV18-13-SOONTHORN : อา าร ละเคร  อง   ม

SV18-17-EVAC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-26-SJC : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-07-SPA : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-11-FUKUYO : ผลิตผ้าเ     าความ ะอา 
SV18-24-FPT-CH :     า ละอิเลค 
SV18-25-FPT-PT :     า ละอิเลค 

SV18-04-SYNTHOME : เคมิคัล
SV18-12-CSM : น าเข้า  เตนเล   ล ะ

SV18-19-BURAPA : อา าร ละเคร  อง   ม
SV18-05-SAP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-10-CMT : ผลิต ัณ ์ ล ะ
SV18-30-FAST : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-08-TSK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-06-TBKK : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-28-TP :  ริการ ุ เคล อ ผิว ล ะ

 ม่ม    าพ รงงาน

SV18-01-COL : ของ  ้อุป  ค
SV18-21-TFT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-18-KTL : ผลิตวาล์ว ละ ิ น ่วน
SV18-29-KMT : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-22-LAT : ขน ่ง
SV18-31-SMCP : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน

SV18-15-U-SHIN : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
SV18-14-MHM : พลา ติก

SV18-20-META : ยานยนต์ ละ ิ น ่วน
ม    าพ รงงาน

กรา     การ  ร          การ  า   นั   ร    า  ริ ั          า  ร  าน  ล          า  ร  าน  น         อน

ป      ป      ป      ป      ป      
เ  อน

4.43m

2.19m
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ต่อไปอาจมีการเพ่ิมจ านวนบริษัท และขยายผลให้มีการครอบคลุมในหลายประเภทธุรกิจให้มากขึ้น เพ่ือน าผล
การศึกษาวิจัยมาให้ให้เกิดประโยชน์ด้านการบริหารจัดการให้มากขึ้น 
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ประสิทธิภำพยุทธศำสตร์เทศบำลนครแหลมฉบัง เพื่อรองรับโครงกำรระเบียง
เศษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก (EEC) 

อลงกรต บุญมา* 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก(EEC) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง การน า
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับ
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การวิจัยครั้ งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)และสนทนาแบบกลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งสัมภาษณ์จากหน่วยงานเทศบาลและผู้น าชุมชน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 35 คน 
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีการลงทุนในหลายด้านทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
เขตเทศบาลนครแหลมฉบังแต่ผู้วิจัยศึกษา 2 โครงการที่มีผลกระทบต่อเทศบาลนครแหลมฉบังและ
ประชาชนในพ้ืนที่ ศึกษาประสิทธิภาพ 4 ลักษณะคือ ความสอดคล้องวัตถุประสงค์ ความคลอบคลุมใน
การพัฒนา คุณภาพในการพัฒนา และความเป็นเอกภาพในการพัฒนา ในการประเมินด้านต่าง  ๆ ของ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง 

ผลการศึกษา ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังเพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐ
กิจพิเศษภาคตะวันออก พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับนโยบายโครงการดังกล่าว 
เทศบาลนครแหลมฉบังยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก มีแต่เพียงร่างโครงการต่าง ๆ ไว้แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติสู่การปฏิบัติ  บาง
ยุทธศาสตร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลยกับ เขตระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  เทศบาลควร
ศึกษาข้อมูลและผลกระทบต่าง ๆ และวางแผนทุกด้านในการด าเนินงานของเทศบาลเองให้สอดคล้องต่อ
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์ของเทศบาล และปฏิบัติ งาน
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เห็นควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการต่าง ๆ ของทั้งเทศบาล 
เพ่ือให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้  

 
ค ำส ำคัญ : ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

Email: alongkot35@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
  มติ ครม. วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และมอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับ กระทรวงคมนาคม 
กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการด าเนินโครงการและงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560-2561 โดยโครงการมี พ้ืนที่ ครอบคลุมเขตจังหวัดชลบุรีด้วย รวมถึงเทศบาลนครแหลมฉบั ง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ศึกษาและพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนภายใน
โครงการพัฒนาระเบียงพิเศษเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพ่ือหาความเหมาะสมและออกแบบ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และ
คุ้มค่ามากที่สุด โดยใช้แผนและโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนพัฒนา 3 ปี และ 4ปี ของแต่ละท้องถิ่น โดย
พ้ืนที่ดังกล่าวของผู้ท าวิจัย ได้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ของท่าเรือแหลมฉบังที่เกี่ยวข้องด้วย โดยผู้วิจัยน าแผนงาน
และโครงการที่เกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบัง ประกอบการวิเคราะห์ผลการวิจัยดังกล่าวด้วย (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559: หน้า 1-2) 
 เทศบาลนครแหลมฉบังได้น าโครงการดังกล่าวมาปรับให้เข้ากับ แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปี และ 4 ปี 
ของเทศบาลเองซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง (2559: หน้า 26-56) วางไว้เป็นแผนงาน
ย่อยของยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง ที่น่าจะสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ในการด าเนินการดังกล่าว 
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลซึ่งภารกิจหลักหรือพันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ การพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริกาได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึง สนับสนุนแนวทางการพัฒนาเมืองอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด และคุ้มค่าสอดคล้องกับ 
ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ และพัฒนารายได้ของประชาชนบนพ้ืนฐานการพัฒนาแบบยั่งยืน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การศึกษาและสาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยใน
ชีวิต มั่งคงในสังคม การป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและการอ านวยความยุติธรรม ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะอยู่ใน
รูปแบบยุทธศาสตร์ ทั้ง6 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ สาธารณูปโภค 2)การพัฒนาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 3) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4) การพัฒนาด้านสังคม 5) การ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 6) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร(คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลนครแหลม
ฉบัง, 2559: หน้า 26-56) การด าเนินงานหรือขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลนั้นมีการปฏิบัติงานตาม
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แบบแผนที่สามารถด าเนินงานตามเป้าประสงค์ของแผนได้หรือไม่ นั้นประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ ใน
การปฏิบัติงาน ทั้งหมด8 ขั้นตอน 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) 
ระบบและกระบวนงาน 4) การบริหารบุคลากรและทีมงาน 5) การบริหารงบประมาณ 6) การบริหารพัสดุ
และครุภัณฑ์ 7) การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 8) ปัญหา  ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นมีหลายหน่วยงานที่
ร่วมกันปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งในและนอกเทศบาลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ควรจะมีการบริหารการ
จัดการบุคลากรที่ดี แบ่งขอบเขตการปฏิบัติงานให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ และจากการปฏิบัติงานหลายๆ
หน่วยงานจะท าให้ความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณ ส่งผลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า จากการใช้หรือ
จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ที่สามารถทดแทนกันได้ ในแต่แหละหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล หรือ เครื่องมือ
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์เทศบาล ทราบถึงปัญหาใน
หลายด้าน และสามารถช่วยกันร่วมปฏิบัติแก้ไขไปพร้อมกันได้ พร้อมน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาแก้ไข
ในอนาคตต่อไป การด าเนินงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลแล้วนั้น การประเมินก็เป็นสิ่งส าคัญใน
การท าให้ผู้บริหาร หรือ องค์กรของตนเองทราบถึงประสิทธิภาพในของแผนและโครงการต่าง  ๆ ใน
ยุทธศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องอย่างไรต่อโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก มีความคลอบคลุมใน
แต่ละด้านอย่างมากน้อยเพียงใดที่แผนยุทธศาสตร์ จะรองรับโครงการดังกล่าวในอนาคต ความคุ้มค่าที่
เทศบาลได้รับจากโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น คุณภาพและความคุ้มค่าที่จะได้รับจาก
โครงการดังกล่าวประชาชนหรือพ้ืนที่เขตเทศบาลเองจะได้มากน้อยเพียงใด ควรเป็นสิ่งที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่ควรประเมินและสุดท้าย ความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพ้ืนที่นั้นมีความพร้อม
มากน้อยเพียงใดที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง   
 จากโครงการดังกล่าวผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเขตที่มี
โครงการต่างหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความส าคัญว่าเป็นเมืองหน้าด่านในการขนส่งโลจิสติกส์ ของโครงการ
ระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก ผู้วิจัย จึงก าหนดค าถามการศึกษการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าได้รับผลกระทบและมีการปรับตัวอย่างไรจากโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก รวมถึงประสิทธิภาพ
ด้านต่าง ๆ ในการจัดการของเทศบาลเพ่ือรองรับนโยบายและโครงการดังกล่าวเป็นอย่างไร 
 

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 
  2.2 เพ่ือศึกษาการน ายุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังไปปฏิบัติ เพ่ือรองรับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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  2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 

3. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย  
 โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth interview) และ แบบสนทนากลุ่มย่อย ในการ สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 34 คน นอกจากนี้
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย หนังสือและบทความที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนจากเอกสารที่
เกี่ ยวข้ อง เ พ่ื อน าข้ อมู ลมาประกอบการศึ กษาให้  สมบู รณ์มากยิ่ งขึ้ น  โดยใช้ เครื่ องมื อ ใน 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลที่ผ่านการตรวจค่าความเที่ยงตรง IOC (Index of item-objective congruence) จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผลคะแนน IOC มีค่าเท่ากับ 1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลทั้ งจากแหล่ งข้อมูลปฐมภูมิ 
ตามขอบเขตการศึกษา เป็นผู้บริหารเทศบาล 4 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ 8 ท่านข้าราชการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 6 ท่านและผู้น าชุมชน 17 ท่าน  
  นอกจากนี้ เก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารทั้งตาราง ผลงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ของส่วนราชการ
จากห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และข้อมูลเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ การจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (typology and taxonomy) 
การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (component-tial analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) การ
วิ เคราะห์สาเหตุและผล (cause and effect analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (constant 
comparison) 
  

4. ขอบเขตกำรวิจัย  
  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับ
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยท าการศึกษาทั้งหมด 4 ด้าน คือ  
  โครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) แผนยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง(2560-
2561) การน ายุทศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังไปปฏิบัติ ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลม
ฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 
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5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 จากการศึกษา ยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง การน ายุทธ์ศาสตร์ไปปฏิบัติ เพ่ือรองรับ
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ผู้วิจัยสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดในการ
วิจัยได้ดังนี ้

 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดวิจัย ประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังในการรองรับโครงการ
ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

จากกรอบแนวผู้วิจัยได้น าโครงการที่ส าคัญในเขตพ้ืนที่แหลมฉบังมาวิเคราะห์ต่อยุทธศาสตร์
เทศบาลนครแหลมฉบังและแนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของ
ยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบังในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

 

6. ผลกำรศึกษำวิจัย  
  ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการ
ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไป
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ปฏิบัติ และประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก  การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเรียง
ข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มย่อยเป็นระบบ แล้วน ามา วิเคราะห์ส่วนประกอบ
เนื้อหา น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่าง กัน วิเคราะห์สาเหตุและผล 
และน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา ซึ่ งผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการวิเคราะห์
ผลการวิจัยไว้ 5 ประเด็น คือ 1) โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 2) แผนยุทธศาสตร์
เทศบาลนครแหลมฉบัง(2560-2561) 3)การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 4) ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาล
นครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  6.1 ยุทธศำสตร์เทศบำลนครแหลมฉบัง (2560-2561) ) 
 ผู้วิจัยได้ศึกษายุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง แล้วพบว่าเทศบาลมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 6 ด้าน
ดังต่อไปนี้    

6.1.1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนสำธำรณูปโภค ผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ส านักการช่างเทศบาลนครแหลมฉบัง (ธน
ยศ, 8 ตุลาคม 261) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ให้ข้อมูลไว้ว่า มีการเข้าประชุมร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการนโนบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวนมากในเขตพ้ืนที่ทั้งปรับปรุง และ ก่อสร้างขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับโครงการระเบียง
เศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมและขนส่ง ผังเมือง ระบบระบายน้ า ซึ่งทุก
โครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในเขตพ้ืนที่แหลมฉบัง นั้นเทศบาลนครแหลมฉบัง
มีความเกี่ยวข้องทุกโครงการทั้งทางกฎหมาย หรือแบบผังเมืองต่าง ๆ เป็นต้น  แต่ปัญหาใหญ่ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันคือ การจราจร ในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครแหลมฉบังที่ยังไม่สามารถรองรับการจราจรที่
หนาแน่นได้ เนื่องจากการขยายตัวหรือแบบผังเมืองนั้น ยังไม่สามารถท าได้เต็มที่ถึงแม้จะเป็น โครงการ
ต่อเนื่องจาก โครงการอีสเทิรนซีบรอด์ แต่กฎหมายต่างก็ยังไม่รองรับการเติบโตมากเท่าที่ควร  ท าให้การ
ท างานบางอย่างของเทศบาลมีข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งก่อสร้าง
แหละปรับปรุง ทั้งหมด 40 กว่าโครงการในปีที่ผ่านมา ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค เช่น 
การปรับปรุงขยายถนน หรือ ไม่ก็วางระบบท่อระบายน้ า เพ่ิมเสาไฟฟ้าถนน ในเขตเทศบาลเพ่ือความ
สะดวกสบายในพ้ืนที่ การก่อสร้างสระพานข้ามแยกต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมปริมาณความไหลลื่นแก่ระบบจราจรใน
พ้ืนที่  ซึ่งเป็นปัญหาหลักของพ้ืนที่แหลมฉบังตั้งแต่อดีต ที่พยายามแก้ไขให้ได้มากที่สุดและได้ประโยชน์
ที่สุด แต่สิ่งส าคัญที่เทศบาลประสบปัญหาคือ งบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อโครงการต่าง  ๆ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
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      นายดิเรก เชื้อปุย ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง (ดิเรก,16 ตุลาคม 2561)ให้ข้อมูลไว้ว่ า 
การด าเนินงานตามแผนต่าง ๆ  ของเทศบาลนั้นจะได้รับทราบหลังจากการประชุมประจ าเดือนที่ทางเทศบาลจัด
ประชุม ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือแต่ก็ยังไม่ได้รู้หรือทราบรายละเอียดอะไรเพียงว่าจะมีก า
ด าเนินงานต่าง ๆ เท่านั้น  เนื่องจากการสื่อสารระหว่างเทศบาลและประชาชนในบางพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชนโดยรวม ในการก่อสร้าง หรือ ปรับปรุงต่าง ๆ ตามนโยบายและแผนต่าง ๆ 
      จากข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้มายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสอดคล้องต่อโครงการระเบียง
เศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก แต่ยังไม่ครอบคลุมการพัฒนามากพอต่อโครงการ ด้านความคุ้มค่านั้นมีความ
คุ้มค่าในการลงทุนในด้านนี้ เนื่องจากลงทุนโครงการเดียว ผู้มีส่วนได้ มากว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์ ส่วนด้าน
คุณภาพยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากโครงการของเทศบาลเพ่ิงเริ่มด าเนินการ   

