คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้นาความรู้ที่ศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความสาคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
จึงได้จัดทาหนังสือรวมบทความการทาวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวมผลงาน
การศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษ
กรุงเทพมหานคร ในวิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ในปีการศึกษา
2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 801,802,803,804,805 ชั้น 8 อาคารสยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งมีหัวข้อการศึกษา และวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการ
พัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการอสนของ คณะและนักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทาโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ
มีจากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขออภัยมา
ณ ที่นี้ ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสสตร์
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ก

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
คาสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
คาสั่งคณะรัฐประศาสนศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ผู้พิจารณาบทความ และวิจารณ์ผลงาน
กาหนดการนาเสนอ
ผลการศึกษาวิชา รศ. 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
 ช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะตามหลัก 3 R ของประชาชนใน ต.ไผ่จาศีล
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 กฤดิพัฒน์ กลางวงษ์
 ปัจจัยทีม่ ีผลต่อประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่
กรณีศกึ ษา: สานักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร
 กัณญดานันทน์ เครือแก้ว
 การรักษาคนเก่งในองค์กร: กรณีศกึ ษาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ขวัญฤทัย วรรณโชติ
 รูปแบบและวิธกี ารลักลอบนาเข้าสินค้าแบรนด์เนมกรณีศกึ ษาท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ
 คุณากร ดวงหัสดี
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพร้อมดื่มของผู้บริโภค
ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 จรณวรรฒ ทองหลอม
 พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน: กรณีศกึ ษาพนักงาน
ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 จอนนี่ เเอนโฟเน
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
(กรณีศกึ ษาบริษทั เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด มหาชน สาขา 2)
 จักรพันธ์ กิตติรัตน์โสธร
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม
 จาวิกา ลีลานนท์
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 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7):
กรณีศกึ ษา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 จุฑาทิพ บางยี่ขัน
 การปรับตัวของศูนย์บริการรถยนต์ FIT Auto จากเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
 จุฑาทิพย์ ยนต์ดัน
 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษการประยุกต์
การเรียนรู้จากการปฏิบัตเิ พื่อแก้ปัญหาจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ทางพิเศษบูรพาวิถี
 ชาตรี ตันศิริ
 การศึกษาการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
 ชุติกาญจน์ ปาระมี
 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมรับในการปฏิบัติงานต่อกลุ่มอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศกึ ษา: สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 ณรงค์ สังข์ทอง
 การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพกรณีศึกษาไลน์ผลิตสินค้า ขวดแก้ว c-vitt
 ณัฐชยา โพธิ์ทอง
 การปรับตัวของบริษัทนาเที่ยวไทยขาเข้า (Inbound) ในสถานการณ์โควิด-19
 ณัฐพงษ์ เทพแปง
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตาบลหลักฟ้าในการดาเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง 5
 ณัฐวรรณ นวนน่วม
 บทบาท และภารกิจของนายอาเภอ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กรณีศึกษา ที่ทาการปกครองอาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ดาริน อินทรคล้าย
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
 ตามตะวัน พันธ์เตี้ย
 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
หลังการฟื้นตัวของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 ธนัชชา สุนทรธัย
 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้รับบริการทางทันตกรรม
กรณีศึกษา คลินิกทันตกรรมแฮปปี้ ฟ.ฟัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ธัญลักษณ์ กัลยาสิริวัฒน์
 การศึกษาพฤติกรรม New normal หลังวิกฤติ Covid -19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องดื่ม ร้าน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร
 ธันยาภรณ์ บุญประเสริฐ
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 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ธุรกิจโรงแรมอยู่รอดหลังวิกฤต โควิด – 19
ในพื้นที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 ธาราจันทร์ เศวตเมฆา
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
 ธิดารัตน์ ครสาย
 มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดจาก
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) กรณีศกึ ษาประเทศไทย
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฝรั่งเศส
 นครินทร์ ศรีเลิศ
 ผลกระทบและปัจจัยแห่งความสาเร็จของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีตามมุมมองและความคาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในพื้นที่
 นันทวุฒิ นุ่นสพ
 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 นันทิยา ศรีแป๊ะบัว
 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยองภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
หลังการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 นิตยา ศรีไพร
 การนาเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้าลุ่มน้าพรม-เชิญ อย่างยั่งยืน
 นิติพงษ์ ผลชู
 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในช่วงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19)
 บัณฑิตา เจตบุตร
 ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์กองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุน
เพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
 ปัญจาภรณ์ ปราบชนะ
 การศึกษาความคุ้มค่าผลตอบแทนในการติดตั้งอุปกรณ์ internet of things (IoT)
ในภาคการผลิตของเกษตรอัจฉริยะในพืชผักไม้ผล
 ปัญญ์วิไล กิตติทรัพย์เจริญ
 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ Covid-19 ที่มีผลต่อ
บจก. นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC
 ปิยรัตน์ รัตนเชตกุล
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 การรับรู้ของเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับข้อห้ามกระทาการต่างๆ ในพื้นที่
เขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กรณีศึกษา ท้องที่ตาบลทาขุมเงิน อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
 พงศกร สีหาคุณ
455
 ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตามการบันทึกความเข้าใจ MOU ในธุรกิจก่อสร้าง
 พิชญ์ นันตติกูล
467
 พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน: กรณีศกึ ษา
พนักงานบริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
 ภัชริ นิจสิริภัช
482
 ประโยชน์ทางการบริหารที่ได้จากการนาโปรแกรมสาเร็จรูป (SAP) มาใช้
กรณีศกึ ษา บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
 ภัณฑปัณ แก้วชมเชย
494
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
 ภัทราพร กลิ่นเกษร
508
 การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในยุคโลกพลิกผัน (Disruption) ศึกษากรณี
บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เขตประกอบการสาขา ลาดพร้าว – บางกะปิ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 มลทิชา แก้วทองคา
526
 การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของผู้กู้ยืมเงินตามพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 รัชดา ตันติมาลา
543
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ของกลุ่มคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์แนวราบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 รุ่งรวี ปรุงใจ
560
 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมในการลงทุน
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ของข้าราชการกรมศุลกากร
 วณัฐ วงษ์ศุทธิภากร
573
 พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน : กรณีศึกษา
พนักงานร้านค้าในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 วณิชชา สุขชู
580
 ศึกษาขวัญและกาลังใจในการทางานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยหนัก
และแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล
 วรพรรณ ปรีดาวณิชกุล
593
 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ อี-เซอร์วิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร
 วโรทัย วิทยานนท์
610

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

จ

 การวิเคราะห์การเรียนระดับอุดมศึกษาผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสถานการณ์โควิด 19
โดยใช้ SWOT กรณีศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กทม. รุ่นที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วัชรพงษ์ ปถมพานิชย์
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่ใช้รถยนต์อีโคคาร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร
 วัชรี ชื่นชม
 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสถานีโทรทัศน์รัฐสภา (ฝ่ายรายการ/ฝ่ายข่าว)
 วันฉัตร คาวงษา
 การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams
กับการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 24-25
(ศูนย์ กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 วาสนา ปรีวิชัย
 การปรับตัวขององค์การเพื่อความอยูร่ อดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 กรณีศึกษา บริษัท โลคัลไลท์ จากัด
 วิลาวัณย์ เหล่าขันตี
 การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจของร้านค้า หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID 19) กรณีศกึ ษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
 วีร์สุดา ชัยยะ
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

กาหนดการนาเสนอผลงานการศึกษา
วิชา รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 17.00 น.

-----------------------------------------------------------------------------------------------08.30 – 09.00 น.
09.00 – 17.00 น.
17.00 – 18.00 น.

ลงทะเบียนหน้าห้องนาเสนอผลงาน
นักศึกษาเสนอผลงานคนละ 15 นาที อาจารย์แนะนา 5 นาที แยกตามห้อง
อาจารย์ที่ปรึกษา 801,802,803,804,805 อาคารสยามบรมราชกุมารี
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้
ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ห้อง 1
(ห้อง 801 อ.สยามฯ)
นาเสนอ 18 คน
รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
09.00 – 17.00 น.
(ประธานกลุ่ม)
รศ.ดร.สุจิตรา (10)
*รศ.ดร.อัชกรณ์ (8)
ผู้วิพากษ์และพิจารณาผลงาน
*รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
*อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

ห้อง 2
(ห้อง 802 อ.สยาม)
นาเสนอ 18 คน
ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
(ประธานกลุ่ม)
ศ.ดร.อัญชนา (10)
*ศ.ดร.อุดม (1)
ผศ.ดร.ณัฐกริช (7)

ห้อง 3
(ห้อง 803 อ.สยามฯ)
นาเสนอ 17 คน
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
(ประธานกลุ่ม)
ศ.ดร.พลภัทร (7)
รศ.ดร.บุญอนันต์ (2)
*รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย (1)
*รศ.ดร.มนตรี (7) (ช่วงบ่าย)

ผู้วิพากษ์และพิจารณาผลงาน * ผู้วิพากษ์และพิจารณาผลงาน
อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
*ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

หมายเหตุ * อาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ฌ

ห้อง 4
ห้อง 5
(ห้อง 804 อ.สยามฯ)
(ห้อง 805 อ.สยาม)
นาเสนอ 17 คน
นาเสนอ 18 คน
รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
09.00 – 17.00 น.
(ประธานกลุ่ม)
(ประธานกลุ่ม)
*ผศ.ดร.ติญทรรศน์ (8) (09.00-12.00 น.) ผศ.ดร.ดนุวัศ (9)
*รศ.ดร.ไพโรจน์ (6)
รศ.ดร.พลอย (3)
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ (3)
*รศ.ดร.ราเชนทร์ (6)
ผู้วิพากษ์และพิจารณาผลงาน
*ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ผู้วิพากษ์และพิจารณาผลงาน
*รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

หมายเหตุ * อาจารย์ที่เข้าร่วมฟังการนาเสนอผลงาน
ห้อง 1 อาจารย์เข้าร่วม

: รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี/ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

ห้อง 2 อาจารย์เข้าร่วม

: ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต / อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ห้อง 3 อาจารย์เข้าร่วม

: รศ.ดร.วิวัฒน์ชยั อัตถากร / รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (13.00-17.00 น.)
ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา

ห้อง 4 อาจารย์เข้าร่วม

: รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล / ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (09.00-12.00 น.)
ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ห้อง 5 อาจารย์เข้าร่วม

: รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์/ รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ

หมายเหตุ : เวลา 17.00 – 18.00 น. สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดย
คณาจารย์ ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
: พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 301 และ 304 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี
(สาหรับนักศึกษา)
ห้องรับรองอาจารย์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (สาหรับคณาจารย์)

ญ

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

กาหนดการนาเสนอผลงานวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม 1 ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
อาจารย์ร่วมฟัง : รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์/ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารย์แนะนา 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที
ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
1 09.00-09.20 น. นาวาอากาศโท
สะอาด พงศาเจริญ
นนท์ 6120122020
2 09.20-09.40 น. นายจรณวรรฒ
ทองหลอม
6120122022
3

09.40-10.00 น. นางสาวณัฐชยา
โพธิ์ทอง
6120122025

4

10.00-10.20 น. นายกฤดิพัฒน์
กลางวงษ์
6120122037
10.20-10.40 น. นางสาวสิริพร
เพ็ชรรัตน์
6120122047

5

6

7

10.40 – 11.00 น. (20 นาที)
11.00-11.20 น. นางสาววาสนา
ปรีวิชัย
6120122052

11.20-11.40 น. นางสาววรพรรณ
ปรีดาวณิชกุล
6120122068

หัวข้อ
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเงินใน กบข. ของข้าราชการทหาร
กรณีศึกษา ข้าราชการทหารอากาศ กองบิน 6
ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพช่างทาผม และอาชีพบริการ สุขภาพ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ:
กรณีศึกษาไลน์ ผลิตสินค้า ขวดแก้ว c-vitt
ของบริษัทสยามกล๊าสอินดัสทรี
สมุทรปราการ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะ
ตามหลัก 3R ต.ไผ่จ าศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง
ทัศนคติและปัจจัยส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของ บุคลากร Gen Y เพื่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษา
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร
พักเบรกช่วงเช้า
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม MS Teams กั บ การเรี ย นใน
ห้องเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ MPPM รุ่ น 24-25 (ศู น ย์ กทม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกาลังใจใน
การท างานของ พยาบาลวิ ช าชี พ แผนก
ผู้ ป่ ว ย ห นั ก และแผนกผู้ ป่ วยใน ของ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