6.1.2) กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและชำยฝั่งแบบบูรณำกำร ผู้วิจัยได้ท าการ
ลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ นายณรงค์บุปผา กองช่างสุขาภิบาล
เทศบาลนครแหลมฉบัง (ณรงค์, 10 ตุลาคม 2561) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ให้ข้อมูลไว้ว่า  ด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและทางทะเล โดยมีโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อ โครงการระเบียงเศษฐ
กิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์นี้ คือ โครงการด้านก าจัดขยะมูลฝอย ซี่งมีการศึกษาถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งก็เป็นแนวทางใน
การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า จากขยะเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ จากการสอบถามผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
โครงการนี้น่าจะเป็นโครงการที่น่าจะเหมาะสมต่อเมืองอุสาหกรรมที่เติบโตขึ้น ถ้าผลกระทบมีน้อยต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ก็สามารถ พิจารณาให้มีการก่อสร้างเพ่ือลดจ านวนขยะ แบบเดิมที่ต้องน าไปฝังหรือหา
พ้ืนที่ท าเป็น บ่อฝังกลบเพียงอย่างเดียว ช่วยให้มีพ้ืนที่ในการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นด้วย และ
นอกจากนี้เทศบาลยังมีโครงการก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่ได้ครอบคลุม
ทั้งหมดและเขตเทศบาลมีจ านวนนิคมอุสาหกรรมหลายแห่ง  ท าให้ยังมีปัญหาน้ าเน่าเสียในหลายๆ พ้ืนที่
ชุมชนเขตเทศบาล โดยทั้งหมดนี้มีการจ้างภาคเอกชนมาช่วยในขั้นต้นด้วย เนื่องจากของตัวเทศบาลเองยัง
มีไม่เพียงพอ  
      นางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม (สุนันท์, 11 ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่าจ านวน
ชุมชนได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของอุสาหกรรมอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงเลย มีโครงการต่าง ๆ ลงมาช่วยเหลือชุมชนแต่ก็ยังไม่เพียงพอ และ 
ประชาชนรับทราบได้ ท าได้เพียงยอมรับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามพ้ืนที่ชุมชน 
      จากข้อมูลทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้มายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง
แบบบูรณาการมีความสอดคล้องต่อโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก แต่ยังไม่ครอบคลุมการ
พัฒนามากพอต่อโครงการ ด้านความคุ้มค่านั้นมีความคุ้มค่าในการลงทุนในด้านนี้ เนื่องจากลงทุนโครงการ
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เดียว ผู้มีส่วนได้ มากว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์ ส่วนด้านคุณภาพยังไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากโครงการ
ของเทศบาลเพิ่งเริ่มด าเนินการ   

6.1.3) กำรพัฒนำด้ำนเศษฐกิจ ผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ให้
ข้อมูลดังต่อไปนี้ นำงสำวพรรณภำ รัตนพันธ์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ส านักคลังเทศบาลบาลนครแหลมฉบัง 
(พรรณภา, 10 ตุลาคม 2561) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้ให้ข้อสรุปว่า ทางเทศบาลเองได้
ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตมีการสร้างอาชีพเพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน นอกจากนั้น เทศบาลเอง
ท าได้เพียงส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในเขตพ้ืนที่โดยเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เป็นหลัก ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนต่าง ในแง่
ของการอยู่อาศัยหรือไม่ธุรกิจภายในท้องถิ่นได้ไม่มากก็น้อยต่อการเติบโตของโครงการระเบียงเศษฐกิจ
ภาคตะวันออก นอกจากนี้เมื่อมีการลงทุนมากขึ้น หน่วยงานเองก็จะได้ภาษีต่าง  ๆ เพ่ิงขึ้น ท าให้มี
งบประมาณในการลงทุนเพิ่มขึ้น   
      นายมานพ อ่ิมเอิบ ประธานชุมชนซากกระปอก (มานพ, 16 ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อมูลว่า  
ประชาชนในพ้ืนที่มีอาชีพต่าง พ้ืนที่กันแต่ละชุมชนอยู่แล้วบางคนในพ้ืนที่ก็มีรายได้หลักจาการท าอาชีพ
ตนเอง ทางเทศบาลเองก็พยายามสนับสนุนด้านต่างให้ประชาชนในพ้ืนที่มากพอสมคควรแต่ ในการท า
ธุรกิจปลาเล็กก็ต้องเป็นเหยื่อปลาใหญ่ การค้าขายชุมชนไหนดีก็ผูกขาดต่าง ๆ นา ๆ ไว้คนนอกพ้ืนที่ก็อาจ
มีความล าบาก ซึ่งเป็นปัญหาบางอย่างท่ีแก้ไขได้ยากล าบาก 
       จากความเห็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่ได้มีโครงการสอดคล้องกับ
โครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออกเลย รวมทั้ง ความคลอบคลุม ความคุ้มค่า คุณภาพและเอกภาด้วย 
ยุทธศาสตร์นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก  

6.1.4) กำรพัฒนำด้ำนสังคม ผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูล
ดังต่อไปนี้ นำงจินดำ ถนอมรอด นำยกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง (จินดำ, 16 ตุลำคม 2561) ให้
ข้อมูลไว้ว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา บุคลากร แลกระบวนการเรียน การสอนทุกรูปแบบ ทั้งในและ
นอกระบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น 
อีกทั้งยัง ส่งเสริมพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้สนับสนุนการ วิจัย นวัตกรรมทางการศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ ประเมินผลการจัดการศึกษานอกจากนี้ทางเทศบาลเองยังมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือด้านสังคม สงเคราะห์และจัดการด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ด้อยโอกาส เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าในอนาคตเขตเทศบาล อาจมีการลงทุนในการศึกษาที่
มีนวัตกรรมที่สูงขึ้นอย่างเช่น เขต Digital park ของ Gistda ที่จะมีการเปิดขึ้นเร็วๆนี้ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในพ้ืนที่ จะสามารถไปเรียนรู้และพัฒนาให้ชุมชนมีความก้าวหน้าและเข็มแข็งขึ้นโดยมีโครงการต่าง 
ภายใต้การดูแลของกองการศึกษาและกองสวัสดิการสังคม ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ 
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และจัดสวัสดิการที่สอดคล้องต่อความ ต้องการของด้อยโอกาส จ านวน 44 โครงการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ทั้งในและนอกเขต 

นายณัฐกร จันทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนาเก่า (ณัฐกร, 16 ตุลำคม 2561)ได้ข้อมูลว่าทางเทศบาล
ได้มีโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านการศึกษาก็ดี การส่งเสริมวัฒนธรรมต่าง ๆ 
กิจกรรมระหว่างชุมชนก็ดี  พร้อมทั้งยังมีการลงหน่วยพื้นที่ติดตามผลตามชุมชนในเขตเทศบาลทุกเดือน ท า
ให้ประชาชนมีความร่วมมือละพร้อมสนับสนุนการท างาน ของเทศบาลเป็นอย่างดี  
      จากความเห็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่ได้มีโครงการสอดคล้องกับ
โครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออกเลย รวมทั้ง ความคลอบคลุม ความคุ้มค่า คุณภาพและเอกภาด้วย 
ยุทธศาสตร์นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก   

6.1.5) กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้
ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ นำงนพพรวรรณ ทองเต็ม ผู้อ ำนวยกำรส่วนบริกำรสำธำรณสุขเทศบาลนครแหลม
ฉบัง (นพพรวรรณ, 17 ตุลาคม 2561) เป็นผู้รับผิดชอบในด้านนี้ให้ข้อมูลไว้ว่า ทางหน่วยงานมีการพัฒนา
ระบบบริการและการประกันสุขภาพให้มีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
สร้างสุขภาพและการพัฒนา ระบบบริการสุขภาพในชุมชน รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ ดูแล และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งยังมีแผนในการพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุข โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้นในหน่วยงาน โดยมีโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เป็นประจ า 1 ครั้งต่ออาทิตย์ เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับบริการทั่วถึง และโครงการต่าง ๆ ที่ส านักสาธารณสุขเทศบาล เป็นผู้ดูแลมากกว่า 20 โครงการต่อปี  
           นางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม (สุนันท์ , 11 ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อมูลว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชน ทราบถึงโครงการที่ทางเทศบาลจัดให้ เนื่องจากมีการพบปะประชาชน บ่อยครั้ง
ส่วนรายละเอียดเรื่องโครงการต่าง ๆ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่เข้าแค่เพียงว่า เทศบาลมีบริการอะไรให้ แต่
สิทธิต่าง ๆ ยังทราบไม่เพียงพอ 
      จากความเห็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่ได้มีโครงการสอดคล้องกับโครงการ
ระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออกเลย รวมทั้ง ความคลอบคลุม ความคุ้มค่า คุณภาพและเอกภาพด้วย 
ยุทธศาสตร์นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก    

6.1.6) กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง ผู้วิจัยได้ท าการลงเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้ให้
ข้อมูลดังต่อไปนี้ในด้านนี้นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง (จินดำ, 16 
ตุลำคม 2561) ให้ข้อมูลไว้ว่า ได้ศึกษายุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลให้ความส าคัญต่อการ
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ วางแผนพัฒนา การ
ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง ลดขั้นตอน และระยะเวลา 

http://www.lcb.go.th/person_detail.php?pt_id=12&per_id=789
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การปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รวมไปถึง  
การเสริมสร้างความสงบ เรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต มั่นคงในสังคม การป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและการ
อ านวยความยุติธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายคือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการ ของประชาชน 
 นางรุ่งทิวา ใจกุศล ประธานชุมชนบ้านทุ่งกราด (รุ่งทิวา , 17 ตุลาคม 2561) ได้ข้อมูลว่า การรับ
ฟังหรือการมีส่วนร่วมนั้นต่อการเมืองของเทศบาล เป็นไปอย่างติดขัดอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยที่ท าให้ 
การมีส่วนร่วมที่ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาล 
ประชากรแฝงมีเยอะกว่าคนท้องถิ่นเองซึ่งก็จะให้ความสนใจด้านอ่ืนมากกว่า 
      จากความเห็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ายังไม่ได้มีความสอดคล้องกับโครงการ
ระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออกเลย รวมทั้ง ความคลอบคลุม ความคุ้มค่า คุณภาพและเอกภาด้วย 
ยุทธศาสตร์นี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก  
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2560) ได้จัดท าแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์คือการจัดท า 
Scenario Planning คือการสร้างภาพอนาคต โดย สารสนเทศคุณภาพเพ่ือที่จะค้นหาค าตอบจากหลาย ๆ 
ทาง หลังจากนั้นจึงน าไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ต่อไป ค าถามเหล่านี้ได้แก่ 
(1) อะไรคือปัจจัยที่มีความส าคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน ในอนาคต (2) ถ้าทุกอย่างด าเนินไปด้วยดีและ
มองในทางที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับภารกิจของ หน่วยงานในอนาคต (3) ถ้าการด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความผิดพลาด อะไรคือปัจจัยส าคัญที่จะต้องค านึงถึง ภารกิจของหน่วยงาน (4) เมื่อมองเข้ามา
ภายในองค์กรแล้ว อะไรคือสิ่งที่คิดว่าควรจะเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการตามเป้าหมาย
ภารกิจของหน่วยงาน (5) เมื่อมองย้อนกลับไป อะไรคือเหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้ ภารกิจของหน่วยงาน
เป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน (6) ถ้ามองไปในอนาคต อะไรคือสิ่งส าคัญที่ต้องท าโดยเร็วที่สุด เพ่ือการพัฒนา
ผลงานตามภารกิจของหน่วยงาน (7) ถ้าอุปสรรคต่าง ๆ ถูกขจัดออกไปหมดและสามารถก าหนด ในสิ่งที่
ท า อะไรคือสิ่งที่อยากจะมีหรือท าเพ่ิมขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งก็มีลักษณะคล้ายๆกับ SWOT แต่
ไม่ได้มีการระบุว่าอันไหนเป็นจุดแข็งหรืออ่อน แต่ ใช้เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งก็อาจจท าให้แผน
ยุทธศาสตร์ยืดหยุ่นกว่าเดิม     