ฎ

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
8 11.40-12.00 น. นายนันทวุฒิ นุ่นสพ
6120122086

12.00 – 13.00 น.
9 13.00-13.20 น. นายหรรษา
ตันทิกุล
6120122088
10 13.20-13.40 น. นางสาวสิทธิฐนี
สร้อยวิเชียร
6020122099

11 13.40-14.00 น. นายนิติพงษ์ ผลชู
6120122001
12 14.00-14.20 น. นาวาอากาศโทหญิง
อรพิชญ์ ขยันกิจ
6120122005
13 14.20-14.40 น. นายสมภพ อินชูกูล
6120122033
14 14.40-15.00 น. นายศุภโชค
พรหมชัยรัตน์
6120122035
15.00 – 15.20 (20 นาที)
15 15.20-15.40 น. นายพิชญ์ นันตติกูล
6120122042
16 15.40-16.00 น. นางสาวดาริน
อินทรคล้าย
6120122091
17 16.00-16.20 น. นางสาวธาราจันทร์
เศวตเมฆา
6120122096

ฏ

หัวข้อ
ผลกระทบและปั จจั ยแห่ งความส าเร็จของ
การจั ด ตั้ ง เขต เศรษฐกิ จ พิ เ ศษชายแดน
จั ง หวั ดกาญจนบุ รี ตามมุ มมองและ ความ
คาดหวังของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในพื้นที่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อสร้างไทย
ในจั งหวัดระยอง กรณี ศึ กษา การก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอรจี ระยอง
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
เรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Team กับ
การเรียนในห้องเรียน ของนักศึกษา คณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์หลักสูตรการจัดการ ภาครัฐ
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร และปริญญาโท
ภาคพิเศษ (ศูนย์ชลบุรี) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์
การนาเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ใน
การเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้าลุ่มน้าพรม-เชิญ
การน าแนวคิ ด จี น มาใช้ ใ นการพั ฒ นา
คุณภาพการบริการ ผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แนวทางยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
โครงการ งานจ้าง เหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
ด้านลดระยะเวลาก่อสร้างโยธา กรณีศึกษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่สาเร็จ
ของโครงการโซลาร์ ภาคประชาชน
พักเบรกช่วงบ่าย
การศึกษากรณีกฎหมายแรงงานต่างด้าวมี
ผลต่อการทางาน ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรร
บทบาท และภารกิ จ ของนายอ าเภอ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีศึกษา ที่ทาการ
ป ก ค ร อ ง อ า เ ภ อ เ ส น า จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา
กลยุ ท ธ์ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ ธุ ร กิ จ
โรงแรมอยู่รอดหลัง วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์
รศ.ดร.สุจิตรา
บุณยรัตพันธุ์

รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
หัวข้อ
18 16.20-16.40 น. นายคุณากร ดวงหัสดี รูปแบบและวิธีการลักลอบนาเข้าสินค้า
6120122097
แบรนด์เนม กรณีศึกษาท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ
17.00 – 18.00 น.

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.อัชกรณ์
วงศ์ปรีดี

สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
ณ ห้อง 201 ชัน้ 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ฐ

กาหนดการนาเสนอผลงานวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม 2 ห้อง 802 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประธานกลุ่ม : ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต
อาจารย์ร่วมฟัง : อ.ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารย์แนะนา 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที
ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
1 09.00-09.20 น. นางสาววัชรี ชื่นชม
6120122018

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง

2

ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง

3
4
5

6

7
8

ฑ

หัวข้อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อรถยนต์อีโคคาร์ ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
09.20-09.40 น. นายศรัณย์ นุตมากุล การเลือกประกอบอาชีพหลังสาเร็จการศึกษา
6120122021
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ปี 2563
09.40-10.00 น. นางสาววิลาวัณย์
การปรับตัวขององค์การเพื่อความอยู่รอดใน
เหล่าขันตี
ภาวะการระบาด ของโควิด19 บริษัท
6120122050
โลคัลไลท์ จากัด
10.00-10.20 น. นายณัฐพงษ์
การปรับตัวบริษัทนาเที่ยวขาเข้าใน
เทพแปง
สถานการณ์โควิท 19
6120122059
10.20-10.40 น. นายวีระชล
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ยศสูงเนิน
ผู้บริโภค ในการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน
6120122062
สั่งอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร
10.40 – 11.00 น. (20 นาที)
พักเบรกช่วงเช้า
11.00-11.20 น. นายจักรฤกษณ์
การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบ
ธนะนพรัตน์
บูรณาการเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
6120122073
กรณีศึกษา: ชุมชนบ้านเจ้าหลาว-แหลมเสด็จ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
11.20-11.40 น. นางสาวจิตรา
ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ต่ อ การรั บ บริ ก าร
จันทะคุ้ย
จาก บริษัท สหการ ประมูล จากัด (มหาชน)
6120122079
11.40-12.00 น. นายพงศกร สีหาคุณ การศึกษา“การรับรู้ของเจ้าของที่ดินเกี่ยวกับ
6120122095
ข้อห้ามกระทาการต่างๆ ในพื้นที่เขตเดินสาย
ส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง ” กรณี ศึ กษาท้ องที่ อ าเภอ
แม่ทา จังหวัดลาพูน
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง
ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
9 13.00-13.20 น. นางสาววีร์สุดา
ชัยยะ
6120122084

หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
การวิจัยเรื่องการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ ศ.ดร.อัญชนา
ของร้านค้า หลังจากมีการระบาดของโควิด-19 ณ ระนอง
กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

10 13.20-13.40 น. นางสาวอากาเน๊ะ
สุขเกษม
6120122085

การศึกษาการปรับตัวขององค์การในภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์
(E-commerce) กรณี ศึ ก ษาผู้ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน
ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร (ระดั บ 4-7) กรณี ศึ ก ษา
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
การรั ก ษาคนเก่ ง ในองค์ ก ร : กรณี ศึ ก ษา
องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้

ศ.ดร.อัญชนา
ณ ระนอง

11 13.40-14.00 น. นางสาวจุฑาทิพ
ศ.ดร.อุดม
บางยี่ขัน
ทุมโฆสิต
6120122010
12 14.00-14.20 น. นางสาวขวัญฤทัย
ผศ.ดร.ณัฐกริช
วรรณโชติ
เปาอินทร์
6120122004
13 14.20-14.40 น. นางสาวปัญญ์วิไล
ความคุ้มค่าการติดตั้งอุปกรณ์ IoT ในเกษตร ผศ.ดร.ณัฐกริช
กิตติทรัพย์เจริญ
อัจฉริยะผัก ผลไม้ ไม้ผล
เปาอินทร์
6120122012
14 14.40-15.00 น. นางสาวสุรีพร
การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ ผศ.ดร.ณัฐกริช
หงษ์คุณากร
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง เปาอินทร์
6120122030
ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
15.00 – 15.20 (20 นาที)
พักเบรกช่วงบ่าย
15 15.20-15.40 น. นางสาวอารีวรรณ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการตัดสินใจ ผศ.ดร.ณัฐกริช
ศิลาโรจน์
เลือกซื้ออัญมณี และเครื่องประดับ ในเขต เปาอินทร์
6120122031
กรุงเทพมหานคร
16 15.40-16.00 น. นางสาวณัฐวดี
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดที่จะนาไปสู่ ผศ.ดร.ณัฐกริช
น้อยสาแดง
ความสาเร็จของ ธุรกิจเครือข่ายของผลิตภัณฑ์ เปาอินทร์
6120122038
เสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร
17 16.00-16.20 น. นางสาวธัญลักษณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของผู้รับบริการ ผศ.ดร.ณัฐกริช
กัลยาสิริวัฒน์
คลินิกทันตกรรม กรณีศึกษา คลินิกแฮปปี้ ฟ. เปาอินทร์
6120122039
ฟัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18 16.20-16.40 น. นางสาวปิยรัตน์
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจาก ผศ.ดร.ณัฐกริช
รัตนเชตกุล
สถานการณ์ Covid-19 ที่มีผลต่อ บจก.นิปปอน เปาอินทร์
6120122089
เอ็กซ์เพลส (ประเทศไทย) สาขา BLC
17.00 – 18.00 น.
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ฒ

กาหนดการนาเสนอผลงานวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม 3 ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
อาจารย์ร่วมฟัง : รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ / ผศ.ดร.นาวิน พรมใจสา
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารย์แนะนา 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที
ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
1 09.00-09.20 น. นางสาวตามตะวัน
พันธ์เตี้ย
6120122002
2 09.20-09.40 น. นายจักรพันธ์
กิตติรัตน์โสธร
6120122007
3

09.40-10.00 น. นางสาวรุ่งรวี
ปรุงใจ
6120122011

4

10.00-10.20 น. นางสาวภัณฑปัณ
แก้วชมเชย
6120122026

5

10.20-10.40 น. นางสาวสุวรรณา
เพ็ญเนตร
6120122032
10.40 – 11.00 น. (20 นาที)
11.00-11.20 น. นางสาวบัณฑิตา
เจตบุตร
6120122049

6

7
8

ณ

11.20-11.40 น. นางสาวจาวิกา
ลีลานนท์
6120122093
11.40-12.00 น. นายอัครพัชร์
พิสิษฐ์กุล
6120122016
12.00 – 13.00 น.

หัวข้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน ต้อนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จากัด
(มหาชน) สาขา 2
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
สินเชื่อธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จากัด
(มหาชน) ของกลุ่มคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ประโยชน์ทางการบริหารที่ได้จากการนา
โปรแกรมสาเร็จรูป (SAP) มาใช้กรณีศึกษา
บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับชม
ซีรีส์วายของคนใน สังคมไทยใน
Generation Y และ Z
พักเบรกช่วงเช้า
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงาน
กองทุนพัฒนา บทบาทสตรีในช่วงวิกฤตการ
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ประกั น สั ง คม
สานักงานประกันสังคม
การศึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ แผน
ไทย ตามนโยบายสาธารณะ
พักรับประทานอาหารกลางวัน

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
ศ.ดร.พลภัทร
บุราคม
รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย
อัตถากร

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
9 13.00-13.20 น. นายณรงค์ สุขมา
6120122040

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์

10

รศ.ดร.บุญอนันต์
พินัยทรัพย์

11
12

13

14

15

หัวข้อ
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางาน
กรณีศึกษาการ ทางานจากบ้านช่วงการระบาด
ของไวรัส COVID-19
13.20-13.40 น. นางสาวอุดมลักษณ์ ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ารับ
ภักดีวานิช
การประเมิ น สมรรถนะของบุ ค คลตาม
6120122087
มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ บริหารงาน
บุคคล ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
13.40-14.00 น. นางสาวนิตยา ศรีไพร กลยุทธ์ค วามอยู่รอดของธุรกิจ โรงแรมใน
6120122025
จังหวัดระยอง หลังการฟื้นตัวจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14.00-14.20 น. นางธนัชชา สุนทรธัย กลยุ ท ธ์ ข อง ธุ ร กิ จ โรงแรมในจั ง หวั ด
6120122028
เชียงใหม่ ภายใต้ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
หลั ง การฟื้ น ตั ว จากการแพร่ ร ะบาด ของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
14.20-14.40 น. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจท่องเที่ยว
6120122041
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม หลัง
การฟื้ น ตั ว จากการแพร่ ร ะบาดของ เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019
14.40-15.00 น. นายภัชริ นิจสิริภัช
รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้
6120122048
จ่ายเงินของ ลูกจ้างบริษัท โรงงานภายหลัง
ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ใน
พื้ น ที่ เ ขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ
จังหวัดลาพูน
15.00 – 15.20 (20 นาที)
พักเบรกช่วงบ่าย
15.20-15.40 น. นายนครินทร์ ศรีเลิศ มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จาก
6120122054
ผลกระทบของโรค ระบาดจากเชื้ อ ไวรั ส
โคโรน่ า สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2019 (โควิ ด -19)
กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์
และ ประเทศฝรั่งเศส

รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์
รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

16 15.40-16.00 น. นางสาววณิชชา สุขชู
6120122083

รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ รศ.ดร.มนตรี
จ่ายเงินของ ลูกจ้างร้านค้าภายหลัง ได้รับ โสคติยานุรักษ์
เงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ในพื้นที่
ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
17 16.00-16.20 น. นายจอนนี่ แอนโฟเน รูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ รศ.ดร.มนตรี
6120122094
จ่ า ยเงิ น ของ ลู ก จ้ า งร้ า นอาหารภายหลั ง โสคติยานุรักษ์
ได้รับเงินเยียวยา 5000 บาท (3 เดือน) ใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
17.00 – 18.00 น.
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ด

กาหนดการนาเสนอผลงานวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม 4 ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
อาจารย์ร่วมฟัง : ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์ (09.00 – 12.00 น.) / ผศ.ดร.สุนสิ า ช่อแก้ว
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารย์แนะนา 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที
ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
1 09.00-09.20 น. นายสันติพงษ์
นกแพทย์
6120122009
2 09.20-09.40 น. นางสาวภัทราพร
กลิ่นเกษร
6120122027
3 09.40-10.00 น. นายณรงค์ สังข์ทอง
6120122045

4
5

6
7
8

ต

หัวข้อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ต่อกองทุนการออม
แห่งชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ
แอพพลิเคชั่น Food Delivery

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการยอมรับ
ในการปฏิบัติงาน ต่อกลุ่มอัตลักษณ์
หลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา :
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
การปรับตัวของศูนย์บริการรถยนต์ FIT
Auto จากเทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

การศึกษาการใช้โปรแกรมเพื่อการศึกษาใน
การเรียนการสอน กรณีศึกษา การใช้
Microsoft Teams ในหลักสูตร ปริญญาโท
คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
10.40 – 11.00 น. (20 นาที)
พักเบรกช่วงเช้า
11.00-11.20 น. นางสายฝน
แนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
เลิศวาสนา
และพฤติกรรม 3อ. 2ส. ของอาสาสมัคร
6120122063
สาธารณสุข เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
11.20-11.40 น. นางสาวกัณญดานันทน์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการควบคุม
เครือแก้ว
และสอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็น
6120122077
ผู้ใหญ่ (มาตรา 56)
11.40-12.00 น. นางสาวณัฐวรรณ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
นวนน่วม
ดาเนินงานกองทุน พัฒนาไฟฟ้าจังหวัด
6120122078
อ่างทอง 5 พื้นที่ ตาบลหลักฟ้า
12.00 – 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

10.00-10.20 น. นางสาวจุฑาทิพย์
ยนต์ดัน
6120122051
10.20-10.40 น. นางสาวสุภารัตน์
ตั้งวัฒนาพรชัย
6120122058

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
9 13.00-13.20 น. นางสาวมลทิชา
แก้วทองคา
6120122019
10 13.20-13.40 น. นางสาวเขมณัฏฐ์
สรรค์ศิริกุล
6120122060
11 13.40-14.00 น. นางสาวศุภพร
เครือคุณ
6120122061
12 14.00-14.20 น. นางสาวรัชดา
ตันติมาลา
6120122066
13 14.20-14.40 น. นายวโรทัย
วิทยานนท์
6120122067
14 14.40-15.00 น. นายสิรพงศ์
กุลธรธนทรัพย์
6120122071
15.00 – 15.20 (20 นาที)
15 15.20-15.40 น. นายชาตรี ตันศิริ
6120122003

หัวข้อ
การปรับตัวของธนาคารพาณิชย์ในยุคโลก
พลิกผัน (Disruption) ศึกษากรณี บริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เขต
ประกอบการสาขาลาดพร้าว-บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการปรับตัวของประชาชนตาบล
แสนสุข อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีในช่วง
การแพร่กระจายของโรค เชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
การท างานจากบ้าน (work from home)
ช่วงโควิด-19 กับประสิทธิภาพผลของ
องค์การ: ศึกษากรณี หน่วยงาน สานักงาน
สายการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์
การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชาระของผู้กู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา พ.ศ.2560
ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อการ
จัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จากต่างประเทศหรือ
อี-เซอร์วิส (e-Service) ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผลกระทบเทคโนโลยี AI กับ ความวิตกกังวล
ของพนักงาน ในองค์การ

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล

รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล
รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล

รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล
รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล

รศ.ดร.ไพโรจน์
ภัทรนรากุล

พักเบรกช่วงบ่าย
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหน้า
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ การประยุกต์การ ปันนิตามัย
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหา
การจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษบูรพาวิถี
16 15.40-16.00 น. นายหัสชิต พรสวรรค์ ภาวะผู้นาและบทบาทของผู้บริหารที่มี
ผศ.ดร.วีระวัฒน์
6120122036
ผลส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กรณีศึกษา ปันนิตามัย
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างการประปา
นครหลวง
17 16.00-16.20 น. นายอภิศักดิ์
การประยุกต์การเรียนรู้จากการปฏิบัติเพื่อ ผศ.ดร.วีระวัฒน์
ชาญเชิงรบ
แก้ทัศนคติการ ขาดความร่วมมือที่ดี
ปันนิตามัย
6120122061
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับ หน่วยรับ
ตรวจของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
17.00 – 18.00 น.
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ถ

กาหนดการนาเสนอผลงานวิชา รอ.9000 การค้นคว้าอิสระ
สาหรับนักศึกษา MPPM ภาคพิเศษ กทม.รุ่นที่ 24
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
กลุ่ม 5 ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี

ประธานกลุ่ม : รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
อาจารย์ร่วมฟัง : รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ
นักศึกษาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที/อาจารย์แนะนา 5 นาที/ รวม คนละ 20 นาที
ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
1 09.00-09.20 น. นายวัชรพงษ์
ปถมพานิชย์
6120122043
2 09.20-09.40 น. นายสุรเดช ชัยประภา
6120122074
3

09.40-10.00 น. นางสาวชุติกาญจน์
ปาระมี
6120122076

4

10.00-10.20 น. นางสาวธันยาภรณ์
บุญประเสริฐ
6120122006

5

10.20-10.40 น. นางสาวนันทิยา
ศรีแป๊ะบัว
6120122008

6

7

ท

10.40 – 11.00 น. (20 นาที)
11.00-11.20 น. นางสาวสุธิดา
สังข์นิลแก้ว
6120122014

11.20-11.40 น. นายวันฉัตร
คาวงษา
6120122053

หัวข้อ
การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเพื่อการเรียน
การสอนในระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา
การใช้แพลตฟอร์มของ Skill Lane
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การศึกษาการจัดการในภาวะวิกฤติการ
ระบาดของไวรัส โควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ในจังหวัดปทุมธานี
การศึกษาพฤติกรรม New normal หลัง
วิกฤติ Covid -19 ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อเครื่องดื่ม ร้าน Cafe Amazon
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้สิน
ภาคครัวเรือนของ ประชาชนกลุ่มรายได้
ปานกลางในอาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
พักเบรกช่วงเช้า
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและ
ภาวะหมดไฟในการทางานของพนักงาน
ควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า กรณีศึกษา
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (อฟม.) โรงไฟฟ้าวังน้อย
(อฟว.) โรงไฟฟ้าราชบุรี (อค-บร.) โรงไฟฟ้า
บางปะกง (อฟก.) และโรงไฟฟ้าพระนคร
เหนือ (อฟน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
การจัดการความเป็นกลางทางการเมืองของ
สถานีวิทยุ โทรทัศน์รัฐสภา

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร.พลอย
สืบวิเศษ
รศ.ดร.พลอย
สืบวิเศษ
รศ.ดร.พลอย
สืบวิเศษ
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก

ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก

ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
8 11.40-12.00 น. นายวณัฐ
วงษ์ศุทธิภากร
6120122065
12.00 – 13.00 น.
9 13.00-13.20 น. นายชัยณรงค์
ชูประจง
6120122069

หัวข้อ
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้น
ของข้าราชการ กรมศุลกากร

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาความรู้ความเข้าใจ นโยบายการรักษา
ความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศของ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ของ
พนักงานการทางพิเศษประเทศไทย ที่
สานักงานใหญ่ จตุจักร
10 13.20-13.40 น. นายอานนท์
พฤติกรรมการลงทุนด้านการวิจัยและ
ตานะเศรษฐ
พัฒนาของ ผู้ประกอบการภาคเอกชนใน
6120122070
ประเทศไทย ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่า
11 13.40-14.00 น. นายณัฐพล พวงเพชร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจใน
6120122072
การก่อหนี้ โดยการเลือกใช้แหล่งเงินทุน
ผ่านแพลตฟอร์ม peer to peer lending
(p2p lending) ของประชาชนในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี
12 14.00-14.20 น. นางสาวธิดารัตน์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อก่อหนี้นอกระบบของคนใน
ครสาย
พื้นที่อาเภอ เมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
6120122080
หนองบัวลาภู
13 14.20-14.40 น. นางสาวปัญจาภรณ์ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อการใช้
ปราบชนะ
งานเว็บไซต์ กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทาที่บ้าน
6120122024
กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
กองทุนฯ
14 14.40-15.00 น. นายพิรภพ
ผลกระทบด้านสังคม ด้านกายภาพ ที่ส่ง
เกียรติลอยฟ้า
ผลต่อการดาเนินธุรกิจอันเนื่องมาจาก
6120122044
การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ฝั่งตะวันออกตั้งแต่สถานีศูนย์วัฒนธรรมมีนบุรี
15.00 – 15.20 (20 นาที)
พักเบรกช่วงบ่าย
15 15.20-15.40 น. นางสาววิมล
ประสิทธิภาพในการรับคาร้องขอทาหนังสือ
เดวาหมัด
เดินทาง ของกรมการกงสุล กรณีศึกษา
6120122046
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
(MBK) ในระยะเวลา 2 เดือน นับตั้งเริ่มต้น
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 8 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 8 กันยายน 2563
16 15.40-16.00 น. นายสิรภัทร วิเศษศรี นโยบายอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
6120122055
รถยนต์ด้วยการใช้หุ่นยนต์ Robot แทน
เเรงงานคน
17 16.00-16.20 น. นายฉันท์ทิชย์
ปัจจัยการใช้ Facebook ของผู้ป่วย
เตียนพลกรัง
โรคซึมเศร้า
6120122082
การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก

ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก
ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก

ผศ.ดร.ดนุวัศ
สาคริก
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์

รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์

รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์
รศ.ดร.ราเชนทร์
ชินทยารังสรรค์

ธ

ที่
เวลา
ชื่อผู้นาเสนอ
หัวข้อ
อาจารย์ที่ปรึกษา
18 16.20-16.40 น. นางสาวธนัญญา
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บ
รศ.ดร.ราเชนทร์
สังวราภรณ์
รายได้ องค์การบริหารส่วนตาบล ท่าช้าง
ชินทยารังสรรค์
6120122090
จันทบุรี
17.00 – 18.00 น.
สรุปการนาเสนอผลงานและแนะนาการสอบประมวลความรู้โดยคณาจารย์
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี

น

การศึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ชองทางการประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3 R ของ
ประชาชนใน ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

กฤดิพัฒน กลางวงษ *
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาชองทางการประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3 R ในพื้นที่
ตำบลไผจำศีล โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา 1. เพื่อศึกษาชองทางการประชาสัมพันธที่มีการรับรู
มากที่สุดในการประสั มพั นธ 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ร ะหวางจำนวนสมาชิกในครอบครัว กั บ
ชองทางการประชาสัมพันธ 3.เพื่อศึกษาผูที่ไดรับการประชาสัมพันธการจัดการขยะมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการจัดการขยะอยางไร พรอมทั้งศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการประชาสัมพันธ
การจัดการขยะในพื้นที่ตำบลไผจำศีล
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสำรวจ ดำเนินการเก็บขอมูลวิจัยโดยการใชโดยใชเครื่องมือ
โดยออกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ในตำบลไผจำศีล วิธ ีการเก็บ แบบสอบถาม ทำการเก็บ
แบบสอบถามในพื ้ น ที ่ ตำบลไผ จ ำศีล ทั้ง 8 หมูบ าน โดยมีกลุมตัว อยา งทั ้ง 324 คน โดยใชว ิธี
สุมตัวอยางอยางมีระบบสถิติที่ใชในการวิเคราะหคือ คาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage)
สถิติที่ใชในการทดสอบ คือไคสแควร(Chi-square) จากผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามที่
เขาใจความหมายของ 3 R โดยในแบบสอบถามจะมีคำตอบใหเลือกจำนวน 3 ขอและจะมีขอที่ถูกอยู
เพียงหนึ่งขอโดยผูตอบสวนใหญ ลดใช ใชซ้ำ นำมาใชใหม จำนวนคน 249 คิดเปนรอยละ 76.8
ซึ่งเปนคำตอบที่ถูก ลำดับที่ 2 แยกใช ใชซ้ำ ไมใช จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 13.6 และลำดับ
สุดทาย ลดใช ใชซ้ำ ไมใชซ้ำ จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 9.6
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : kitdiphat_17@hotmail.com

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

1

ชองทางประชาสัมพันธที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกเปนสวนใหญ 1. ปายไวนิล จำนวน 212 ครั้ง ลำดับที่
2 เสียงตามสาย จำนวน 185 ครั้ง ลำดับที่ 3 รถประชาสัมพันธ 177 ครั้ง
คำสำคัญ: ชองทางการประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3 R ที่ประชาชนเขาถึงมากที่สุด

1. บทนำ
ความสำคัญของปญหา
ปจจุบันปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสำคัญที่อยูคูกับสังคมไทยมายาวนานและนับวันยิ่ง
มี แนวโน มทวี ความรุ นแรงมากขึ ้ น สาเหตุ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น ของปริมาณขยะมูล ฝอยทุกป
ตามอั ต ราการเพิ ่ ม ขึ ้ น ของจำนวนประชากร การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และการเปลี ่ ย นแปลง
พฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการ
อยางถูกต องเพิ่ มขึ้ นในอัตราที ่ต่ ำ แมวาองค กรปกครองสวนทองถิ ่น ซึ่ งเปน หน วยงานที่มีห น า ที่
รับผิดชอบในการบริ หารจัดการขยะมู ลฝอย ทั้งการจัด เก็บ เคลื่ อนย าย รวมทั้งการกำจัด นั้นยัง
ขาดความเขาใจในการคัดแยกอย างถู กวิธ ี และเพื่อเปน การลดปริ มาณขยะมูลฝอยในพื้น ที่ และ
รวมกันสรางจิตสำนึกที่ดีตอการรักษาสิ่งแวดลอมใหชุมชนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตำบล
ไผจำศีล จำนวน 8 หมูบาน จำนวน 1,700 ครัวเรือน จากปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบัน ซึ่ง
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รอบตัวเราทั้งสิ้นเปนปญหาที่เราทุกคนควรรวมมือรวมใจในการจัดการ
ขยะอย างจริ งจั งเพื ่ อร ว มกั น รั กษาสิ ่ งแวดลอมที่ดีไมใหเสื่อมโทรมไปกวาเดิมเพื่อให คนรุน หลั ง
ไดมีทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสินคาสาธารณะ ไดใชสอยจากสิ่งแวดลอมที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีของเพื่อนมนุษย และสืบเนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบลไผจำศีล มีนโยบายการบริหารจัดการ
ขยะตามหลั ก 3 Rs โดยมีวัตถุประสงคเ พื่ อแก ไขปญหาขยะมูลฝอยอย างยั่ งยืน ภายใตหลักการมี
ส วนร วมโดยยึ ดการดำเนิ นการตามหลั กการ 3 Rs หรือ 3 ช. (ใชน อย ใชซ้ำและนำกลับมาใช ใหม )
และจัดทำ “ถนนปลอดถั งขยะ” เพื่อความเปนระเบี ยบเรี ยบร อยของถนน พื้นที่สาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตำบลไผจำศีล
โดยร ว มกั น จั ด การขยะตามหลั ก 3 RS เป น เครื ่ อ งมื อ ในการช ว ยรั ก ษาสิ ่ ง แวดล อ มใน
สังคมไทยดวยการลดขยะ 3RS Reduce Reuse และ Recycle หรือ 3 : ลดใช ใชซ้ำ และนำกลับมา
ใช ใ หม และโดยยึ ด หลั ก การมี ส  ว นร ว มหลั ก ประชารั ฐ ประกอบด ว ย ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นำมาใชในการแกปญหา
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จากปญหาขางตนจึงทำใหการรับรูและเขาใจในแนวทาง 3Rs ที่ถูกตองนั้นชวยทำใหเกิด
การคัดแยกขยะออก วาสิ่งใดที่ควรใชซ้ำ สิ่งใดสามรถนำกลับมาใชซ้ำ และลดการใชได หากประชาชน
มี ค วามเข า ใจในแนวทางจะทำให เ กิ ด ประโยชน ใ นการจั ด การขยะได ม ิ ใ ช น  อ ย ทั ้ ง นี ้ จ ะส งผลดี
ตอครอบครัวและชุมชน และประเทศ
และดวยการประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจะสงผลใหประชาชนไดรับขอมูลการจัด การ
ขยะอยางทั่วถึง จึงทำใหเกิดคำถามของการวิจัย ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลการจัดการขยะตาม
หลัก 3R ไดจากชองทางใดมากที่สุด เมื่อไดรับขอมูลถึงจะกอใหเกิดพฤติกรรมการจัดการขยะตามหลัก
3R ไดอยางมีหลักการและทราบถึงประโยชนจากการจัดการขยะอยางแทจริง เมื่อสามารถศึกษา
คนควาการวิจัยชองทางการรับขอมูลของประชาชนในพื้นที่แลววาสามารถเขาถึงและเขาในการจัดการ
ขยะ ในครัวเรือนตนเองอยางไร

2. วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา
สรางแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามหัวหนาครอบครัววิจัยเชิงสำรวจโดยใชเครื่องมือ
การออกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ในตำบลไผจำศีล วิธีการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ
ทำการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณดวยตนเอง ในพื้นที่ตำบลไผจำศีล ทั้ง 8 หมูบาน
ครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไผจำศีล จำนวน 8 หมูบาน จำนวน 1,781 ครัวเรือน
(ขอมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563) ขนาดตัวอยางคำนวณจากสูตร Taro Yamane จำนวน 324 ตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมหัวหนา
ครอบครัว

3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
3.1 ทราบถึงการชองทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดการขยะของประชาชนใน ตำบลไผจาศีล
3.2 เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัย ไปเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการเลือกใช
ชองทางการประชาสัมพันธที่เหมาะสม
3.3 เพื่อศึกษาตอยอดการจัดการขยะที่ถูกตอง และรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม และสุขอนามัย
ที่ดีในชุมชน
3.4 เพื่อขยายขอบเขตวิจัยไปยังพื้นที่อื่น ๆ
3.5 เพื่อตอยอดนำไปเปนนโยบายใชในการแกปญหาสิ่งแวดลอมในระดับประเทศตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. ชวงอายุ
3. ระดับการศึกษา
4. จำนวนสมาชิกในครอบครัว
5. อาชีพ
6. ลักษณะการอยูอาศัย

ชองทางการประชาสัมพันธ/
ปจจัยอื่น ๆ

การรับรูขอมูลในการจัดการ
ขยะ ตามหลัก 3R และ
พฤติกรรมการจัดการขยะ

1. เสียงตามสาย
2. ปายไวนิล
3. ชองทางออนไลน
3.1 เฟสบุค อบต.ไผจำศีล
3.2 เว็บไซตของ อบต.ไผจำศีล
4. ศาลาประชาคม
5. รถประชาสัมพันธ

4. ผลการศึกษา
หลังจากการเก็บขอมูลในตำบลไผจำศีลจำนวนทั้งหมด 324 ทาน ขอมูลจะถูกนำมาวิเคราะห
โดยผูวิเคราะหไดทำการวิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรมการวิเคราะหข อมูลทางสถิ ติ SPSS
(Statistical Program for Social Sciences) โดยผลการวิเคราะหขอมูล สำหรับการศึกษาวิจัยสามารถ
จำแนกออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ดวยกัน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา และผลการวิเคราะห
ขอมูลเชิงอนุมาน
4.1 ขอมูลดานเพศ
ขอมูลสวนบุคคลดานเพศจากผูตอบแบบสอบถามในตำบไผจำศีล ทั้งหมด 324 คน แบงเปน
เพศชายจำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 49.4 เพศหญิง 164 คน คิดเปนรอยละ 50.6
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4.2 ขอมูลดานอายุ
ขอมูลสวนบุคคลดานอายุจำนวนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชวงอายุ 41-50 ป จำนวน 74 คน
คิดเปนรอยละ 22.9 ลำดับที่ 2 ชวงอายุ 51-60 ป จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ลำดับที่ 3
ชวงอายุ 31-40 ป จำนวน 68 คนคิดเปนรอยละ 21.1 ลำดับที่ 4 ชวงอายุ 61-70 ป จำนวน 51 คน
คิดเปนรอยละ 15.8 ลำดับที่ 5 ชวงอายุ 21-30 ป จำนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 15.1 และสุดทาย
ชวงอายุ 71-80 ป จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.8
4.3 ขอมูลดานระดับการศึกษา
ขอมูลดานระดับการศึ กษาของผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ อยู ในชว งระดั บปริ ญญาตรี
จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 35.4 ลำดับที่ 2 มัธยมศึกษา จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 21.9
ลำดับที่ 3 ปวช./ปวส. จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 17.5 ลำดับที่ 4 ประถมศึกษา จำนวน 51 คน
คิดเปนรอยละ 15.7 และสุดทายสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.5
4.4 ขอมูลดานอาชีพ
ขอมูลดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน 93 คน
คิดเปนรอยละ 28.7 ลำดับที่ 2 อาชีพรับจาง จำนวน 87 คน คิดเปนรอยละ 26.8 ลำดับที่ 3 อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 16.6 ลำดับที่ 4 อาชีพอื่น ๆ จำนวน 36 คน
คิดเปนรอยละ 11.2 ลำดับที่ 5 อาชีพเกษตรกร จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และลำดับสุดทาย
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 6.3
4.5 ขอมูลดานลักษณะที่อยูอาศัย
ขอมูลดานลักษณะที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยู บานเดี่ยว 219 คน
คิดเปนรอยละ 67.7 ลำดับที่ 2 อาคารพานิชย 50 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ลำดับที่ 3 หมูบานจัดสรร
19 คน รอยละ 5.8 ลำดับที่ 4 บานเชา/หอพัก 17 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ลำดับที่ 5 ทาวเฮาส 16 คน
คิดเปนรอยละ 4.9 และลำดับสุดทายอื่น ๆ 3 คน คิดเปนรอยละ 1.0
4.6 ขอมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยูรวมกัน
ขอมูลดานจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยูรวมกันสวนใหญ จำนวนสมาชิกที่ 3-4 คน
จำนวน 163 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 50.7 ลำดับที่ 2 จำนวนสมาชิก 1-2 คนจำนวน 75 ครอบครัว
คิดเปนรอยละ 23.0 ลำดับที่ 3 จำนวนสมาชิก 5-6 คน จำนวน 73 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 22.4
ลำดับที่ 4 จำนวนสมาชิก 7-8 คน จำนวน 6 ครอบครัว คิดเปนรอยละ 1.8 ลำดับที่ 5 จำนวนสมาชิก
9-10 คน จำนวน 6ครอบครัว คิดเปนรอยละ 1.8 ลำดับที่ 6 จำนวนสมาชิก 11 คน จำนวน 1 ครอบครัว
คิดเปนรอยละ0.3
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4.7 ขอมูลดานการไดยินคำวา 3 R ของผูตอบแบบสอบถาม
ข อมู ล ด า นการได ย ิ นคำวา 3 R ผู  ต อบแบบสอบถามไดตอบดังตาราง เคยไดย ิน บางครั้ง
จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 29.9 ลำดับที่ 2 ไมแนใจ จำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 21.9 ลำดับที่ 3
เคยไดยินบอยครั้ง จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ลำดับที่ 4 เคยไดยินเปนประจำ จำนวน 59 คน
คิดเปนรอยละ 18.2 และลำดับสุดทาย จำไมได จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 11.1
4.8 ผูตอบแบบสอบถามเคยไดรับขอมูลการประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3 R ของ
อบต.ไผจำศีล หรือไม
ผูตอบแบบสอบถามที่เคยไดรับการประสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3 R ของ อบต.
ไผจำศีล และผูตอบแบบสอบถามไดตอบดังตาราง สวนใหญผูที่ตอบเคย จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ
41 ลำดับที่ 2 ไมแนใจ จำนวน 86 คน คิดเปนรอยละ 26.5 ลำดับที่ 3 ผูที่ตอบไมเคย จำนวน 83 คน
คิดเปนรอยละ 25.6 และลำดับสุดทาย จำไมได 22 คน คิดเปนรอยละ 6.8
4.9 ผูตอบแบบสอบถามที่เขาใจความหมายของ 3 R
ผูตอบแบบสอบถามที่ เขาใจความหมายของ 3 R โดยในแบบสอบถามจะมี คำตอบให เลื อก
จำนวน 3 ขอและจะมีขอที่ถูกอยูเพียงหนึ่งขอโดยผูตอบสวนใหญ ลดใช ใชซ้ำ นำมาใชใหม จำนวน
249 คน คิดเปนรอยละ 76.8 ซึ่งเปนคำตอบที่ถูก ลำดับที่ 2 แยกใช ใชซ้ำ ไมใช จำนวน 44 คน คิดเปน
รอยละ 13.6 และลำดับสุดทาย ลดใช ใชซ้ำ ไมใชซ้ำ จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 9.6
4.10 ลำดับชองทางประชาสัมพันธที่ใชมากที่สุด
ลำดับชองทางประชาสัมพันธที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกเปนสวนใหญ 1.ปายไวนิล จำนวน
212 ครั้ง ลำดับที่ 2 เสียงตามสาย จำนวน 185 ครั้ง ลำดับที่ 3 รถประชาสัมพันธ 177 ครัง้
4.11 พฤติกรรมการจัดการขยะภายในครัวเรือน
ตารางที่ 1: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานลดการใช
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ครัวเรือนดานลดการใช เปน
ประจำ
ซื ้ อ อาหารท า นมั ก 33 (10.2)
เ ล ื อ ก ร  า น ท ี ่ ใ ช
ภาชนะเปนกระดาษ
แทนโฟม
นำบรรจุภัณฑไปใส 37 (11.4)
อาหาร เครื่องดืม่
เวลาเลือกซื้อ
อาหารเอง
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ปฏิบัติ
บอยครั้ง