  6.2 กำรน ำยุทธศำสตร์เทศบำลนครแหลมฉบังไปปฏิบัติ เพื่อรองรับโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ประสิทธิภาพของยุทธ์ศาสตร์นั้นควรมีเกณฑ์ในการตัดสิน จึงให้นิยามของการ
วัดประสิทธิภาพ ไว้ 5 อย่างดังนี้  
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6.2.1) หน่วยงำนภำยใน/ภำยนอกเทศบำลนครแหลมฉบัง นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงาน EEC 
(ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561)  ของเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
นั้นมีเพียง 3 หน่วยงาน คือ 1) ส านักการช่าง ดูและเก่ียวกับโครงการก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาผังเมือง
ภายในเขตเทศบาล 2) ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบด้านการจราจรในเขตเทศบาลทั้งหมด รวมถึงความ
ปลอดภัยที่ต้องประสานงานร่วมกันกับต ารวจในเขต 3) กองช่างสุขาภิบาล การบ าบัดน้ าเสียและการก าจัด
มูลฝอยในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ ผู้บริหารเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการปฏิบัติงานโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก   ส่วนหน่วยงานภายนอกนั้นเป็นของ
ราชการในส่วนอ่ืนที่รับโครงการจากส่วนกลางมาปฏิบัติอีกทีโดยตรงตามหน่วยงานนั้น แล้วค่อยประสาร
ความช่วยเหลือต่าง ๆ ทีหลัง  

6.2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561)  ของเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้

ข้อมูลไว้ว่ามีผู้ส่วนได้เสีย 3 ส่วนคือ ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ จาก
การด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์หรือโครงการที่เกิดขึ้นจากโครงการระเบียงเศษฐกิจภาค
ตะวันออก เทศบาลนครแหลมฉบังหรือภาครัฐส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดึงดูดการลงทุนต่าง ๆ ในพ้ืนที่โครงการระเบียงเขตเศษฐกิจภาค
ตะวันออก ภาคเอกชน เป็นผู้ที่ลงทุนและได้รับผลประโยชน์คือการใช้ทรัพยากรที่ภาครัฐลงทุนไปเพ่ือให้
ได้มาซึ่งก าไร   
        6.2.3) ระบบและกระบวนงำน นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงาน EEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561)  ของ
เทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ระบบการด าเนินงานของเทศบาลนครแหลมฉบังก็คือการ
ด าเนินงานราชการรูปแบบหนึ่ง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงแต่การตัดสินใจต่าง ๆ หรือโครงการ
ต่าง ๆ จะมีการตัดสินใจโดย ผ่านคณะผู้บริหารของตนเอง และสภาของเทศบาลก่อน น าโครงการต่างมา
ปฏิบัติได้ ซึ่งเป็นรูปแบบของการปกครองท้องถิ่นซึ่งแตกต่างจากภาครัฐที่มาจากส่วนกลาง ที่ตรงการ
ตัดสินใจมีประชาชน เข้ามาร่วมในการตัดสินใจด าเนินงานต่าง  ๆ ด้วย แต่ก็ยังยึดหลักและแผนการ
ด าเนินงานพร้อมกับมีข้าราชการคอยตรวจสอบด้วย ภายในองค์การซึ่งระบบการท างานไม่ได้เปลี่ยนแปลง
อะไรมากไปจากเดิม เพราะภาครัฐมีการท างานตามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติโดยยึดหลักกฎหมาย และความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลเป็นหลัก ซึ่งคณะผู้บริหารทุกท่านได้ให้ความเห็นว่า ประชาชน
ในเขตเทศบาลต้องได้ประโยชน์มากที่สุด จากการด าเนินงานโครงการต่าง  ๆ ของเทศบาลเอง และ
โครงการอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาล    
        6.2.4) กำรบริหำรบุคลำกรและทีมงำน นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 
2561)  ของเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ทางเทศบาลนครแหลมฉบังมีการจัดตั้ง ทีมงานที่
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เกี่ยวข้องกับ โครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออกโดยตรง โดยให้มีคณะผู้บริหาร 1 ท่าน หัวหน้าส่วน
ราชการ1 ท่าน ข้าราชการที่เกี่ยวข้องดังนี้  ส านักการช่าง ส านักปลัดเทศบาล กองช่างสุขาภิบาล ร่วมถึง 
พนักงานจ้างมาด าเนินงานนี้โดยเฉพาะแต่จะไม่ใช่ทุกหน่วยงานในเทศบาลที่อยู่ในทีมนี้ มี เพียงส่วนที่
เกี่ยวข้องรับหน้าที่ด าเนินงานโดยตรง ต่อ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการโดยมีการรายงานทุก
เดือนส าหรับผลการด าเนินงาน ในการประชุมสภาทุกและติดตามงาน 2 ครั้งต่อเดือน 

6.2.5) กำรบริหำรงบประมำณ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561)  ของ
เทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า การบริหารงบประมาณของหน่วยงานนั้น มีงบประมาณ 2 อย่างคือ 
งบประมาณที่จัดเก็บได้จากภาษีและงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จากการสัมภาษณ์มานั้นงบประมาณที่
ได้รับมาบริหารนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอ ต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งที่การจัดก็บภาษีมีตัวเลขค่อนข้างสูงแต่จ านวน
โครงการและงบประมาณต่าง ๆ ของเทศบาลมีไม่เพียงพอในการจัดสรร ดังนั้นบางโครงการของเทศบาลจึงเกิด
ความล่าช้า ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ของโครงการนั้นจะมีการเสนอโครงการต่าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ โดยผู้น าเสนอนั้นจะเป็นหน่วยงานภายในเป็นผู้เสนอร่างงบประมาณต่าง ๆ ผ่านสภาเทศบาลให้
พิจารณาก่อน จึงจะได้งบประมาณโครงการต่าง ๆ มาด าเนินงานได้  
        6.2.6) กำรบริหำรพัสดุและครุภัณฑ์ นำงสำวอรญำ ปิ่นศร หัวหน้ำฝ่ำยจัดหำพัสดุ รักษำกำร
ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัสดุและทรัพย์สิน ของเทศบาลนครแหลมฉบัง (อรญา, 11 ตุลาคม 2561)ได้ให้ข้อมูล
ไว้ว่า ส านักการคลังเป็นผู้รับผิดชอบพัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในด้านการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หลังจากส่งมอบ
งานแล้วจึงจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ที่ก ากับดูแล เนื่องจากในแต่ละหน่วยงานมีการตั้ง
งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นของหน่วยงาน เองซึ่งการด าเนินงานต่าง ๆ ที่น าไปปฏิบัติงานตาม
นโยบายและแผนต่างที่ทางเทศบาลได้ก าหนดไว้ และ ในส่วนพัสดุครุภัณฑ์ ยังมีงบประมาณค่าบ ารุงรักษา 
ค่าเสื่อมราคา ในการดูแลครุภัณฑ์ ในส่วนของพัสดุนั้นก็คืออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ภายในส านักงาน ที่มี
ขนาดเล็กไปถึงกลาง ซึ่งการด าเนินงานต่าง ๆ ก็มีขั้นตอนตามระเบียบของ กรมส่งเสริมปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ที่จะต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ พัสดุและ
ครุภัณฑ์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมและโปร่งใส ในการด าเนินงาน 
       6.2.7) กำรบริหำรเทคโนโลยีและสำรสนเทศ นำยไพรัตน์ เพชรรำช ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและ
แผนงำน ของเทศบาลนครแหลมฉบัง (ไพรัตน์, 11 ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าด้านเทคโนโลยีนั้น ทาง
เทศบาลมีแผนการตัดท าและปฏิบัติน้อยมาก เนื่องจากงานส่วนใหญ่เป็นลักษณะเอกสาร ที่ยังเป็นแบบเดิมอยู่ 
เทคโนโลยี ในระบบของเทศบาลนั้ น  ท า ได้ เ พี ยงขั้ น พ้ื นฐานในการด า เนิ นงานของภาครั ฐ 
เก็บข้อมูล จัดท าเอกสาร ประชาสัมพันธ์ การติดต่อช่องทางต่าง ๆ ของเทศบาลยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก แม้กระทั่ง
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเองด้านนี้ ยังเป็นเพียงแค่ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และเด็กในเขตพ้ืนที่ ท าให้
ผู้วิจัยคิดว่าหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญมากที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์ และ เพ่ิงพาได้

http://www.lcb.go.th/person_detail.php?pt_id=12&per_id=434
http://www.lcb.go.th/person_detail.php?pt_id=12&per_id=434
http://www.lcb.go.th/person_detail.php?pt_id=12&per_id=326
http://www.lcb.go.th/person_detail.php?pt_id=12&per_id=326
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มากที่สุด ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างทางภาครัฐเองควรให้ความสนใจใน
ด้านนี้เป้นอย่างยิ่งในทุกระดับไม่ใช่แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง    
        6.2.8) ปัญหำ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงาน EEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 261) ของเทศบาลนครแหลม
ฉบังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า จากการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตามแผนมีปัญหาอยู่มากในการด าเนินการต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานเอก ทั้งภายในและภายนอกจากที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ ส ารวจ 
หน่วยงานบางหน่วยงานยังไม่ได้ทราบถึงแผนว่า เทศบาลเองมีแผนอะไรที่จะปฏิบัติถ้าไม่ใช่ หน่วยงานนั้น
รับผิดชอบ พร้อมทั้งการอธิบายความเข้าใจต่าง ๆ ต่อประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีความชัดเจนมากพอ พัสดุ
และครุภัณฑ์ที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ยังมีความล้าสมัยอยู่ ท าให้การด าเนินงานบางอย่างติดขัด แล้วโครงการ
ต่าง ๆ หยุดชะงักในบางที ระบบและกระบวนงานที่มีขั้นตอนการตัดสินใจ ต้องได้รับการพิจรณาหลาย
ขั้นตอน ไม่สามรถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว งบประมาณท่ีลงมาในโครงการไม่รองรับโครงการต่าง ๆ ของ
ยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นที่น่าจะเกี่ยวข้อง 

วรเดช จันทรศร (2551 : หน้า135-136) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติแบบผสม 
(Hybrid Theories of Implementation) ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน
เป็น ทฤษฎีผสมนี้รวมเอาองค์ประกอบทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันเพ่ือปิดจุดอ่อนของแต่ละฝ่าย เช่น ทฤษฎีบน
ลงล่างเน้นการเริ่มต้นจากข้างบน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างทฤษฎีทั่วไป ยึดถือตามแนวกระบวนและขั้นตอน
นโยบาย เน้นการน าการตัดสินใจระดับบนไปปฏิบัติ ยึดประชาธิปไตยแบบตัวแทนหรือตัวแบบผู้น า ส่วน
ทฤษฎีล่างข้ึนบนเริ่มต้นจากล่างและขยายออกไปทางข้าง มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพรรณนาและอธิบายปฏิกิริยา
ของตัวแสดงในการให้บริการถือว่าขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติแยกไม่ออกจากขั้นการก่อรูป หรือยึดตาม
หลักการหลอมรวม (fusionist model) มากกว่าจะกระจายออกไป นอกจากนั้น ยังปฏิเสธขั้นตอนของ
นโยบาย โดยถือว่าไม่มีทางที่ระดับบนจะคุมระดับล่างได้หมด เพราะระดับล่างมีดุลพินิจและผลประโยชน์
เป็นของตัวเอง ซึ่งหน่วยงานเทศบาลเอง ยังยึดใช้ระบบเดิม ๆ คือ ทฤษฎีการน านโยบายไปปฏิบัติจากบน
ลงล่าง (Top-down Theories of Implementation) ซึ่งเป็นระบบที่เพ่ิงแต่ผู้น าอยู่  

  6.3 ประสิทธิภำพยุทธศำสตร์เทศบำลนครแหลมฉบัง เพื่อรองรับโครงกำรระเบียงเศษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก 
 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ประสิทธิภาพของยุทธ์ศาสตร์นั้นควรมีเกณฑ์ในการตัดสิน จึงให้นิยามของการ
วัดประสิทธิภาพ ไว้ 5 อย่างดังนี้ 
        6.3.1) ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 
2561)  มีพียง 2 ยุทธศาสตร์คือด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค และ การการพัฒนาด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการที่สอดคล้องต่อโครงการระเบียงเศษฐกิจภาค
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ตะวันออก จากทั้งหมด 6 ซึ่งนั้นก็หมายความว่ายุทธศาสตร์ของเทศบาลไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
รองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจภาคตะวันออก  
        6.3.2) ควำมคลอบคลุมในกำรพัฒนำ  นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 
2561)  ได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพียง การพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้มีคุณภาพมากข้ึน โดยไม่ได้
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในเขตพ้ืนที่มาก ซึ่งอาจจะเป็นผลพวงมาจากเดิมโครงการนี้เป็นการต่อยอดจาก
โครงการอีสเทริน์ซีบอรด์ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทางเทศบาลมีความพร้อมอยู่แล้วแต่จากการลงพ้ืนที่แล้ว 
ไม่มีโครงการใดจากแผนยุทธศาสตร์นั้นที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้แก่โครงการระเบียงเศษฐกิจภาค
ตะวันออกเลย  
        6.3.3) ควำมคุ้มค่ำในกำรพัฒนำ  นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561) ได้
กล่าวว่าหน่วยงานเทศบาลเองอาจจะมีความคุ้มค่าอยู่ใน การที่ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานแล้วสามารถท า
ให้โครงการที่จะเกิดขึ้นจากเขตเศษฐกิจพิเศษนี้มาช่วยพัฒนาเขตพ้ืนที่ของเทศบาลเองมีการเติบโตของ
เศษฐกิจมากขึ้น โดยที่ยังไม่ต้องลงทุนด้านอ่ืน ๆ อาศัยการลงทุนจากโครงการระเบียงเศษฐกิจภาค
ตะวันออกในบางโครงการ ดึงเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาลเองได้ เนื่องจากตนเองเป็นเจ้าของพ้ืนที่และ
เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านกฎหมายต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่นั้นก็น่าจะเป้นประโยชน์ต่อหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ 
ไม่ใช่แค่เพียงแหลมฉบัง   
        6.3.4) คุณภำพในกำรพัฒนำ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561) ได้
กล่าวว่าสามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีการลุงทุนต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่แต่ทาง
หน่วยงานเอง ยังได้แค่เพียงร่างโครงการต่าง ๆ เท่านั้น ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งยังมีแค่หน่วยงาน
ส่วนน้อยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งทีหน่วยงานเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลพ้ืนที่เอง พ้ืนที่ชุมชนในเขตก็ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ ในโครงการที่เกิดข้ึน แม้กระท่ัง โครงการของเทศบาลเอง  
        6.3.5) ควำมเป็นเอกภำพในกำรพัฒนำ นายธนยศ ยิ่งเจริญ ทีมงานEEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561) 
ได้กล่าวว่า เทศบาลเองด้านความร่วมมือทั้งจากประชาชนก็ดี เอกชนก็ดี ยังไม่ได้รับความร่วมมือในการที่จะ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ภาคเอกชนบางส่วนก็พยายมจะหาช่องทางในการลงทุนที่มีผลประโยชน์อ่ืน
นอกจากส่วนร่วมกับหน่วยงานเทศบาลหรือแม้กระทั่งประชาชน ซึ่งจากที่ลงส ารวจข้อมูลคนที่เป็นคนในพ้ืนที่
นั้นมีจ านวนน้อยกว่าประชาชนที่เข้ามาอยู่อาศัย นั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ยุทธศาสตร์ ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
  