ปฏิบัติ
บางครั้ง

83 (25.6)

142 (43.8)

63 (19.4)

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง
35 (0.8)

จำนวน

รอยละ

31 (9.6)

324

100

125 (38.6) 43 (13.3) 56 (17.3)

324

100
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ตารางที่ 1: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานลดการใช (ตอ)
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ครัวเรือนดานลดการใช เปน
ประจำ
เลือกที่จะไมรับ
83 (25.6)
ถุงพลาสติกเมื่อซื้อ
สินคาบางชนิดที่
ถือได
เลือกที่จะนำถุงผา
110 (34)
ไปใชแทนการใช
ถุงพลาสติกเมื่อซื้อ
ของแหง
เลือกที่จะรับชอน
37 (11.4)
พลาสติกจาก
รานอาหารเสมอ
ลดปริมาณการใช
201 (62)
จานโฟมและชอน
พลาสติกเมื่ออยูบาน

ปฏิบัติ
บอยครั้ง

ปฏิบัติ
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ

110 (34)

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง
17 (5.2)

จำนวน

รอยละ

100 (30.9)

13 (4)

324

100

85 (26.2)

96 (29.6)

23 (7.1)

10 (3.1)

324

100

20 (6.2)

104 (32.1)

81 (25)

82 (25.3)

324

100

55 (17)

35 (10.8)

14 (4.3)

19 (5.9)

324

100

ตารางที่ 2: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานการใชซ้ำ
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ไมเคย จำนวน
ครัวเรือนดาน
เปน
บอยครั้ง
บางครั้ง
นานๆ
ปฏิบัติ
การใชซ้ำ
ประจำ
ครั้ง
นำเสื้อผาเกามา
98 (30.2) 97 (29.9) 74 (22.8)
29 (9)
26 (8)
324
ซอมแซมและ
บริจาค
นำกระดาษที่ใช
153 (47.2) 69 (21.3) 45 (13.9) 25 (7.7) 32 (9.9)
324
เพียงหนาเดียวมา
ใชซ้ำ
นำวัสดุเหลือใชมา
45 (13.9) 69 (21.3) 101 (31.2) 59 (18.2) 49 (15.1)
324
ประดิษฐเปนของใช
ในบาน
เลือกซื้อสินคาที่
44 (13.6) 100 (30.9) 98 (30.2) 44 (13.6) 38 (11.7)
324
สามารถนำกลับมา
ใชซ้ำได
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รอยละ

100

100

100

100
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ตารางที่ 2: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานการใชซ้ำ (ตอ)
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ครัวเรือนดาน
เปน
บอยครั้ง
การใชซ้ำ
ประจำ
เลือกที่กำจัดขยะ
23 (7.1)
22 (6.8)
โดยวิธีเผาทำลาย
เอง
เลือกใชแกวน้ำเก็บ 79 (24.4) 82 (25.3)
ความเย็นเมื่อซื้อ
เครื่องดื่ม
นำขวดน้ำพลาสติก 70 (21.6) 85 (26.2)
มาใชซ้ำ
นำถุงพลาสติกที่ใช 117 (36.1) 90 (27.8)
แลวมาใชซ้ำ

ปฏิบัติ
บางครั้ง
57 (17.6)

ปฏิบัติ
ไมเคย จำนวน
นานๆ
ปฏิบัติ
ครั้ง
65 (20.1) 157(48.5)
324

รอยละ

77 (23.8)

44 (13.6)

42 (13)

324

100

89 (27.5)

32 (9.9)

48 (14.8)

324

100

76 (23.5)

10 (3.1)

31 (9.6)

324

100

จำนวน

รอยละ

4 (1.2)

324

100

100

ตารางที่ 3: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานนำกลับมาใชใหม
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ครัวเรือนดาน
เปน
บอยครั้ง
การนำกลับมาใชใหม ประจำ
คัดแยกขวด
197 (60.8) 75 (23.1)
พลาสติกเพื่อ
จำหนาย
คัดแยกขยะพวก
176 (54.3) 73 (22.5)
กระดาษเพื่อ
จำหนาย
คัดแยกขยะ
148 (45.7) 92 (28.4)
อันตรายกอนทิ้ง
ทิ้งขยะตามถังขยะ 120 (37) 108 (33.3)
ที่มีการคัดแยก
ประเภทไวให
นำขยะติดเชื้อไปทิ้ง 50 (15.4) 49 (15.1)
ในโรงพยาบาลเพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อ
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ปฏิบัติ
บางครั้ง
30 (9.3)

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง
18 (5.6)

33 (10.2)

26 (8)

16 (4.9)

324

100

50 (15.4)

25 (7.7)

9 (2.8)

324

100

41 (12.7)

25 (7.7)

30 (9.2)

324

100

68 (21)

20 (6.2)

137 (42.3)

324

100
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ตารางที่ 3: การจัดการขยะภายในครัวเรือน ดานนำกลับมาใชใหม (ตอ)
การจัดการขยะภายใน ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ครัวเรือนดาน
เปน
บอยครั้ง
การนำกลับมาใชใหม ประจำ
คัดแยกขยะพวกเหล็ก 162 (50) 66 (20.4)
อลูมิเนียม ทองแดง
เพื่อจำหนาย
เลือกที่จะแยก เศษ 166 (51.2) 84 (25.9)
อาหาร กอนทิ้ง
กำจัดเศษอาหาร
23 (7.1)
10 (3.1)
โดยการทิ้งลงแมน้ำ
คัดแยกขยะตาม
การประชาสัมพันธ 104 (32) 108 (33.3)
ของ อบต.ไผจำศีล
คัดแยกขยะเปนถุง 159 (49) 93 (28.7)
แลวมัดรวมกอน
นำไปทิ้ง

ปฏิบัติ
บางครั้ง

ไมเคย
ปฏิบัติ

56 (17.3)

ปฏิบัติ
นานๆ
ครั้ง
17 (5.2)

จำนวน

รอยละ

23 (7.1)

324

100

34 (10.5)

9 (2.8)

31 (9.6)

324

100

30 (9.3)

22 (6.8)

239 (73.8)

324

100

55 (17)

23 (7.1)

34 (10.5)

324

100

40 (12.3)

12 (3.7)

20 (6.2)

324

100

4.12 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปจจัยสวนบุคคลดานเพศสงผลตอชองทางการรับขอมูลในการจัดการขยะตามหลัก 3R
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 แสดงวาเพศมีความสัมพันธตอชองทางการประชาสัมพันธการจัดการ
ขยะตามหลัก 3R อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสงผลตอชองทางการรับขอมูลในการจัดการขยะตามหลัก 3R
ยอมรับสมมติฐานที่ 2 แสดงวาระดับการศึกษามีความสัมพันธตอชองทางการประชาสัมพันธ
การจัดการขยะตามหลัก 3R อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปจจัยสวนบุคคลดานจำนวนสมาชิกในครัวเรือนสงผลสงผลตอชองทางการรับขอมูลในการจัดการขยะ
ตามหลัก 3R
ยอมรับสมมติฐานที่ 3 แสดงจำนวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธต อช องทางการ
ประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3R อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพสงผลตอชองทางการรับขอมูลในการจัดการขยะตามหลัก 3R
ยอมรับสมมติฐานที่ 4 แสดงวาอาชีพมีความสัมพันธตอชองทางการประชาสัมพันธการจัดการ
ขยะตามหลัก 3R อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ปจจัยสวนบุคคลดานลักษณะการอยูอาศัยสงผลตอชองทางการรับขอมูลในการจัดการขยะ ตามหลัก 3R
ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านที ่ 5 แสดงว า ลั ก ษณะการอยู  อ าศั ย มี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ ช อ งทางการ
ประชาสัมพันธการจัดการขยะตามหลัก 3R อยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษา ชองทางการการประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลัก 3R
ของประชาชนใน ตำบลไผจำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
เพศที่แตกตางกันมีการรับรูขอมูลการประชาสัมพันธที่ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (เกียรติกุล ถวิล 2558) ไมวาเพศใดพฤติกรรมการจัดการขยะไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการรับขอมูลการประชาสัมพันธที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (ชัชกูล รัตนวิบูลย2543) ไดศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนใน
ชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาพบวาระดับการศึกษาสูงสุดมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
อาชีพที่แตกตางกันมีการรับขอมูลการประชาสัมพันธที่แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของวิจัยของ (พชรวรรณ ศรีวาลัย 2542) พฤติกรรมการกําจัดขยะของประชาชนในชนบทจั งหวัด
นครนายกผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการกําจัดขยะและความรับผิดชอบในการกําจัดขยะกับ
ตัวแปรพบวามีความสัมพันธกับอาชีพ