7. สรุปและข้อเสนอแนะงำนวิจัย  
 การศึกษาประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง เพ่ือรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผู้วิจัยได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้   
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  7.1 สรุป  
ผู้วิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ เทศบาลนครแหลมฉบังยังไม่มีความพร้อมใด ๆ ของยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับ

โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจาก ยังไม่มีโครงการใดเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มีแต่
เพียงการร่างโครงการต่าง ๆ ไว้ และบางยุทธศาสตร์ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ เลยกับ โครงการระเบียง
เศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ทั้งการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติของเทศบาล  หน่วยงานภายในและภายนอก นั้นยังไม่มีความพร้อมที่
จะรองรับโครงการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นเช่น การประสารงานขอข้อมูลของผู้วิจัยที่ลงพ้ืนที่ หน่วยวานภายใน
เองยังทราบข้อมูลไม่ทั่วถึง ภายในหน่วยงานเองยังไม่ทราบแน่ชัดเลยว่า โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก หรือ EEC นั้นหน่วยงานไหนรับผิดชอบ หรือ เกี่ยวข้องบ้าง รวมถึงประชาชนเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งได้รับผลกระทบ และ ได้ประโยชน์ จากโครงการที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่ทราบข้อมูลเลยว่า ทางเทศบาลนั้น
มีโครงการอะไรที่ออกมาช่วยให้ประชาชนต่อโครงการที่เกิดขึ้น 

 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากกรอบการศึกษา ด้านตัวแปรตามทั้งความสอดคล้องของวัตถุประสงค์  
ความครอบคลุมในการพัฒนา ความคุ้มค่า คุณภาพ และความเป็นเอกภาพ ก็ยังไม่มียุทธศาสตร์ใด  ๆ ที่
เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งที่มี
โครงการมากมายจากแผนยุทธศาสตร์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงการด้านต่าง ๆ ได้  

  7.2 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 ทีมงาน EEC (ธนยศ, 8 ตุลาคม 2561) ได้ให้ข้อเสนอแนะโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก จากผลการวิจัยและลงเก็บข้อมูล ในเขตพ้ืนที่ ทั้งประชาชนและเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อม
ที่จะปรับตัวและยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแต่ว่าการสนับสนุนจาก
ส่วนกลางเอง ยังมีไม่มากพอที่จะท าให้เทศบาลมีอ านาจในการตัดสินใจหรือท าความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อ
ประชาชนในพื้นท่ีโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้นโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเองหน่วยงานที่
ก ากับดูแล ควรมีการติดต่อหรือประสารงานกับหน่วยงานท้องถิ่นให้มากข้ึน เพ่ือที่การด าเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ทางเทศบาลจะได้สามารถอธิบายต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน
เขตพ้ืนที่ได้และสามารถท าความเข้าใจต่อประชาชนในพ้ืนที่และได้รับความร่วมมือจากโครงการต่าง  ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีขึ้นและสามารถด าเนินงานการพัฒนาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ให้มีความเจริญยิ่งขึ้นได้อย่าง
เตม็ประสิทธิภาพ 
 กองวิชาการและแผนงาน (ไพรัตน์, 11 ตุลาคม 2561) ได้เสนอว่า ยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลม
ฉบัง ในทางนามธรรมนั้นมีการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอยู่แล้ว เพราะ
เนื่องจากยุทธศาสตร์เทศบาลเองได้ก าหนดให้สอดคล้องกับโครงการอีสเทริน์ซีบอดร์เดิม ซึ่งโครงการ
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ระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเองก็ได้พัฒนามากจากโครงการดังกล่าวดังนั้นเทศบาลเอง มีความ
พร้อมที่จะปรับแผนหรือโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงแต่ใน
ปัจจุบันการสนับสนุนต่าง ๆ ยังด าเนินการไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากปัจจัยในหลายๆอย่างที่ยังไม่
สามารถ จะก าหนดทิศทางได้ชัดเจน ดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเองก็ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็น
รูปธรรม ออกมาให้เห็นได้ชัดเจนจึงมองว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับโครงการระเบียง
เศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก   
 ผู้น าชุมชนเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (สุนันท์, 11 ตุลาคม 2561) ได้เสนอว่าการน ายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ ได้ให้ข้อมูลว่า ยังมีปัญหาหลายด้านจากกรอบแนวคิดวิจัย ซึ่งปัญหาในการด าเนินงานต่าง
ของเทศบาลเองมากจาก แผนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติจริงนั้น มีความไม่สอดคล้องกันเท่าที่ควร การ
ประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกนั้นมีการติดขัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
ต่าง ๆ ได้ตามแผน งบประมาณที่ทางเทศบาลได้รับมากกับจ านวนแผนและโครงการมีไม่เพียงพอที่จะท า
ให้โครงการต่าง ๆ ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ได้ เครื่องมือหรือครุภัณฑ์ต่างที่ใช้ในการด าเนินงานมีความ
ล้าสมัย ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อเพียงครั้งเดียวแล้วใช้การบ ารุงรักษาเกินอายุการใช้งานที่พัสดุและครุภัณฑ์
ควรจะใช้งานได้ ซึ่งก็อาจจะมาจากงบประมาณด้านต่าง  ๆ ที่มีหลายแผนและจ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอต่อการด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันพนักงานกับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ นั้น มีความไม่
สอดคล้องกันเท่าที่ควร ซึ่งในทางการปฏิบัติงานราชการขั้นตอนต่าง ๆ ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลาย
ขั้นตอนท าให้การด าเนินงานแก้ไขอะไร หลายๆอย่างมีปัญหาตามและสะสมเยอะขึ้น ซึ่งการลดขั้นตอน
ต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องยากที่จะปรับแก้ไข  
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์เทศบาล
นครแหลมฉบัง บางยุทธศาสตร์ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับโครงการต่าง ๆ ภายในแผนยังมีความย้อน
แย้งกันอยู่บ้าง เพราะตัวยุทธศาสตร์เองมีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอยู่แล้ว เพียงแต่จุดประสงค์แหละ 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์เทศบาลตอนนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับโครงการระเบียงเศษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเอง เพ่ิงจะมีการประชุมปรับแผนและโครงการต่าง 
ๆ ในแต่ละด้านยุทธศาสตร์และยังไม่มีโครงการใด ๆ ได้เริ่มปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ทั้งที่เทศบาลมีทรัพยากร
และความพร้อมในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับโครงการได้ นั้นก็มาจากปัจจัยหลาย ๆ 
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ทางการเมืองของประเทศที่ยังไม่มีความแน่นอน ท าให้การด าเนินงานและการวางแนว
ทางการด าเนินงานต่างขาดความชัดเจนในจุดนี้ ซึ่งก็ยังไม่สามารถประเมิ นได้ว่า ยุทธศาสตร์นั้นมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดต่อการรองรับโครงการดังกล่าว  

  7.2.1 ข้อเสนอแนะผู้วิจัย   
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่า โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในอนาคตเขตพ้ืนที่เทศบาลนคร
แหลมฉบังเองมีการลงทุนด้านต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่ส่วนท้องถิ่นเองยังพัฒนาไม่ได้ อย่าง
โครงการ Digital Park ที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล มีการสร้างโรงเรียนหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทางภาครัฐเองไม่
สามารถลงทุนได้เท่า หรือ ดีกว่า อาจมีการเสนอขอร่วมใช้หรือให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาจจะเป็น 
เทศบาลเองมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ หรือทรัพยากรที่โครงการต้องการใช้ ก็อาจมีการอ านวยความ
สะดวกช่วยกันได้ดัง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(2556 : หน้า 39) กลยุทธ์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์
ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลด
ความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลงและลดความต้องการของ
สินทรัพย์ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เพราะทางเทศบาลนครแหลมฉบังเองก็เปรียบเสมือนเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งก็ถือว่า
โครงการระเบียงเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นเหมือนสิ่งที่จะมาช่วยให้ เขตพ้ืนที่เทศบาลพัฒนาขึ้นไป
อย่างก้าวกระโดดได้ หรือ อาจจะเป็นพ้ืนที่ส าคัญของประเทศก็ได้ในอนาคต แต่ควรพิจารณาอย่างรอบครอบ
ในการปฏิบัติต่าง โดยค านึงถึงประชาชนเป็นที่ตั้ง  

ส าหรับ ยุทธศาสตร์เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้วิจัยมีความเห็นว่ า ทศบาลนั้นมีโครงการในแผน
ยุทธศาสตร์น่าจะน ามาปรับใช้และปรับเปลี่ยนแนวทาง เพ่ือรับมือกับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้
ซึ่งยุทธศาสตร์ของเทศบาลนั้น มีความเพียบพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรหรือเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่
บริเวณนี้ ท าให้เทศบาลได้เปรียบที่จะสามารถพัฒนาในหลายๆด้าน เพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ปัจจุบันหรือ
อาจจะรวมไปถึงผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัยในอนาคต เพียงแต่ความครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้สรุปไปใน
ผลการวิจัยนั้น ยังไม่ได้มีผลโดยตรงหรือมีโครงการใดเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจนเลย (ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ : 
2555 หน้า 62) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะผสมผสานแนวคิดในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตอนก าหนดนโยบายเป็นการผลักดันทางการเมือง แต่ตอนที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนา ก็หันมา
ใช้แนวคิดเชิงผู้ประกอบการครับ คือว่าด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์“เพ่ือสื่อให้เห็น” แล้วก็เข็นให้“เป็นให้ได้ 
เมื่อเราได้ศึกษาความชัดเจนในประเด็นนโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา ศักยภาพ ด าเนินการบ้างเช่นหาก 
วิสัยทัศน์ก าหนดว่า คุณภาพชีวติดีและการศึกษาได้มาตรฐาน เรื่องที่จะต้อง ด าเนินการ หรือประเด็น
ยุทธศาสตร์ก็อาจจะเป็นเรื่องการมีสุขภาพกาย และใจแข็งแรง และเรื่องการศึกษาท้ังในและนอกระบบที่มี
คุณภาพ เป็นต้น การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจน จะท าให้สามารถสืบค้น ข้อมูลความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นครับแผนพัฒนาอ่ืน ๆ และนโยบายของรัฐบาลแล้วนะ
ครับ เราจะต้อง มาก าหนดให้มีความชัดเจนว่า ถ้าหากจะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายและ
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วิสัยทัศน์มีเรื่องอะไรที่เราจะต้อง” ซึ่งก็อาจจะท าให้ทิศทางหรือแผนโครงการต่างในยุทธศาสตร์ชัดเจนขึ้น
จากเดิมในปัจจุบัน   
 ส่วนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ของเทศบาลนั้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่ามีปัญหาหลัก ๆ เลยคือการ
ประสานงานภายในหน่วยงาน และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ค่อนข้างซับซ้อน ท าให้การปฏิบัติงานในบางอย่างที่
จ าเป็นและเร่งด่วนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทันที หรือ ผู้ปฏิบัติงานไม่กล้าตัดสินใจในการท างานซึ่งก็อาจท า
ให้งานที่ท าอยู่ต่อเนื่องนั้นไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ดั งนั้นผู้วิจัยจึงอยาเสนอแนวทางการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติของ วรเดช จันทรศร (2551, : หน้า135-136) การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติตาม
ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการเป็นการศึกษาโดยเชื่อว่า อ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทาง
รูปนัย (formal position) ซึ่งได้แก่ หัวหน้าองค์การ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ในทางตรงกันข้าม 
อ านาจที่แท้จริงอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในองค์ ในทรรศนะนี้ หมายความว่า สมาชิกขององค์การทุกคน มี
อ านาจในแง่ของการใช้วิจารณญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องติดต่อกับประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด สามารถใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่อาจควบคุมได้ การยัด
เยียดโครงการใหม่ ๆ ที่จะไปมีผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวันของข้าราชการ
เหล่านี้ มักจะไร้ผล นอกเสียจากข้าราชการหรือเปลี่ยนแปลงการรับหรือปรับนโยบายแนวทางการปฏิบั ติ
เหล่านั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของเขาเอง ดังนั้น การหวังที่จะน าเทคนิคทางการบริหาร
หรือวิธีการพัฒนาใหม่ ๆ มาให้ก็ดี การออกกฎระเบียบแบบแผน เพ่ือหวังจะให้ข้าราชการที่รับผิดชอบใน
งานด้านบริการประชาชน ท างานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนก็ดีมักจะไร้ผล โดยนัยนี้ความล้มเหลวของการน า
นโยบายไปปฏิบัติจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามความล้มเหลว
มักจะเกิดจากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารโครงการพัฒนาที่ไม่เข้าใจว่าสภาพความเป็นจริงของการ
ให้บริการเกิดขึ้นในลักษณะใดมากกว่า (วรเดช จันทรศร 2551, : หน้า. 135-136)  
 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประสิทธิภาพยุทธศาสตร์ของเทศบาลยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ยุทธศาสตร์
ควรมีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์   สิ่ ง อ่ืน  ๆ ที่ ตามมา ไม่ ว่ าจะเป็ นความคลอบคุ มใน 
การพัฒนา คุณภาพการพัฒนา และ เอกภาพในการพัฒนานั้นจะตามมาเป็นล าดับเพียง ผู้วิจัยคาดว่า 
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์นั้นจะเป็นตัวก าหนดด้านต่าง ๆ ของค าว่าประสิทธิภาพของยุทธศาสตร์ ใน
ล าดับถัดมาได้ บางยุทธศาสตร์อาจจไม่มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เนื่องจากยุทธศาสตร์แต่ละด้านนั้นมี
ความส าคัญต่างกันออกไป  ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ยุทธศาสตร์เพียงสอดคล้องกับเป้าหมายแล้วนั้น 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวก็มีประสิทธิภาพแล้ว แต่จะอยู่ในระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยข้ออ่ืน ๆ ด้วย 
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มกำรลำออกของพนักงำน 

บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

อังค์ริสา  แสงฟ้า* 

 บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ทั้งที่เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และธ ารงรักษาของ
องค์กรที่ส่งผลต่อแนวโน้มการลาออกจากงาน การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด ท าการศึกษาข้อมูลเชิงส ารวจ โดยสอบถามจากพนักงาน
จ านวน 92 ราย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติ
เชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-40 ปี สถานภาพโสด 
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี อายุงานปัจจุบัน 10 ปีขึ้นไป มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป 
ในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อายุงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานแตกต่างกันหรือไม่ 
ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กัน มีระดับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการเรียงล าดับจากมากไปน้อย เมื่อพิจารณาพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหารงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน เป็นปัจจัย
ที่มีอิทธิพลในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 

จากผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาพนักงานมี
ความคิดที่จะลาออก รองลงมาคือพนักงานมีความคิดอยากจะเปลี่ยนไปท างานที่อ่ืน  และพนักงาน
ก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่านี้ โดยการติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานตามหน่วยงานหรือคนรู้จัก
เพ่ือหางานใหม่เป็นประจ า และพนักงานจะลาออกจากงานทันที ถ้าได้งานใหม่ที่ดีกว่า  

ค ำส ำคัญ: การลาออก ปัจจัยที่มีอิทธิพล แนวโน้มการลาออก 
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The Study of Factors Influencing Employee Resignation Tendency 
of AD (Thailand) Limited. 

Anglisa Sangfa* 

Abstract 
 The purpose of this study is 1) To study the differences between demographic 
information factors. 2) To study the factors influencing the resignation tendency of 
employees from motivation factors in the work and values organization that impact the 
resignation trending. Factors influencing the resignation tendency for employees of AD 
(Thailand) Co., Ltd. The questionnaires was used to collect  data from 92 employees. The 
descriptive statistics were analyzed by Percentage, Mean, Standard deviation and 
Statistical Analysis inference. The comparison of mean difference One -way analysis of 
variance and analysis of the relationship between various factors which make influence 
of resignation tendency of employees. 
  The study indicated that most of the samples were female, age between 36-40 
years old, single status, bachelor degree with 10 years life time working and average monthly 
income is 30,000 Baht/months.  
  In terms of demographic characteristics. By gender, age, status, education, current 
job and average salary per month, it have difference for influence to resignation tendency of 
employees. The results indicated that Gender, age, status, education, current job and average 
salary per month it having different opinions that does not affect the resignation tendency of 
employees. 
  Factors influencing employee resignation tendency of AD (Thailand) Ltd. The 
overall level is very high. Factors with a high level of feedback is the characterise of jobs 
responsibility, Policy and Management, employee engagement respectively. All three 
factors were influenced in negative for resignation tendency of employees.  
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  The results of this study indicated that the opinions of the majority of employees 
factors influencing the resignation tendency. The overall level is very high while considering by 
factor, it indicated that the highest level of feedback is during the past six months, they have the 
idea to resign and under looking to find out for a better job while the average in the range in the 
point that they keep monitor of the news jobs advertisement or keep contacting to find new 
jobs regularly from their colleague. By the way, the minimum rate indicated that if they found a 
better jobs they will resign immediately. 
 
Keywords: Resignation, Influencing Factors, Resignation Tendency 
 

1. บทน ำ 
  บุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย์ของแต่ละองค์การ นับเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งของทุกองค์การที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จของการด าเนินงานของธุรกิจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ อันได้แก่ เงินทุน 
(Money) เครื่องจักร (Machine) หรือ วัตถุดิบ (Material) สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในโลกที่ไร้พรมแดนนี้ 
อีกครั้งหนึ่งท าให้มีการขยายตัว ด้านการลงทุน มีบริษัทเปิดใหม่ การเพ่ิมทุน การขยายกิจการ และน ามาซึ่ง
เทคโนโลยีจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีสมรรถนะและมีทักษะในการท างานเพ่ิมสูงขึ้นด้วย การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เกี่ยวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์การ 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษา และพัฒนาให้
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี จากที่กล่าวมา การลาออกจากงานนั้น มี
หลากหลายเหตุผล เช่น ไม่พึงพอใจในงานที่ท าอยู่ ก็เลยวางแผนหางานใหม่ที่ตนอาจจะชอบมากกว่างานเดิม 
ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ไม่มีความสมดุลของงานและการใช้ชีวิต (Work-Life Balance) งานที่ท า
เครียดเกินไป ไม่ชอบหัวหน้าที่ท างานด้วย  เพราะไม่มีความเป็นธรรม  ถูกมองข้ามในเรื่องของผลงาน และ
ไม่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง และ ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนเมื่อปีที่ผ่านมา  
  ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก
ของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลต่อการสร้างความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต และองค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์ใน
การเพ่ิมความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ท าให้สามารถลดอัตราการออกจากงานลงได้ เนื่องจาก
ทราบความต้องการของพนักงานที่มีต่อบริษัท และน ามาปรับปรุงแนวทางดูแลพนักงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม 
การลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) 
จ ากัด ทั้งที่เป็นปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยธ ารงรักษาขององค์กร ที่ส่งผลต่อแนวโน้ม
การลาออกจากงาน 
  การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท    เอดี 
(ประเทศไทย) จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ พนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัดจ านวน 92 
คน ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

สมมุติฐำนในกำรวิจัย  

   ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศ

ไทย) จ ากัด แตกต่างกัน  

 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  จากจ านวนประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ คือ พนักงานบริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน
ทั้งสิ้น 120 คน ท าให้การศึกษาในครั้งนี้จะก าหนดกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความ
คลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนเกิดขึ้นได้ไม่เกิน + 5% (E = 0.05)โดยผู้วิจัยท าการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยตามระเบียบวิธีสถิติโดยใช้สูตรของ เครซี่และมอร์แกน (1970, อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และ
ปราณี สวัสดิสรรพ, 2551) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 92 คน และผู้วิจัยได้ส ารองความผิดพลาดของ
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จ านวน 5 ชุด รวมเป็น 97 ชุด โดยการส่งแบบสอบถามให้บุคคลากรของบริษัท 
โดยแบ่งประชากรออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพนักงาน ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และท าการก าหนดสัดส่วนตามระดับต าแหน่งของบุคลากร 
ดังนี้ ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที่ 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับต ำแหน่งงำน 
ประชากร 
(พนักงาน) 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 

(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ที่เก็บจริง 

(คน) 

% การตอบกลับ 

จ านวน % ตอบกลับ 

ระดับผู้บริหาร    4   4   4   4   4.35 
ระดับหัวหน้างาน    9   9   9   9   9.78 

ระดับพนักงาน 107 79 79 79 85.87 
รวม 120 92 92 92 100 

  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย และกำรสร้ำงเครื่องมือในกำรวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกค าตอบซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
   ส่วนที่ 3 แนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
  ในการศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี 
(ประเทศไทย) จ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด  โดยใช้แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัย
สร้างขึ้น ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 92 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจัยระหว่างเดือน
กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2561 สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่าง ๆ ที่ศึกษาในงานวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม และศึกษานั้นมาสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด 
  งานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช้งานจริง 
ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค าถามในแบบสอบถามให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  จากนั้นได้มี
การทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  (Pilot Survey) จ านวน 30 ชุด  โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาด (Cronbach’s alpha coefficient) จากการใช้โปรแกรมทางสถิติ 
(SPSS) ค านวณผลโดยภาพรวมของแบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.716 เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
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และน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ท าแบบสอบถามมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษา  เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของ
เนื้อหา การจัดเรียงค าถาม ลักษณะของค าถาม รวมถึงภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไข และเพ่ิมเติมค าถามในแบบสอบถามให้สามารถวัดในประเด็นที่ต้องการ  และให้มีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ก่อนจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเป็นขั้นตอนสุดท้าย 

  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 92 คน โดยด าเนินการเก็บตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
  1. เมื่อแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจนสามารถน ามาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จึงด าเนินการ
แจกแบบสอบถามแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน รวม 92 ชุด 
  2. แบบสอบถามที่ได้รับการตอบแบบสอบถามเรียบร้อย น ากลับมาตรวจสอบโดยผู้วิจัยคัดเลือก
แบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
  3. น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและข้อค าถามที่ต้องการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่
ได้มาวิเคราะห์เพ่ือค านวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังนี้ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลบริการการศึกษามาประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS โดยเลือกใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งก าหนดระดับความเชื่อมั่นไว้ที่  95% 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ท าให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานของข้อมูลสถิติท่ีใช้ และอธิบายถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยธ ารงรักษาขององค์กร โดยศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของตารางแจก
แจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในส่วนของ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านความน่าสนใจของงานที่ปฏิบัติ ปัจจัยด้านโอกาสและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านนโยบาย
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และการบริหารงาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน และ
ปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยใช้การทดสอบค่า  Independent-Sample T Test เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกัน และ F-Test (One-Way ANOVA) ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปร และการ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัย และแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ใช้การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’ Correlation Coefficient) 
 

6.  ผลกำรวิจัย 
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ ด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน  
และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ าสุด คือ ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ 
  ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่  ท่านรู้สึกว่างานที่
ท่านท าเป็นงานที่มีความส าคัญต่อบริษัท รองลงมาคือ งานที่ท่านท าอยู่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของท่าน ลักษณะงานและบทบาทหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ และงานที่ท่านท ามีความ
ท้าทาย ไม่น่าเบื่อ ตามล าดับ 
  ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย  ได้แก่ บริษัทสนับสนุน
ให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนา อย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ  รองลงมาคือ องค์กรมีการจัดโปรแกรม
และให้โอกาสในการพัฒนาทักษะความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านมีโอกาสได้รับการฝึกอบรม
อย่างสม่ าเสมอ และ ท่านคิดว่าระบบวิธีในการเลื่อนขึ้นเลื่อนต าแหน่งของบริษัท เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพ ตามล าดับ 
  ด้านนโยบายและการบริหารงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  ท่านรับทราบนโยบายของบริษัทฯ 
จากผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน รองลงมาคือ ท่านยึดถือนโยบายของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง และปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหารและคณะจัดการของบริษัทฯ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน  และท่านพึง
พอใจกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ  
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  ด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านรู้สึกว่าหัวหน้างานของ
ท่านมีความยุติธรรม รองลงมาคือ ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน  หัวหน้างานของท่านมักจะมีการให้ 
Feedback และมีค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านอยู่เสมอ และ หัวหน้างานช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนระหว่างการท างานได้  
  ด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านชอบที่จะท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงาน รองลงมาคือ ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในทีมในการท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงาน  เพ่ือน
ร่วมงานมีส่วนช่วยให้ท่านเกิดก าลังใจในการมาท างาน และท่านสามารถปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานได้เสมอ
ทั้งด้านการท างานและเรื่องส่วนตัว      
  ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมกับความสามารถและงานที่ท่านรับผิดชอบ รองลงมาคือ ท่านพอใจในกระบวนการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนของพนักงาน  ท่านคิดว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี และบริษัทมีการ
บริหารจัดการในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปผลได้ดังนี้ 
  - เพศ ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการ
ลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - อายุ ผลการเปรียบเทียบอายุต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบสถานภาพต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - อายุงานปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบอายุงานปัจจุบันต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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  - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  แนวโน้มกำรลำออกของพนักงำน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ความคิดเห็นของพนักงานส่วนใหญ่ ที่มีต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาล าดับความคิดเห็นจากมากไปน้อย พบว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท่านมีความคิด
ที่จะลาออกมากที่สุด รองลงมา คือท่านมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนไปท างานที่ อ่ืนท่านติดตามข่าว
ประกาศรับสมัครงานตามหน่วยงานหรือคนรู้จักเพ่ือหางานใหม่เป็นประจ า และ ท่านจะลาออกจากงาน
ทันที ถ้าได้งานใหม่ที่ดีกว่า  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการลาออกโดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อายุงานปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สรุปผลได้ดังนี้ 
  - เพศ ผลการเปรียบเทียบเพศต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้มการลาออก โดย
ภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - อายุ ผลการเปรียบเทียบอายุต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้มการลาออก โดย
ภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - สถานภาพ ผลการเปรียบเทียบสถานภาพต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้มการ
ลาออก โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  - อายุงานปัจจุบัน ผลการเปรียบเทียบอายุงานปัจจุบันต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็นต่อ
แนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายข้อทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท่าน
มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนไปท างานที่อ่ืน 
  - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผลการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน พบว่า มีระดับความคิดเห็น
ต่อแนวโน้มการลาออก โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของ
พนักงาน พบว่า 
  1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติกับด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 44.6 % 
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  2. ด้านนโยบายและการบริหารงาน กับด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 84.3 % 
  3. ด้านนโยบายและการบริหารงาน กับด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 70.9 % 
  4. ด้านนโยบายและการบริหารงาน กับด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 76.4 % 
  5. ด้านนโยบายและการบริหารงาน กับแนวโน้มการลาออกของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 91 % 
  6. ด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน กับด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 67.2 % 
  7. ด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน กับด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 78.7 % 
  8. ด้านความสัมพันธ์ต่อหัวหน้างาน กับแนวโน้มการลาออกของพนักงานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 90.1 % 
  9. ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ กับด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 72.3 % 
  10. แนวโน้มการลาออกของพนักงาน กับด้านความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 88.9 % 
  11. แนวโน้มการลาออกของพนักงาน กับด้านผลตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เท่ากับ 88.8 % 

  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน มีรายละเอียดดังนี้ 
  สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน ยอมรับสมมติฐานหลัก ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน ได้แก่ อายุงานปัจจุบัน 
 
 

7. กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน พบว่า ความคิดเห็นของพนักงาน  
ส่วนใหญ่ ที่มีต่อแนวโน้มการลาออก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 
คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านความสัมพันธ์ต่อ
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เพ่ือนร่วมงาน  ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัติ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะของงานที่
ปฏิบัติ นโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ต่อเพ่ือนร่วมงาน และโอกาสและความก้าวหน้าในงานที่
ปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธินี กุศลศรี (2544) ศึกษาเรื่อง “สาเหตุทางการบริหารที่มีผลต่อการ
ลาออกของพนักงาน บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด (มหาชน)” พบว่า รูปแบบการบริหารงานแบบระบบครอบครัว
และพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ที่ท าให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากการเป็น
พนักงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Shaw et al. (1998) ได้ศึกษาหาสาเหตุของการลาออกจากงาน ได้ข้อสรุป
ว่า ปัญหาหลักมาจากการบังคับบัญชาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงการ
ไม่ได้รับการยอมรับ หรือเห็นความส าคัญจากหัวหน้างาน หรือได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการ
ท างานที่จ ากัด สอดคล้องกับ Thatcher et al. (2003) ที่พบว่าปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ส่งผลต่อความพึง
พอใจของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งกระทบต่อการลาออกของพนักงาน นอกจากนี้ การ
สนับสนุนจากหัวหน้างานและการสนับสนุนจากองค์กรก็มีผลต่อการลาออกของพนักงาน ผู้ซึ่งได้รั บการ
สนับสนุนจากหัวหน้างานในระดับสูง แต่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่ า จะมีความตั้งใจลาออกจากงานอยู่ใน
ระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานผู้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างาน และองค์กรอยู่ในระดับต่ า 
(Tuzan and Kaemci, 2012) 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ จากการศึกษาที่ได้ ไม่
มีผลกับ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) จ ากัด” และส่วน
ของอายุงานปัจจุบัน จากผลการศึกษาที่ได้พบว่า อายุงานปัจจุบันมีผลกับ แนวโน้มการลาออกของพนักงาน 
เหตุผลเพราะอายุงานบ่งบอกถึงประสบการณ์ และความผูกพันต่อองค์กร และกลัวการเปลี่ยนแปลงหากต้อง
เริ่มต้นท างานที่ใหม ่โดย March and Simon (1958) ได้เสนอว่า หากพนักงานในองค์กรมีอายุการท างานยิ่ง
มาก จะท าให้ยิ่งมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการอยู่ในองค์กรเป็นเวลานานจะมีแนวโน้มได้รับ
ความยอมรับนับถือจากพนักงานคนอ่ืน ทั้งในด้านของความอาวุโส ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์
ในการท างานในด้านนั้น ๆ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Lee (1967), Hall et al. (1970) และวรนุช ทอง
ไพบูลย์ (2543) แต ่Glimer (1967) ส ารวจพบว่า ในระยะแรกเริ่มเข้าท างาน บุคคลจะมีความพึงพอใจในการ
ท างานสูง และจะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปีที่ห้า หรือปีที่แปด จากนั้นจะเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อมีอายุการท างานมากขึ้น 
และขวัญในการท างานจะสูงที่สุดเมื่อท างานมาแล้ว 20 ปี 

  ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศไทย) 

จ ากัด” พบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน โดยภาพรวม ด้านอายุงาน
ปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังนี้ 
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1.  ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลและรายด้านเพ่ิมขึ้นเพ่ือทดสอบว่ามีผล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานอย่างไร 

2.  ควรปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงานด้านบุคคล เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานได้รับการส่งเสริมให้มีความพร้อมในการท างาน และสามารถท างานให้กับบริษัท
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.  เสริมสร้างด้านความผูกพันระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน และเพ่ิมผลตอบแทน  และ
สวัสดิการเพื่อชักจูงให้พนักงานเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร และไม่ลาออก 

 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
  เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน บริษัท เอดี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด” มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้มีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ควรเพ่ิมปัจจัยที่ประสบปัญหาจากการลาออกจากงานของพนักงาน เพ่ือใช้ เป็นกรอบแนวคิด
ในการวางแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
  2. ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานโดย
ภาพรวม ด้านอายุงานปัจจุบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ และ
วางแผน ควรมีการปรับปรุงหรือเพ่ิมตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล และรายด้านเพ่ิมขึ้น เพ่ือทดสอบว่ามีผล
ต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงานอย่างไร 
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ประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยประชำรัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทมุธำนี 

  อัจฉรานันท์ ธิราช* 

บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแผนและโครงการนโยบายประชารัฐของจังหวัด
ปทุมธานี 2) ศึกษาการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี และ 3) เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
นโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสาร
และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน  
  ผลการศึกษาพบว่า แผนและโครงการนโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานีมีความแตกต่างกัน 
มีแผนและโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด และไม่มีแผนและโครงการด้านการพัฒนาการ
บริหาร การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของส่วนราชการเป็นภาระงานปกติของทุกส่วนราชการที่จะมี
การแปลงเนื้อหาของนโยบายที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือของรัฐในการแก้ปัญหา
ประชาชนและสนองตอบความต้องการของประชาชน ไปเป็นแผนงานและโครงการซึ่งท าให้มีแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ จะประกอบไปด้วยผู้ที่
คิดนโยบาย คือ รัฐบาล จะท าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบนโยบาย ข้าราชการจะท าหน้าที่ในการน า
นโยบายไปปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงานและโครงการมารองรับ สุดท้ายคือกลุ่มประชาชนที่จะได้ รับ
ประโยชน์จากการด าเนินนโยบาย ส าหรับประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัด
ปทุมธานีใน ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพคน ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญไม่สามารถยืนยันแน่ชัดได้ว่าเมื่อน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติแล้ว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
นโยบายดังกล่าวได้ 
 
ค ำส ำคัญ: นโยบายประชารัฐ ประสิทธิผล จังหวัดปทุมธานี 
 

1. บทน ำ 
 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐ ผ่านการด าเนินงานของ 12 
คณะท างานในระดับประเทศ ในระดับจังหวัดมีคณะท างานสานพลังประชารัฐ มีบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ภาครัฐ ภาคเอกชน สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน เพ่ือ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสตูรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ จังหวัดชลบุรี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์E-mail : atcha241@gmail.com 
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก ส่งเสริมให้ชุมชนด าเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของสมาชิก
สังคมกลุ่มใหญ่สุด คือเกษตรกรและอาศัยอยู่ในชนบท หรือคนท่ีอพยพมาท างานอยู่ในเมืองหรือใช้แรงงาน
อยู่ในย่านอุตสาหกรรม ซึ่งมีอาชีพที่รายได้น้อย ไม่มั่นคง ขาดการออมและมีแนวโน้มมีหนี้สิ้น การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นความคาดหวังของรัฐบาลที่จะหาวิธีแก้ไขและสร้างความยั่งยืน โดยการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนผ่านการด าเนินการ 3 เรื่อง ประกอบด้วยการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560: 8) 
 จังหวัดปทุมธานี ฐานะส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นกลไกในการแปลงนโยบายของรัฐสู่                    
การปฏิบัติให้ส าเร็จ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน ซึ่งแต่เดิมจังหวัดขึ้นอยู่กับกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มจังหวัดเขตปริมณฑล ท าให้การพัฒนาส่วนใหญ่ เน้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน ภาคการเกษตรจึงต้องมีการพัฒนายกระดับเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรแปรรูป หาก
พิจารณาเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดมีสัดส่วนของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจากภายนอก             ภาค
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97.2 ของ GPP) (จังหวัดปทุมธานี,2559: 14) ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ก็มียังเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาพืชผลทางการเกษตร เช่น ข้าว 
กล้วยหอมทอง ราคาผลผลิตตกต่ า ราคาไม่แน่นอน ยังขาดการรวมกลุ่ม ขาดนวัตกรรม การแปรรูปอาหาร 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวคนส่วนใหญ่ยังไม่นิยมมาท่องเที่ยวในจังหวัด เนื่องจากยังไม่ทราบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว จึงเกิดค าถามในการวิจัยว่า เมื่อมีนโยบายประชารัฐลงมาให้จังหวัดด าเนินการ แผน
และโครงการพัฒนาประชารัฐของจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างไร  สามารถน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติจน
เกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานนโยบาย คือการลดความเหลื่อมล้ า พัฒนาคุณภาพ
คน และเพ่ิมขีดความสามารถ หรือไม ่
  

2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาแผนและโครงการนโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี 
  2.2 เพ่ือศึกษาการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี 
  2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลนโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี 
 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาใน
ด้านแผนและโครงการนโยบายประชารัฐ การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติ และประสิทธิผลนโยบายประชา
รัฐในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพคน 
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4. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เนื่องจากต้องใช้วิธีการเจาะลึกจึงจะเข้าถึงข้อมูล และเพ่ือการวิเคราะห์อย่าง
มีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยนี้จึงใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่าน  การตรวจค่าความเที่ยงตรง IOC 
(Index of item-objective congruence) จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผลคะแนน IOC มีค่าเท่ากับ 1.0 
 การวิจัยนี้ ผู้ท าวิจัยก าหนดแหล่งข้อมูลในการท าวิจัยไว้ 2 แหล่ง คือ แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primacy Data) เป็นการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ จ านวน 20 คน ในส่วนข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษา
ค้นคว้าจากข้อมูลดังนี้ เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต และข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพผสมหลายวิธี ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause 
and effect analysis) และการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant comparison) 
 
5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
  จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสามารถสังเคราะห์เป็นกรอบความคิดได้ ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประสิทธผิลนโยบำยประชำรัฐ 

ของจังหวัดปทุมธำนี 
.................................................. 
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- ลดความเหลื่อมล้ า 
- พัฒนาคุณภาพคน 
 

นโยบำยประชำรัฐของจังหวัดปทุมธำนี : แผนและโครงกำร 
- การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 - การพัฒนาสังคม 
 - การพัฒนาการบริหาร 

กำรน ำนโยบำยประชำรัฐไปปฏิบติัของจังหวัดปทุมธำน ี
1. การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. ระบบและกระบวนการด าเนินงาน 
4. การบริหารบคุลากรและทีมงาน 
5. การบริหารงบประมาณ 
6. การบริหารเครื่องมือ/อุปกรณ ์
7. การบริหารพสัด ุ
8. การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
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จากกรอบแนวคิดข้างต้น จะเห็นว่าตัวแปรต้นประกอบด้วย นโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี  : 
แผนและโครงการ และการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติ โดยมีต้นแปรตามได้แก่ ประสิทธิผลการน านโยบาย
ประชารัฐไปปฏิบัติในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคุณภาพคน 
 

6. ผลกำรศึกษำวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

  นโยบำยประชำรัฐของจังหวัดปทุมธำนี: แผนและโครงกำร 
 นโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนเพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว กล้วยหอมทอง และกล้วยน้ าว้า ซึ่งประสบปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ า ราคาตลาดไม่แน่นอน ต้นทุนการผลิตสูง โดยมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานประชารัฐ (คสป.) และบริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) โดยใช้กระบวนการพัฒนาตาม 5 กระบวนการ ประกอบด้วย การเข้าถึง
ปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างความรับรู้อย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการ 
ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ จ านวน 10 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม แปรรูป 
8 กลุ่ม และหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 กลุ่ม (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, 2561: 2-3) 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล ำดับ ประเภท กลุ่มเป้ำหมำย ชื่อผลิตภัณฑ ์