6. ขอเสนอแนะ
การนำเสนอในสวนนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัย
ไปใชตอยอดพัฒนา และขอมูลขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามในพื้นที่โดยมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 จากเก็บแบบสอบถามพบวาการประชาสัมพนธของของ อบต.ไผจำศีล ยังไมเขาถึง
ประชาชนครอบ 8 หมูบาน
6.2 ควรเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธใหมากขึ้น
6.3 ควรใหเจาหนาที่เพิ่มการประชาสัมพันธประจำบาน
6.4 ควรระบุเวลาการจัดเก็บขยะใหชัดเจนเกิดปญหาสุนัขกัดถุงขยะ
6.5 ควรใชถังขยะแบบเดิมเพราะการไมใชถังขยะ หากมาเก็บลาชาจะเกิดปญหาสุนัขมากัด
ถุงขยะทำใหเกิดความสกปรก
6.6 ใหตองการคัดแยก ควรเพิ่มถังขยะใหมีจำนวนเพียงพอ
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สุจิตรา บุณยรัตพันธ. (2562). ระเบียบวิธีวิจัย สำหรับรัฐประศาสนศาสตร. กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สุภัค ถาวรนิติกุล. (2557). การศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธของคณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขตกำแพงแสน. การค น คว า อิ ส ระ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
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ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุมความประพฤติ
ผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ
กรณีศึกษา : สำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร
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0

บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุม
ความประพฤติที่เปนผูใหญสำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ สำนักงานคุมประพฤติ
ในกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมตัวอยางคือพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติ
หนาที่ในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 120 คน มีผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 66.7อายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 25.8
การศึกษาวุฒิปริญญาตรี รอยละ 82.5พนักงานราชการ รอยละ 58.3 อายุงานระหวาง 11-15 ป
รอยละ 39.2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการคุมความประพฤติของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวม
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.02) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายขอ
พบวา ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว และ
บุคคลในครอบครัวใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับตนเปนพลเมืองดี (𝑋𝑋�=4.15) ผูถูกคุม
ความประพฤติ สามารถดำเนินการตามแผนการแกไขฟนฟูที่กำหนดไว (𝑋𝑋�=4.08) ผูถูกคุมความประพฤติ
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น ไมไปกระทำผิดซ้ำ (𝑋𝑋�=3.95) บุคคลในชุมชน
ใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับคืนสูสังคม (𝑋𝑋�=3.94) ผูถูกคุมความประพฤติไดรับการติดตาม
*
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ดูแล ชวยเหลือ สงเคราะห ตามสภาพปญหา ความจำเปน และความตองการจนสามารถชวยเหลือ
ตนเองและดำรงชีวิตอยูในสังคมได (𝑋𝑋�= 3.83)
คำสำคัญ: ประสิทธิผล คุมความประพฤติ สมรรถนะ
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Factors Affecting the Effectiveness of
Adult Probation Practices
A Case Study: Probation Office in Bangkok
Kanyadanan Kruakaew*

Abstract
The objective of this study was aimed 1) to study the effectiveness of the
probationary system towards the adult probationers in Bangkok Probation Offices and
2) to study any relevant factors affecting the effectiveness in supervising probationers
in Bangkok Probation Offices through applying a quantitative research design gaining
from 120 probation officers’ sample groups who are currently conducting the social
investigation process in probation offices across Bangkok Metropolitan.
The results of the study The sample consisted of 66.7% female, age between
36-40 years old, 25.8%, education with bachelor's degree 82.5% Government employees
58. 3 percent with age 11- 15 years 39. 2 percent Opinions on the behavior control
effectiveness of the sample were found that Overall, the sample group had a lot of
opinions at the opinion level ( 𝑋𝑋�= 4. 02) . When considering the details of the findings
that Probationary supervisors can proceed with the prescribed probation plan and
family members gave probation the opportunity to return to good citizenship ( 𝑋𝑋�=4.15)
Probationer Able to carry out the rehabilitation plan defined (𝑋𝑋�=4.08) Probationer Able
*

Master of Public and Private Management,
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
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to change behavior / attitude for the better Not going to repeat the offense ( 𝑋𝑋�=3.95)
Individuals in the community provide probationers with opportunities for reintegration
( 𝑋𝑋�=3.94). Probationary supervisors are monitored, cared for, and supported according to
their needs. And needs until they can help themselves and live in society (𝑋𝑋�= 3.83)
Keyword: effectiveness, probationary, competency

1. บทนำ
ประเทศไทยเริ่มมีการนำระบบคุมประพฤติมาใชเปนครั้งแรกตั้งแตป พ.ศ. 2495 โดยมาใชกับ
ผูกระทำผิดที่เปนเด็กและเยาวชนกอน สวนผูกระทำผิดที่เปนผูใหญนั้น แมประมวลกฎหมายอาญา
พ.ศ. 2499 มาตรา 56, 57 และ 58 จะไดบัญญัติถึงวิธีการเกี่ยวกับการคุมประพฤติไว อยางไรก็ตาม
ศาลคงใช ม าตรการรอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษเพี ย งอย างเดีย ว โดยไมใชว ิธ ี ก ารคุ ม
ความประพฤติ เนื่องจากยังไมมีหนวยงานและเจาหนาที่ที่จะรับผิดชอบดำเนินการตามคำพิพากษา
ของศาลไว จนกระทั่งรัฐบาลไดผานพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ.2522 และไดมีการจัดตั้งสำนักงานคุมประพฤติกลาง ซึ่งเปนหนวยงานระดับกอง
สังกัดสำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และไดเปดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2522
โดยดำเนินการในกรุงเทพมหานครกอน จนปรากฎผลเปนที่นาพอใจ และเพื่อเปนการใหโอกาสแก
ประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ใหไดรับประโยชนจากวิธีการคุมประพฤติ จึงไดมีการเปด
ดำเนิ น การสำนั ก งานคุ ม ประพฤติ ใ นส ว นภู ม ิ ภ าคทั ่ ว ประเทศ เนื ่ อ งจากมี ก ารขยายงานออกสู
สวนภูมิภาคมากขึ้น จึงใหสำนักงานคุมประพฤติกลางมีปริมาณงาน ขอบเขต อำนาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สำนักงาน
คุมประพฤติกลางจึงไดรับการยกฐานะใหเปน “กรมคุมประพฤติ” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2535 ตาม
พระราชบัญญั ติ ปรับ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 และพระราชบั ญญั ต ิโ อน
อำนาจหนาที่และกิจการบริหารบางสวนของสำนักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรมไปเปน
ของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2535 (กรมคุมประพฤติ, 2551 :หนา 3) งานคุมประพฤติ
เปนงานที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอยูในขั้นตอนทั้งกอนพิพากษาคดีของศาล
หลังการพิจารณาคดี และในกรณีที่จำเลยตองคำพิพากษาใหลงโทษจำคุกมาระยะหนึ่งแลว และไดรับ
โอกาสการพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจำคุก ผูตองขังรายดังกลาวก็จะตองถูกคุมความประพฤติ
ไวเชนกันในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนดังกลาวมีพนักงานคุมประพฤติเปนผูปฏิบัติงาน ซึ่งการที่จะ
ทำใหการแกไขฟนฟูบรรลุวัตถุประสงคอยางแทจริงจะตองประกอบดวยกระบวนการสืบเสาะขอเท็จจริง
และทำความเห็นเกี่ยวกับจำเลย และกระบวนการควบคุมและสอดสอง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติ จะ
เปนผูใหคำแนะนำ ชวยเหลือ ดูแลผูกระทำผิดนั้นๆ โดยการนำทรัพยากรในชุมชนเขามาชวยเหลือ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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โดยมุงหวังใหผูกระทำผิดกลับตนเปนพลเมืองดีและกลับคืนสูชุมชนอยางมีคุณคาตอไป ซึ่งบทบาทของ
พนักงานคุมประพฤติมีอำนาจหนาที่ในการสืบเสาะและพินิจจำเลยกอนศาล มีคำพิพากษา โดยการ
แสวงหาข อ เท็ จ จริ ง เกี ่ ยวกั บประวั ต ิ ภ ู มิ หลั งทางสังคมของผู  กระทำผิ ดที่ เป นผู  ใหญ ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 56 สภาพความผิดและเหตุ อื ่น อัน ควรปรานีกอนศาลมีคำพิพากษา โดยมี
พนักงานคุมประพฤติเปนผูดำเนินการตามคำสั่งศาล แลวนำมาวิเคราะหประเมินและทำรายงาน
พรอมทั้งความเห็นเสนอตอศาล เพื่อใชประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีวาจะใชมาตรการ
ใดจึงจะเหมาะสมตอจำเลยเปนรายบุคคล เพื่อกลั่นกรองผูกระทำผิดที่เหมาะสมเขาสูกระบวนการคุม
ประพฤติ โ ดยคำนึ งถึงความปลอดภัย ของสังคมและแนวโนมในการปรับ ปรุงตนเองในชุมชนของ
ผูกระทำผิดเปนสำคัญ และเพื่อประโยชนในการวางแผนแกไขฟนฟูผูกระทำผิดในชุมชน และขั้นตอน
ภายหลั ง จากศาลมี ค ำพิ พ ากษา พนั ก งานคุ ม ประพฤติ จ ะมี ห น า ที ่ ค วบคุ ม และสอดส อ งเป น
กระบวนการติ ดตาม ดู แล ให คำแนะนำ และชว ยเหลือผูกระทำผิดที่อยูร ะหวางการแกไขฟนฟู
ในชุมชนภายใตเงื่อนไขการคุมความประพฤติ เพื่อชวยใหผูกระทำผิดเหลานั้นสามารถปรับปรุงแกไข
นิสัยความประพฤติ และปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางปกติตอไป ตลอดจนไมหวนกลับไป
กระทำผิ ด ซ้ ำ อี ก โดยมี พ นั ก งานคุ ม ประพฤติ เ ป น ผู  ค อยควบคุ ม ดู แ ลติ ด ตามเยี ่ ย มเยี ย นเพื ่อให
คำปรึ กษา แนะนำ ตั กเตื อน ช ว ยเหลื อในการดำเนิน ชีว ิตดานการปรับ ตัว นิส ัย ความประพฤติ
การศึกษา งานอาชีพตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ดวยการแกไขฟนฟูตามสภาพปญหาและความตองการเปน
รายบุคคล โดยอาศัยเทคนิควิธีตาง ๆ เชน การใหคำปรึกษา การบำบัดรักษาอาการเจ็บปวยทางกายและ
จิตใจ การใหความรู การฝกอาชีพ การปรับพฤติกรรม รวมทั้งใหการสงเคราะหในรูปแบบตาง ๆ
จากสถิติดังกลาวจะเห็นวาผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญในกรุงเทพมหานครมีปริมาณคดีมาก
อยางไรก็ตามจะเห็นวาผูพนคุมความประพฤติดวยดีก็มีจำนวนไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่งทำใหเห็นวา
ผลการคุมความประพฤติประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง จึงทำใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงป จจัย
ที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ สำนักงานคุมประพฤติ
ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวง เปนศูนยรวมแหงความเจริญของ
เมือง ซึ่งมีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางทำใหมีการกระทำผิดที่หลากหลาย อีกทั้งการบริหารจัดการ
การกำหนดนโยบาย การสั่งการของผูบริหารมีความแตกตางกับพื้นที่ในสวนภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อจะได
นำมาเปนขอมูลในการพัฒนางานดานการคุมความประพฤติผูถูกคุมคามประพฤติที่เปนผูใหญ ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลในการคุ มความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติ ที่ เปนผู ใหญ
สำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่
เปนผูใหญ สำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร

3. วิธีการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) ในการวิจัยนี้จะอาศัยทั้งการศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) และขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ไดแกพนักงานคุมประพฤติที่ปฏิบัติหนาที่
ในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนประชากรทั้งหมด จำนวน 120 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ ประกอบดวย การมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การทำงานเปนทีม และการยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรมและจริยธรรม
สวนที่ 3 ปจจัยแวดลอมอื่น ประกอบดวย การบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติการมี
สวนรวมของภาคประชาชน ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ และโปรแกรมการแกไขฟนฟู
สวนที่ 4 ประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติ ที่เปนผูใหญ ไดแก
ผูถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
สวนที่ 5 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติใน
การปฏิบัติงานดานการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ
วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะหประมวลผล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ดังนี้
1) วิเคราะหขอมูล ทั ่ว ไปของผู ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่ (Frequency
Distribution) การหาคาอัตราสวนรอยละ (Percentage Distribution)
2) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ ปจจัยแวดลอมอื่นที่มีผลตอ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการคุ ม ความประพฤติ ผ ูถูกคุมความประพฤติ ที่ เปนผู ใหญ และประสิ ทธิผลในการ
คุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3) การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติ
ที่เปนผูใหญเพื่อทดสอบสมมติฐานดวยสถิติเชิงอนุมาน คือ คาสถิติ t-test One-Way ANOVA และ
Pearson Correlation

4. ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
การวิ เ คราะห ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ตอบแบบสอบถามได แ ก เพศ อายุ วุฒ ิการศึ ก ษา
ประเภทตำแหนง และอายุงานปจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ ไดดังนี้กลุมตัวอยาง
เปนเพศหญิง รอยละ 66.7อายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 25.8 การศึกษาวุฒิปริญญาตรี รอยละ 82.5
พนักงานราชการ รอยละ 58.3 อายุงานระหวาง 11-15 ป รอยละ 39.2
4.1 ดานสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติประกอบดวย ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ดาน
การบริการที่ดีดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการทำงานเปนทีม และดานการยึดมั่นใน
ความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ
ขอ
1
2
3
4
5

สมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติ
การมุงผลสัมฤทธิ์
การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การทำงานเปนทีม
การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
รวม

Mean

S.D.