1 เกษตร กลุ่มไข่ไก่สมุนไพร ไข่ไก่สดสมุนไพร, ไข่เป็ดสดสมุนไพร 
2 แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระแหงใต้ น้ าพริกต ามือ 
3 แปรรูป กลุ่มสัมมนาชีพสามวัยร่วมใจสามัคคี รองเท้าจากกางเกงยีนส์, สบู่ ,พรมเช็ดเท้า 
4 แปรรูป กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ม.6 เสื้อผ้าส าเร็จรูป, กระเป๋าผ้า/กระเป๋าเอี๊ยม 
5 แปรรูป กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคลองสาม ขนมไทย/เบเกอรี่ และพวงหรีดผ้า 
6 แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นโพธ์ิ น้ ามันเหลือง ยาหม่องสมุนไพร 
7 ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 3 ผักปลอดภัย ไม้กวาดทางมะพร้าว, น้ าว่านหางจระเข ้
8 แปรรูป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล าไทรพัฒนา แปรรูปปลาดุก, ปลาดุกแดดเดี่ยว, ปลาดุกเส้น 
9 แปรรูป กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ ม. 17 ล าลูกกา ภาพประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล 
10 แปรรูป กลุ่มสัมมาชีพชุมชน ม. 1 ต าบลบึงยี่โถ ตะกร้าสานพลาสติก สมุนไพรเครื่องหอม ,สบู่ 

ที่มำ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, 2561: 3 
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  รายได้ก่อนการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย 10 กลุ่ม คือ 136,000 บาท เมื่อมีการพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ท าให้มี
รายได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 924,200 บาท (วาสนา, 20 ธันวาคม 2561) ซึ่งถือ
เป็นรายได้ไม่มากนัก 

 แผนและโครงกำรด้ำนกำรพฒันำเศรษฐกิจ 
จากการค้นคว้าผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลัง

ประชารัฐประจ าจังหวัดและบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) ปรากฏว่ามีแผนและ
โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉพาะการด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นการ
พัฒนาตลาดใหม่ขยายพ้ืนที่ตลาดที่มีอยู่เดิมให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจาก
การไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า และผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับลงทะเบียน
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ คือ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี (กนิษฐา,  20 ธันวาคม 2561) ซึ่งมีผู้
ลงทะเบียนจ านวน 671 รายจ านวนตลาด 23 แห่ง ยอดรายได้สุทธิถึงตุลาคม 2561 เป็นเงิน 5,655,455 
บาท โครงการการผลิตข้าวหอมปทุมธานี  (สิรวิชญ์, 8 กุมภาพันธ์ 2562) กระบวนการมีการให้เกษตรกร
ปลูกเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐฯ โดยคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการซึ่งต้องมีที่นาไม่น้อยกว่า 5 ไร่ มี
การลงทุนไร่ละ 15,000 บาท หลังจากนั้นบริษัท ประชารัฐฯ จัดท าข้าวถุงตราบริษัทออกจ าหน่ายในราคา
กิโลกรัมละ 27 บาท 

ตำรำงท่ี 2 การวิเคราะห์ภาพรวมแผนและโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

โครงกำร ค ำอธิบำยโดยย่อ 
-ตลาดประชารัฐ  -หาพื้นที่ตลาดให้กับเกษตรกรผู้มรีายได้น้อย ผู้ประกอบท่ีไม่มสีถานที่จ าหน่าย

สินค้า ปัจจุบันมี 8 ประเภท จ านวนรวม 23 แห่ง 
-การผลติข้าวหอมปทุมธาน ี -คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาเรียนรู้วิถีชาวนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-พัฒนาสินค้าและผลิตภณัฑ ์ -พัฒนาต่อยอดผลติภณัฑ์และยกระดับสินคา้ ได้แก่ กล้วยอบแผ่น หมี่กรอบ และ

กล้วยหอม 
-ต้นแบบผลติภณัฑ์เพื่อ
สุขภาพและความงาม 

-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมสี่วนผสมของสารสกดั
จากพืชของจังหวัดปทุมธานี คือบัวหลวง กล้วยหอม และฝรั่งแป้นสทีอง 

-การแข่งขันกีฬามหกรรม
แข่งขันเรือยาว 

-จัดขึ้นประจ าทุกปเีพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว 

-ถนนไร้เงินสด -เป็นการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ช าระคา่สินค้าและบริการด้วยระบบ QR Code 
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  แผนและโครงกำรด้ำนกำรพฒันำสังคม 
 ส าหรับแผนและโครงการด้านการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย โรงเรียนประชารัฐที่ได้รับ      การ
คัดเลือกจากส านักงานเขตประถมศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จ านวน 23 แห่ง ได้แก่ 
1) โรงเรียนแกนน าการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2) โรงเรียนแกนน าด้านคุณธรรม 3) โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 4) โรงเรียน
โครงการปลอดขยะ และ 5) การพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ และยังมี
การด าเนินการพัฒนาทักษะความรู้ การฝึกปฏิบัติติให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยการบูรณาการเข้ากับการ
สอน มีการจ้างงานคนพิการ จ านวน 1,388 คน ส่งเสริมการมีรายได้และมีงานท าของผู้สูงอายุ โดยมีการ
ด าเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่ 4 ต าบล คือ ต าบลบึงยี่โถ 
ต าบลบึงบา ต าบลคลองควาย และต าบลบ่อเงิน (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, 2561: 49-50) 

ตำรำงท่ี 3 การวิเคราะห์ภาพรวมแผนและโครงการด้านการพัฒนาสังคม 

โครงกำร ค ำอธิบำยโดยย่อ 
โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 23 แห่ง 
การส่งเสริมการมรีายได้และมีงานท าของ
คนพิการและผู้สูงอาย ุ

ฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพให้กับผูสู้งอายุและคนพิการ 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับนักเรยีนระดับอาชีวะศึกษา 
 

 

    แผนและโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำร 

ตำรำงท่ี 4 การวิเคราะห์ภาพรวมแผนและโครงการด้านการพัฒนาการบริหาร 

โครงกำร ค ำอธิบำยโดยย่อ 

 -ไม่มี- 

 ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่มีแผนและโครงการด้านการพัฒนาการบริหาร 
เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีไม่ได้ตั้งคณะท างานการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 

 

  กำรน ำนโยบำยประชำรัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธำนี  
 ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ใน 8 ประเด็น คือ 1) การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ระบบและกระบวนการด าเนินงาน 4) การบริหารบุคลากรและทีมงาน 5) การ
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บริหารงบประมาณ 6) การบริหารเครื่องมือ/อุปกรณ์ 7) การบริหารพัสดุ 8) การบริหารเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ รายละเอียดดังนี้ 
          จากการวิเคราะห์การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในด้านการประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีการประสานระหว่างหน่วยงานหลายส่วนราชการร่วมเป็นคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด โดยคณะที่  1 การยกระดับนวัตกรรมและ 
Digitalization (D1) โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม/สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (ว.ว) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบให้ค าแนะน าและด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะที่ 2 การ
ส่งเสริม SMEs และ Productivity (D2) โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีการอบรมสร้างความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปแก่
ผู้ประกอบการ SME ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับเรื่ องผ่านศูนย์สนับสนุนและ
ช่วยเหลือ SMEs (SME Support and Rescue Center) และส านักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้งานวิจัยและนวัตกรรม คณะที่ 3 การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว (D3) โดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คณะที่ 4 
การส่งเสริมธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ (D4) โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี จ ากัด คณะที่ 5 การพัฒนา คลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น 
New S-curve (D5) โดยส านักงานอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คณะที่ 6 การพัฒนาการเกษตร
สมัยใหม่ (D6) โดยส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมปทุมธานี 
กระบวนให้เกษตรกรปลูกเชื่อมโยงกับบริษัทประชารัฐฯ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศาสตร์
พระราชาเรียนรู้วิถีชาวนา เน้นเกษตรอินทรีย์ คณะที่ 7 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศ โดยส านักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คณะที่ 8 การยกระดับคุณภาพ
วิชาชีพ (E2) โดยศึกษาธิการจังหวัดและแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คณะที่ 9 การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ คณะที่ 
10 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (E4) ไม่มี และคณะที่ 11 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า 
(E5) ศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
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ตำรำงท่ี 5 หน่วยงานที่รับผิดชอบคณะท างานสานพลังประชารัฐจังหวัดปทุมธานี 

ที่มำ: ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, 2561 : 14. 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปได้ว่า มีผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary stakeholders) 
คือบุคคล กลุ่มองค์การ สถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายประชารัฐ คือ ธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงิน 

         คณะท ำงำน หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

D 1 การยกระดับนวัตกรรม และ Digitalization - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

D 2 ส่งเสริม SMEs & Productivity - อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี
- พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 

D 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE - ท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี 

D 4 การส่งเสรมิการคา้ธรุกิจบริการและการลงทนุใน
ต่างประเทศ 

- พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี 

D 5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New 
S-Curve 

- อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธาน ี

D 6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม ่ - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 
E 1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ 
- คลังจังหวัดปทุมธาน ี

E 2 การยกระดับคณุภาพวิชาชีพ - ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี
- ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 
- แรงงานจังหวัดปทุมธานี 

E 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ - พัฒนาการจังหวัดปทุมธาน ี
- ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามคัคีปทุมธานี 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด) 

E 4 การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ ไม่มี 
E 5 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า -ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธาน ี

-ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
-ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

E 6 ประชารัฐเพื่อสังคม -พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ปทุมธาน ี
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องค์การภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการนโยบายประชารัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Key 
Stakeholders) ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีส าคัญ หรือมีบทบาทอ านาจ ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
ของโครงการ 

ตำรำงท่ี 6 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัด 
  ปทุมธานี 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย สิ่งที่ให้ความสนใจ 

เกษตรกร ขายผลติผลทางการเกษตรได้ราคาดี 

ประชาชนผู้มรีายได้น้อย รายได้มากข้ึน 

ผู้ประกอบการรายใหญ ่ ขายสินค้าได้มากข้ึน 

ผู้ประกอบกการ SME ต้องการก าไร ผลติต้นทุนต่ า 

ธนาคารผู้ให้กู้ยมืเงิน มีการกู้ยืมลดลง 
องค์การภาครัฐ ความส าเร็จของนโยบาย 

รัฐบาล คะแนนนิยม 

  ระบบและกระบวนการด าเนินงาน สรุปได้ว่า มีส่วนราชการระดับส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นตัวแทน
ของเกือบทุกกระทรวงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจ าจังหวัดปทุมธานี มีการประชุมทุกเดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ 12 คณะ และรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีปทุมธานี  (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 

ภำพที่ 1  การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัดปทุมธานี 
ที่มำ : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี, 2561: 53 

การบริหารบุคลากรและทีมงาน สรุปได้ว่า ในการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติติในเขตจังหวัด
ปทุมธานีนั้น มีกลไกในการขับเคลื่อน 2 กลไก คือ 1) คณะกรรมการที่จะขับเคลื่อนนโยบายจากส่วนกลาง
ลงไปสู่จังหวัด “คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด” มี
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คณะกรรมการจาก 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น
ประธาน 2) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม)  

 

ภำพที่ 2 โครงสร้างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด  
ที่มำ : กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน : 26 

การบริหารงบประมาณ สรุปได้ว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่น ามาใช้ มี 2 ประเภท คือ งบ 
Function (ภารกิจพ้ืนฐาน) งบพัฒนาจังหวัดจังหวัด Area (ภารกิจพ้ืนที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด) ส่วนราชการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในการด าเนินนโยบายประชารัฐของจังหวัด มี
ส านักงานพัฒนาชุมซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการหลักในการด าเนินนโยบายประชารัฐ                    ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นค่าจัดการประชุม
คณะกรรมการ และค่าสนับสนุนการติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ (ปลื้ม, 27 พฤศจิกายน 2561)  

การบริหารเครื่องมือ/อุปกรณ์และการบริหารพัสดุ เป็นเรื่องของส่วนราชการซึ่งด าเนินการจัดซื้อ
จ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ สรุปได้ว่า มีการเปิดรับสมัครร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยใช้ 
Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” และเครื่องรูดบัตร โดยวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้า
ประชารัฐ ส าหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้มีรายได้
เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน และวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจาก
ร้านค้าที่กระทรวงพลังงานก าหนด จะได้รับ 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการราย
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ย่อยให้สามารถขายสินค้าอุปโภค บริโภคได้ และช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของ
จังหวัดปทุมธานี ประมาณ 130,000 ราย (ชนกมาส, 24 มกราคม 2562) 