ความหมาย

4.43
4.68
4.34
4.55
4.72

.526
.401
.525
.587
.384

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.81

.433

มากที่สุด

จากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติของกลุมตัวอยาง
พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.81)
เมื่อพิจารณารายละเอียดรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากที่สุด ทุกดาน เรียงลำดับ
ไดดังนี้ คือ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.72) รองลงมา
คือ ดานการบริการที่ดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.68) ดานการทำงานเปนทีม (คาเฉลี่ยเทากับ 4.55) ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43) และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.34)
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4.2 ภาพรวมของปจจัยแวดลอมอื่น ประกอบดวย การบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ และโปรแกรมการแกไขฟนฟู
ตารางที่ 2: คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมอื่น
ขอ
1
2
3
4

ปจจัยแวดลอม
การบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน
ระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ
โปรแกรมการแกไขฟนฟู
รวม

Mean

S.D.

ความหมาย

3.87
3.78
4.31
4.08
4.01

.813
.844
.723
.634
.565

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากการศึ กษาพบว า ความคิดเห็น เกี่ย วกับ ปจ จัย แวดล อมอื่น ของกลุ มตัว อยาง พบวา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ ดานระบบสารสนเทศกรม
คุมประพฤติ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) รองลงมาคือ ดานโปรแกรมการแกไขฟนฟู (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08)
ดานการบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) และดานการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78)
4.3 ดานประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการคุมความประพฤติ
ขอ

ปจจัยแวดลอม

Mean

S.D.

ความหมาย

1

ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตาม
แผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว
ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตาม
แผนการแกไขฟนฟูที่กำหนดไว
ผูถูกคุมความประพฤติ สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น ไมไป
กระทำผิดซ้ำ
ผูถูกคุมความประพฤติไดรับการติดตาม ดูแล
ชวยเหลือ สงเคราะห ตามสภาพปญหา ความจำเปน
และความตองการ จนสามารถชวยเหลือตนเองและ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมได

4.15

.706

มาก

4.08

.693

มาก

3.95

.743

มาก

3.83

.857

มาก

2
3
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ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการคุมความประพฤติ (ตอ)
ขอ

ปจจัยแวดลอม

Mean

S.D.

ความหมาย

5

บุคคลในครอบครัวใหโอกาสผูถูกคุมความ
ประพฤติในการกลับตนเปนพลเมืองดี
บุคคลในชุมชน ใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติใน
การกลับคืนสูสังคม
รวม

4.15

.706

มาก

3.94

.710

มาก

4.02

.558

มาก

6

จากการศึกษาพบวาความคิดเห็ นเกี่ยวกับ ประสิทธิผลในการคุ มความประพฤติ ของกลุ ม
ตัวอยาง พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยเทากับ
4.02) เมื ่ อพิ จ ารณารายละเอี ย ดรายข อ พบวา กลุมตัว อยางมีความเห็น ดว ยมากในทุกขอดั ง นี้
ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว (คาเฉลี่ยเทากับ
4.15) รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัวใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับตนเปนพลเมืองดี
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการแกไขฟนฟูที่กำหนดไว
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.08) ผูถูกคุมความประพฤติสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดขี ึ้น
ไมไปกระทำผิดซ้ำ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) บุคคลในชุมชนใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับ
คืน สูสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) ผูถูกคุมความประพฤติไดรับการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ สงเคราะห
ตามสภาพปญหา ความจำเปน และความตองการ จนสามารถชวยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยูใน
สังคมได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
ข อมู ล ทั ่ วไปของกลุ  มตั วอย า ง การวิเคราะหขอมูล สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทตำแหนง และอายุงานปจจุบัน โดยการแจกแจงความถี่และ
หาคารอยละ ไดดังนี้กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 66.7อายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 25.8
การศึกษาวุฒิปริญญาตรี รอยละ 82.5พนักงานราชการ รอยละ 58.3 อายุงานระหวาง 11-15 ป
รอยละ 39.2
ดานสมรรถนะของพนักงานคุมประพฤติพบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงาน
คุมประพฤติของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวย
มากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.81) เมื่อพิจารณารายละเอียดรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็น
ดวยมากที่สุด ทุกดาน เรียงลำดับไดดังนี้คือดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.72) รองลงมาคือ ดานการบริการที่ดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.68) ดานการทำงานเปนทีม
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(คาเฉลี่ยเทากับ 4.55) ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43) และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34)
ปจจัยแวดลอมอื่น พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแวดลอมอื่นของกลุมตัวอยาง พบวา
ในภาพรวมกลุ  มตั วอยา งมี ความคิดเห็นในระดับ ความเห็น ดวยมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.01) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากที่สุด คือ ดานระบบสารสนเทศ
กรมคุมประพฤติ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.31) รองลงมาคือ ดานโปรแกรมการแกไขฟนฟู (คาเฉลี่ยเทากับ
4.08) ดานการบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.87) และดานการมีสวนรวม
ของภาคประชาชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78)
ด า นประสิ ทธิ ผ ลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เ ปน ผูใ หญ พบว า
ความคิ ดเห็ น เกี ่ย วกั บ ประสิ ทธิ ผลในการคุมความประพฤติของกลุมตัวอยาง พบวา ในภาพรวม
กลุ  มตั ว อย า งมี ความคิ ดเห็ น ในระดับ ความเห็น ดว ยมาก (คาเฉลี่ย เทา กับ 4.02) เมื่อพิจ ารณา
รายละเอียดรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความเห็นดวยมากในทุกขอดังนี้ ผูถูกคุมความประพฤติ
สามารถดำเนินการตามแผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว(คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) รองลงมาคือ
บุคคลในครอบครัวใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับตนเปนพลเมืองดี (คาเฉลี่ยเทากับ
4.15) ผูถูกคุมความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการแกไขฟนฟูที่กำหนดไว (คาเฉลี่ยเทากับ
4.08) ผูถูกคุมความประพฤติสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้นไมไปกระทำ
ผิดซ้ำ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) บุคคลในชุมชนใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับคืนสูสังคม
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) ผูถูกคุมความประพฤติไดรับการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ สงเคราะห ตามสภาพ
ปญหา ความจำเปน และความตองการ จนสามารถชวยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยูในสังคมได
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ในการอภิปรายผลการศึกษา ผูวิจัยจะไดอภิปรายไปตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังตอไปนี้
ประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญสำนักงานคุมประพฤติ
ในกรุงเทพมหานคร พบวาระดับประสิทธิผลการคุมประพฤติอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02)
เมื่อพิจารณารายละเอียดรายขอ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ ไดแกผูถูก
คุมความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว (คาเฉลี่ยเทากับ
4.15) รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัวใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับตนเปนพลเมืองดี
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) ผูถูกคุมความประพฤติ สามารถดำเนินการตามแผนการแกไขฟนฟูที่กำหนด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.08) ผูถูกคุมความประพฤติ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น
ไมไปกระทำผิดซ้ำ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) บุคคลในชุมชน ใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการ
กลับคืนสูสังคม (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) ผูถูกคุมความประพฤติไดรับการติดตาม ดูแล ชวยเหลือ
สงเคราะห ตามสภาพป ญ หา ความจำเปน และความตองการ จนสามารถชวยเหลือตนเองและ
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ดำรงชีวิตอยูในสังคมได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกองวิชาการและแผนงาน
กรมคุมประพฤติ (2536, บทคัดยอ) ที่ไดทําการศึกษาวิจยั เรื่อง“ความสัมฤทธิผลของงานคุมประพฤติ
ในการแกไขผูกระทําความผิด” ซึ่งสรุปผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้จาการสุมตัวอยางผูถูกคุ มความ
ประพฤติที่ศาลสั่งใหคุมความประพฤติในปพ.ศ. 2529-2531 และพนการคุมความประพฤติไปดวยดี
จำนวน 158 คน ของสํานักงานคุมประพฤติที่ไดรับการสุมเลือก 5 จังหวัด คือสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดเชียงใหม ภูเก็ต อุบลราชธานี จันทบุรีและนครปฐม เพื่อติดตามผลว าภายในระยะเวลา
อยางนอย 3 ป นับแตผูถูกคุมความประพฤติพนจากการคุมความประพฤติไปดวยดีแลวนั้น มีผูหวน
กลั บ ไปกระทํ า ความผิ ด ซ้ ำ อี ก หรื อ ไม ม ากน อ ยเพี ย งใด พบว า ผู  ถ ู ก คุ ม ความประพฤติ ส  ว นใหญ
ถึง 137 คน จากผูถูกคุมความประพฤติที่กลุมประชากรที่ศึกษา 158 หรือรอยละ 86.71 นั้น ไมได
กระทําความผิดขึ้นใหม มีผูถูกคุมความประพฤติเพียง 21 คน หรือรอยละ 13.29 ที่หวนกลับไปกระทํา
ความผิดขึ้นอีกภายหลังที่พนจากการคุมความประพฤติไปแลว
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะ
1) หน ว ยงานควรให ค วามสำคั ญ ด า นการสั ่ ง สมความเชี ่ ย วชาญในงานอาชี พ
การนำเอาองคความรูในงานมาใชในการแกไขฟนฟูผูถูกคุมความประพฤติแตละรายไดอยางเหมาะสม
2) หนวยงานควรสงเสริมใหบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด หรือผูนำชุมชน
เขามามีสวนรวมในการคุมความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน
และลดการกระทำผิดซ้ำ
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานคุมประพฤติ เพื่อใหสามารถพัฒนา
งานดานคุมความประพฤติอยางรอบดานตอไป เชน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุม
ความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนเด็กหรือเยาวชน และผูถูกคุมความประพฤติที่เปนนักโทษ
เด็ดขาด
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ผลการศึกษาและขอเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปไดตามภาพที่ 1

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผู
ถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ สำนักงานคุม
ประพฤติในกรุงเทพมหานคร

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิผลในการคุม
ความประพฤติผูถูกคุมความประพฤติที่เปนผูใหญ
สำนักงานคุมประพฤติในกรุงเทพมหานคร

ผลการศึกษา
ขอมูลทั่วไปของกลุม
ตัวอยาง
กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
รอยละ 66.7 อายุระหวาง
36-40 ป ร อ ยละ 25.8
การศึ ก ษาวุ ฒิ ป ริญ ญาตรี
ร อ ยละ 82.5 พนั ก งาน
ราชการ รอยละ 58.3 อายุ
งานระหว า ง 11-15 ป
รอยละ 39.2

ดานสมรรถนะของพนักงานคุม
ประพฤติ
มี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ความเห็ น
ดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.81)
เมื ่ อ พิจ ารณารายละเอียดรายดาน
พบว า ด า นการยึ ด มั ่ น ในความ
ถู ก ต อ งชอบธรรมและจริ ย ธรรม
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.72) รองลงมาคือ
ดานการบริการที่ดี (คาเฉลี่ยเทากับ
4.68) ด า นการทำงานเป น ที ม
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.55) ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.43)
และดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (คาเฉลี่ยเทากับ 4.34)