  ประสิทธิผลกำรน ำนโยบำยประชำรัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธำนี ด้ำนเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และพัฒนำคุณภำพคน 
 ผลการศึกษาสามารถวิเคราะห์ใน 3 ประเด็น คือ 1) ประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติด้านเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 2 ) ประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติด้านลดความเหลื่อมล้ า 3 ) 
ประสิทธิผล การน านโยบายไปปฏิบัติด้านพัฒนาคุณภาพคน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่สามารถยืนยันแน่ชัดได้ว่า
เมื่อน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติแล้ว สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายในการเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ า และการพัฒนาคุณภาพคน ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเปลี่ยน
ชื่อจากนโยบายประชานิยม สอดคล้องกับ(สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2555 อ้างถึงใน ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ, 2562: 10) เห็นว่า ประเทศไทยมีการด าเนินนโยบายประชานิยมอย่างหลากหลายและในระดับ
ที่เข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  ผู้ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนเป็นการ
ประสานประโยชน์ทางการเมืองและประชาชนเข้าด้วยกัน จึงเป็น นโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญเป็น
ล าดับแรกและมีการจัดสรรงบประมาณหรือการใช้จ่ายภาครัฐรองรับไว้ โดยมีการด าเนินนโยบายประชา
นิยมที่มีคุณภาพในเชิงหลักการ หรือส่งผลให้ทุนมนุษย์มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น นโยบายหลักประกันสุขภาพ 
นโยบายเรียนฟรี 12 ปี การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ และการขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอก
ระบบ เป็นต้น และนโยบายประชานิยมที่ไม่มีคุณภาพ หรือไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ หรือ
แม้กระทั่งส่งผลให้ ทุนมนุษย์มีคุณภาพลดลง ประชาชนไม่มีแรงจูงใจที่จะพ่ึงพาตนเองและต้องพ่ึงพา
ภาครัฐ เช่น นโยบาย One Tablet Per Child และนโยบายรถคันแรก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนโยบายอีก
จ านวนหนึ่ง เช่น นโยบายจ าน าข้าว นโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท 
โครงการพักหนี้ เพราะในหลักการโครงการเหล่านี้ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สร้างแต้มต่อให้ 
ผู้ด้อยโอกาสหรือให้โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม แต่การด าเนินนโยบายมีการคอรับปชั่น  หรือไม่มี
การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน หรือสร้างภาระงบประมาณหรือภาระผูกพันทางการคลังโดย
ไม่จ าเป็น 
  

7. บทสรุป 
 การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาแผนและโครงการนโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาการน านโยบายประชารัฐไป
ปฏิบัติและเพ่ือศึกษาประสิทธิผลนโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
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คุณภาพ (Qualitative research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหา ดังนี้ 

1) นโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี :แผนและโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
1.1) ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ พบว่านโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี เน้น              

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดเล็กในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจ าหน่าย แต่เมื่อพัฒนาสินค้านั้นแล้วก็ยังขายไม่ได้ เนื่องจากสินค้านั้นยังไม่จ าเป็นต่อการ
อุปโภค บริโภคของประชาชน 

1.2) ในด้านการพัฒนาสังคม พบว่านโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานีให้ความส าคัญใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในสายอาชีพ โดยการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคท าความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอน มีสถานประกอบการที่เข้าร่วม จ านวน 43 แห่ง และมี
ผู้เรียนจ านวน 684 คน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีสถานประกอบการเข้าร่วมเพ่ิมมากข้ึน 

1.3) ในด้านการพัฒนาการบริหาร ไม่มีแผนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
2) การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 

2.1) การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การแปลงเนื้อหาของนโยบายที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศใช้
ส าหรับเป็นเครื่องมือของรัฐในการแก้ปัญหาประชาชนและสนองตอบความต้องการของประชาชน ไปเป็น
แผนงานและโครงการซึ่งจะมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน า
นโยบายไปปฏิบัติ จะประกอบไปด้วยผู้ที่คิดนโยบาย คือ รัฐบาล จะท าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
นโยบาย ข้าราชการจะท าหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติโดยการจัดท าแผนงานและโครงการมารองรับ 
สุดท้ายคือกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการด าเนินนโยบาย 

3) ประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี   
ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพคน สรุปได้ดังนี้ 
     นโยบายประชารัฐเป็นแนวคิดที่ดี ที่ท าให้เกิดการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน แต่เมื่อมีการน านโยบายมาปฏิบัติแล้ว ไม่สามารถเห็นผลว่าสามารถเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพคนได้ชัดเจน 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
  1. นโยบายประชารัฐของจังหวัดปทุมธานี: แผนและโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
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  1.1 ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายควรมีเพียงไม่กี่อย่าง 
คัดเลือกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งจังหวัดต้องการพัฒนาเพ่ือเป็นสินค้าประจ าจังหวัดอย่างแท้จริง 

  1.2 ในด้านการพัฒนาสังคม จ านวนนักศึกษาในสายวิชาชีพยังมีจ านวนไม่มากนัก 
สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาต้องมีการปรับตัวโดยการออกแนะแนวการศึกษาและอาชีพแบบสัญจรในเชิง
รุก และมีกิจกรรม Open House 

  1.3 ในด้านการพัฒนาการบริหารไม่มีข้อเสนอแนะ 
2. การน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี สรุปได้ดังนี้ 

    2.1 การบริหารบุคลากรและทีมงาน แต่ละส่วนราชการมีโครงสร้างและบทบาทหน้าที่
ชัดเจนแล้ว แต่การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสานพลังประชารัฐและบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด ควรเลือกบุคคลที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการเปลี่ยน หมุนเวียนกัน ไม่เป็นตลอดทุกปี 
    2.2 งบประมาณเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินนโยบายประชารัฐของจังหวัด
ประสบความส าเร็จ ส่วนราชการที่มีงบประมาณจะสามารถด าเนินการได้ดีกว่า 
    2.3 การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ การใช้ Mobile Application “ถุงเงินประชา
รัฐ” และเครื่องรูดบัตรให้ประชาชนซื้อสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว แต่อาจเป็นเหมือนการผูกขาดเป็น
ประโยชน์เฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องเหล่านี้เท่านั้น ท าให้รายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยไม่ทั่วถึง กระจุกตัว
เฉพาะบางคน บางกลุ่ม 
  3. ประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติของจังหวัดปทุมธานี   
ด้านเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพคน สรุปได้ดังนี้ 
    3.1 ควรมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันทุกส่วนราชการ 
    3.2 บริษัท ประชารัฐและกลุ่มเป้าหมาย ไม่ควรคาดหวังการสนับสนุนการภาครัฐเพียง
อย่างเดียว  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัย ดังนี้ 

1) จากการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายประชารัฐไปปฏิบัติในเขตจังหวัดปทุมธานี เป็น
การศึกษาภาพรวมของการด าเนินนโยบายในระดับจังหวัดท าให้ทราบถึงการด าเนินนโยบายในมุมกว้าง ซึ่ง
หากเจาะลึกข้อมูลนโยบายเพียงด้านใดด้านหนึ่งจะท าให้ได้รู้และทราบข้อมูลเรื่องนั้นได้มากข้ึน 

2) ควรมีการประชาสัมพันธ์รูปแบบ หลักเกณฑ์ การด าเนินนโยบายประชารัฐให้ประชาชนเข้าใจ
อย่างทั่วถึง 
 
 



 

487 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 

กระทรวงการคลัง. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ. (2560). รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ กำรวิเครำะห์ 
  ต้นทุนและผลประโยชน์ของกำรด ำเนินนโยบำยประชำนิยม กรณีศึกษำมำตรกำรลดค่ำ  
  ครองชีพของประชำชนในโครงกำรรถเมล์ฟรี. ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561. จากเว็บไซต์  
  http://www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/2018/Sep/A1.pdf 
กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). แนวคิดกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยกำรท ำงำนแบบประชำรัฐ 
  กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกภำยใต้กลไกประชำรัฐ : ค้นวันที่ 18 มีนาคม  
  2562 จ า ก  http://www.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/110/2017/05/%E0  
 %B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8  
   %9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1  
  %E 0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1-1.pdf 
กระทรวงมหาดไทย. 2549 (14 กันยายน). ที่ มท 0409.2/ว5216. ข้อสั่งกำรเพื่อกำรขับเคลื่อน             
  กำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกและประชำรัฐ. 
กนิษฐา สุขเจริญ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดปทุมธานี. 2561             
  (20 ธันวาคม 2561). การสัมภาษณ์. 
ชนกมาศ วรรณะ. นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี. 2562 (24  
  มกราคม 2562). การสัมภาษณ์. 
จีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์. (2556). ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรจัดกำรของกองบังคับกำรปรำบปรำม 
  กองบัญชำกำรต ำรวจสอบสวนกลำง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ.  ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561.  
  จาก  http://dspace.spu.ac.th/bitstream/123456789/4460/7/6..pdf 
เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. (2550). กำรประเมินค่ำผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำร : แนวคิดและวิธีกำร. 
  ค้น เมื่ อ วั นที่  18 มีนาคม 2562 จาก  http://digi.library.tu.ac.th/index/0271/5-1-Jan- 
  Jun-2550/08PAGE85-PAGE99.pdf 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2560). MIS ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร. กรุงเทพฯ: มิตรภาพการ 
  พิมพ์และสติวดิโอ จ ากัด 
ทองสุข สีลิด กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม). 2562 (25 มกราคม  
  2562). การสัมภาษณ์. 



 

488 
 

ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก้ว. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของ  
  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร ปีที่ 30  
  ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556 :30-31  
ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์. (2557). ภำวะผู้น ำ กระบวนกำรในกำรวำงแผน กำรประสำนงำนและกำร 
  ด ำเนินงำนที่ มีผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนในองค์กร กรณีศึกษำ : พนักงำนบริษัท 
  เทเลคอม ในเขตกรุงเทพมหำนคร. ค้นวันที่ 18 มีนาคม 2562 จาก http://dspace.bu.ac.th  
  /bitstream/123456789/1295/1/Thanchanok.Srit.pdf 
ปกรณ์ ปรียากร. (2559). กำรบริหำรโครงกำร: แนวคิดและแนวทำงในกำรสร้ำงควำมส ำเร็จ. พิมพ์ 
  ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: เสมาธรรม. 
ประกายมาศ จันทร์เจริญ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
  ปทุมธานี. 2561 (20 ธันวาคม 2561). การสัมภาษณ์. 
ปลื้ม นับถือบุญ. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนาชุมชน. 2561 (27  
  พฤศจิกายน 2561). การสัมภาษณ์. 
เพ็ญรุ่ง เสาะแสวง. ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาชน. 2562 (25 มกราคม 2562). การสัมภาษณ์. 
วาสนา ชาตะนัย. นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี .2561                     
  (20 ธันวาคม 2561). การสัมภาษณ์. 
วรนุช สิปิยารักษ์ . (2562). เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ กำรพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัย 
  รำชภั ฏว ไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถั มภ์ .  ค้ น วั นที่  18 มี น าคม  2562 จาก 
  http://huso.vru.ac.th/mis/upload/teacher/files/master-140-1473758494.pdf 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. (2552). ฉบับย่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนของรัฐ : กำรวิเครำะห ์
  เปรียบเทียบตัวช้ีวัด. ค้นวันที่ 18 มีนาคม 2562 จาก http://www.wiruch.com/ 
วรนุช สิปิยารักษ์. 2562. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำกำรพัฒนำสังคม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์. ค้นวันที่ 18 มีนาคม 2562 จาก http://huso.vru.ac.th  
  /mis/upload/teacher/files/master-140-1473758494.pdf 
สิทธิพล ภู่สมบุญ. กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) . 2562  
  (8 กุมภาพันธ์ 2562). การสัมภาษณ์ 
สิรวิชญ์ สุขโต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  ปทุมธานี. 2562 (8 กุมภาพันธ์ 2562). การสัมภาษณ์ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด  
  ภาวะสังคม. (2560).  ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน ปี 2560. กรุงเทพฯ: บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน จ ากัด) 

http://www.wiruch.com/
http://huso.vru.ac.th/


 

489 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2561). (11 พฤษภาคม). ที่  นร 1200/ว14.  
  หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนกำรขับเคลื่อนกำร 
  ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำครัฐสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี. (2561). สรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำน 
  รำกและประชำรัฐจังหวัดปทุมธำนี. หน้า 2-3. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี. (2561). รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ 
  ขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัดครั้งที่ 3 /2561. หน้า 14. 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี. 2561. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ 
  ขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัด ครั้งที่ 8/2561. หน้า 49-50. 
ส านักนายกรัฐมนตรี. (2559). (4 พฤษภาคม). ที่ 106/2559. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประสำนและ 
  ขับเคลื่อนนโยบำยสำนพลังประชำรัฐประจ ำจังหวัด. 
ส านักนายกรัฐมนตรี. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (2559). แผนพัฒนำ 
  เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564. ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
  2561. จากเว็บไซต์https://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 
ส านักงบประมาณ . (2561). กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี . ค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
  2561. จาก http://bb.go.th/ 
สมลักษณ์ วงษ์สนอง. (2556). กำรประเมินนโยบำยกำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแบบขั้นบันได 
  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระขำว อ ำเภอบำงบำล จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ.  
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.  
สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2555). ปัญหำเชิงซ้อน ส่งผลกำรส่งต่อควำมม่ังคั่ง. การเงินการธนาคาร ฉบับที่  
  367 (พฤศจิกายน 2555) หน้า 56-62. 
อรวรรณ สุวรรณเพ็ง. (2556). กำรบริหำรงำนพัสดุของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน สังกัดส ำนักงำนเขต 
  พื้ นที่ ก ำ รศึ กษำปร ะถมศึ กษำขอนแก่ น  เ ขต  1 .  ค้ น วั นที่  1 8  มีนาคม 2562 จาก  
  http://www.ptu.ac.th/StudentServe/See_thesisPlus.php?TH=0000000325 
 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. รำชกิจจำนุเบกษำ . 
  ฉบับกฤษฎีกา 134, 24ก (24 กุมภาพันธ์): 14 



 

490 
 

 