ปจจัยแวดลอมอื่น
มีความคิดเห็นในระดับความเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยเทา กั บ
4.01) ดานระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ (คาเฉลี่ยเทากับ
4.31) รองลงมาคือ ดานโปรแกรมการแกไขฟนฟู (คาเฉลี่ย
เทากับ 4.08) ดานการบริหารจัดการของสำนักงานคุมประพฤติ
(ค า เฉลี ่ ย เท า กั บ 3.87) และด า นการมี ส  ว นร ว มของภาค
ประชาชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78)

ประสิทธิผลในการคุมความประพฤติผถู ูกคุม
ความประพฤติทเี่ ปนผูใหญ พบวา
ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นในระดับ
ความเห็นดวยมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.02)ผูถูก
คุ ม ความประพฤติ ส ามารถดำเนิ น การตาม
แผนการคุมความประพฤติที่กำหนดไว(คาเฉลี่ย
เทากับ 4.15) รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว
ใหโอกาสผูถูกคุมความประพฤติในการกลับตน
เปนพลเมืองดี (คาเฉลี่ยเทากับ 4.15) ผูถูกคุม
ความประพฤติสามารถดำเนินการตามแผนการ
แกไขฟนฟูที่กำหนดไว (คาเฉลี่ยเทากับ 4.08) ผู
ถู ก คุ ม ความประพฤติ ส ามารถปรั บ เปลี ่ ย น
พฤติกรรม/ทัศนคติไปในทางที่ดีขึ้น ไมไปกระทำ
ผิดซ้ำ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.95) บุคคลในชุมชนให
โอกาสผูถูกคุมความประพฤติ ในการกลับ คืน สู
สั ง คม (ค า เฉลี ่ ย เท า กั บ 3.94) ผู  ถ ู ก คุ ม ความ
ประพฤติ ไ ด ร ั บ การติ ด ตาม ดู แ ล ช ว ยเหลื อ
สงเคราะห ตามสภาพปญหา ความจำเปน และ
ความตองการ จนสามารถชวยเหลือตนเองและ
ดำรงชีวิตอยูในสังคมได (คาเฉลี่ยเทากับ 3.83)

ขอเสนอแนะ
หนวยงานควรใหความสำคัญดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การนำเอาองคความรู
ในงานมาใชในการแกไขฟนฟูผถู ูกคุมความประพฤติแตละรายไดอยางเหมาะสมควรสงเสริมให
บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกลชิด หรือผูนำชุมชนเขามามีสว นรวมในการคุมความประพฤติ
ผูถูกคุมความประพฤติ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชนและลดการกระทำผิดซ้ำ

ภาพที่ 1: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงาน และอิทธิพลของปจจัยดาน
สภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือก
ให เ ป น ผู ปฏิบ ัติ งานที่ มีศั กยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เพื่อเปน ขอมูลใน
การพัฒนาระบบการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคล และเปนแนวทางสำหรับการวางแผนกลยุทธ
ในการบริหารบุคลากรขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดยทำการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ
พนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
กลางจำนวน 6 คน เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที ่ใชในงานวิจั ยเปน การสัมภาษณ เชิ ง ลึก
(In-depth interview)
ผลการศึ กษาพบว า ลั กษณะของงานที่ทํามีผ ลตอการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน
เนื่องจากพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ไดทํางานที่ตรง
กับความรูความสามารถตนเอง และมีอิสระในการทํางานทําใหสามารถแสดงความสามารถไดอยางเต็มที่
และไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กันดวย นอกจากนี้คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเปนปจจัยที่
พนักงานที่มีศักยภาพสูงทุกคนใหความสําคัญ รวมไปถึงการที่พนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ไดรับการเลื่อนตําแหนงและไดรับเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้น
ตามตําแหนง ทําใหมีแรงจูงใจในการทํางาน และความรวมมือในการทํางาน การไดรับความชวยเหลือ
เพื่อนรวมงาน การมอบหมายอยางเหมาะสมก็มีอิทธิพลตอบรรยากาศในการทำงานเชนกัน ที่สำคัญ
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ลักษณะของผูนำ ตองสรางบรรยากาศในการทํางานที่เหมาะสมใหแกลูกนอง และสื่อสารนโยบายตาง ๆ
ใหลูกนองทราบและมี ความเขาใจไปในทิ ศทางเดี ยวกั น การติดตามงานของหัว หน าในรูป แบบที่
เหมาะสมทําใหพนักงานรูสึกวาตนไดรับการเอาใจใส เมื่อพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอหัวหนาก็จะสงผล
ใหเกิดความไววางใจและเกิดความสัมพันธอันดีกันภายในองคกร และทำใหพนักงานที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) เกิดความพึงพอใจในการทำงาน และอยากทำงานใน
องคกรตอไป
คำสำคัญ: การรักษาคนเกงในองคกร แรงจูงใจในการทำงาน องคการอุตสาหกรรมปาไม
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Talent Management:
A Case Study of Forest Industry Organization

Kwanruetai Wananachote *

Abstract
This study aimed to study the motivation of work. And the influence of work
environment factors on job satisfaction of employees who have been selected as
high-potential practitioners (Talent) of the Forest Industry Organization. These information
for development of human resource management system and as a guideline for
strategic planning in personnel management of the Forest Industry Organization. Data
were collected from a sample group of 6 employees who were selected as Talents
who worked in the central office. The tool used in this research was an In-depth
interview.
The study found that the nature of the work performed has an effect on the
enhancement of work motivation. This is because employees who have been selected
as Talent performers work with their own competence. And have the freedom to work
to be able to show their ability fully and have developed themselves at the same
time as well. In addition, appropriate compensation and benefits are factors that all
high-potential employees attach great importance too. This also included that
employees who were selected as Talent practitioners were promoted and received
*
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increased salary and benefits based on their positions. Causing motivation to work and
cooperation in work. Getting help for a colleague Appropriate assignments also influence
the work environment. The main characteristics of the leader Must create a suitable
working environment for employees and communicate various policies tet employees
know and have understanding in the same direction.
The proper manner of monitoring the work of the boss makes employees feel
they are taken care. When employees have a positive attitude towards their supervisors,
it will result in trust and good relationships within the organization and make employees
who have been selected as the performer with high potential (Talent) to be satisfied
in their work. And want to continue working in the organization
Keywords: Talent Management, Motivation for Work, Forest Industry Organization

1. บทนำ
การจัดการทรัพยากรมนุษยในปจจุบันเปนงานที่ทาทายอยางมาก นักจัดการทรัพยากรมนุษย
จึงจำเปนตองปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เนนการปฏิบัติการไปสูระดับยุทธศาสตรถึงจะสามารถ
เพิ่มความสำเร็จใหเกิดแกองคกร ได (Ulrich, 1997 อางถึงใน วีระวัฒน ปนนิตามัย, 2553) หลายองคกร
ในอดีตเคยเชื่อวาเครื่องจักร สินทรัพย และวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คือ สิ่งที่สรางความไดเปรียบ ในการ
แข งขั น ให กั บ องค กร และคนจะเป น ฝ า ยที่ว ิ่งเขาหาองคกร แตป จ จุบ ัน พบวาทรัพยากรมนุษย
ที่เปนคนเกง คนดีตางหากที่ชวยสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคกร สงผลใหองคกร
ในปจจุบันตองเปนฝายที่วิ่งเขาหาคน (Michaels, HandﬁeldJones, & Axelrod, 2001 อางถึงใน
เศรษฐวัฒน เอกคณานุวงศ, 2553) ปจจุบันองคกรตาง ๆ มีความตองการทรัพยากรมนุษยที่เปนคนเกง
คนดีใหมาทำงานรวมกับองคกร เพื่อเสริมขีดความสามารถขององคกร จึงสงผลใหเกิดการแยงชิงตัว
คนเกง คนดีระหวางองคกรซึ่งหากองคกรสูญเสีย คนเกง คนดีไป จะกอใหเกิดการสูญเสีย ทั้งบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพสูงในการปฏิบัติงานและยังสูญเสีย ความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่
ติดอยูกับบุคคลนั้นไปดวย กระบวนการบริหารคนเกง คนดีจึงเปนกระบวนการที่สำคัญที่สุดประการ
หนึ่งในการบริหารองคกรในปจจุบันนี้
จากที่กลาวมา ผูวิจัยมีความเห็นวาแนวทางในการจัดการภายใตแนวคิดที่ตองการใหองคกร
อยูรอดและเติบโตไดในปจจุบันและอนาคต คือ แนวทางในการจัดการทรัพยากรมนุษยดวยการพึ่งพา
คนเกง คนดี แตละองคกรจะตองมีแนวทางในการบริหารจัดการคนเกง คนดี อยางชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงแนวทางในการบริหารจัดการคนเกง คนดี ของหนวยงานที่
ปฏิบัติงานอยูองคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สังหกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และ เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการคนเกง คนดี ไดอยางเหมาะสมกับบริบทขององคกร
เพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาเรื่องการรักษาคนเกงในองคกร กรณีศึกษาองคการอุตสาหกรรมปาไม มีการกำหนด
วัตถุประสงคดังนี้
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคสำคัญ 2 ประการ ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่
มีศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
2.2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการทำงานของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)

3. ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เปน
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Source)
เปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาขอมูล เชน ขอมูลจากทั้งหนังสือ บทความ เอกสาร ขอมูลที่
เกี่ยวของ

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการกำหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระจำนวน 3 กลุม คือ
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงาน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานและ
ตัวแปรตาม คือความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ดังนี้

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

29

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

5. สมมติฐานการวิจัย
การศึกษาเรื่องการรักษาคนเกงในองคกร กรณีศึกษาองคการอุตสาหกรรมปาไม กำหนด
สมมติฐานดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจในการทำงานของพนั กงาน
ที่ ไ ด รับการคัดเลือกใหเป นผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมป าไม ที่
แตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงานดาน ไดรับการยอมรับในผลงาน
ความรับผิดขอบงาน ลักษณะของงานที่ทำ ความเจริญกาวหนาในการทำงาน นโยบายและการบริหาร
สภาพแวดล อม และค าตอบแทนและผลประโยชน มีผ ลตอความพึง พอใจของพนัก งานที ่ไ ด รั บ
การคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
สมมติฐานที่ 3. อิทธิพลของปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานซึ่งประกอบดวย การมี
สวนรวมในการทำงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การสนับสนุนจากผู บ ังคั บบัญชามีผ ลต อ
ความพึงพอใจของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม

6. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จะเปนพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุ ตสาหกรรมปาไม โดยกลุมตัวอยางจะเปน พนั กงานที่ไ ด รั บ
การคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานกลางจำนวน 6 คน

7. วิธีการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใชการสัมภาษณ
เปนรายบุคคล

8. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
การกำหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยจะกำหนดตัวแปร 2 ลักษณะ ดังนี้
8.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย
8.1.1 ขอมูลปจจัยสวน,บุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายได
8.1.2 ขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงาน ประกอบดวย ปจจัยดานตัวกระตุน
ไดแก ไดรับการยอมรับในผลงาน ความรับผิดชอบงาน ลักษณะของงานที่ทำ ความเจริญกาวหนาใน
การทำงาน และป จ จั ยดา นการบำรุงรักษา ไดแก นโยบายและการบริหาร สภาพแวดลอม และ
คาตอบแทนและผลประโยชน
8.1.3 ขอมูลปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย การมีสวนรวม
ในการทำงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา
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8.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

9. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ใชการสัมภาษณเปนรายบุคคล ใชกระบวนการ
วิธีสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi - structure interview) ซึ่งกำหนดลักษณะของขอคำถามที่มี
ลักษณะเปนคำถามปลายเปด และถามสลับไปมาตามคำถามที่เตรียมไว มีความยืดหยุน และนำ
คำสำคัญ (Keywords) มาใชประกอบในการชักจูงผูสัมภาษณใหตรงประเด็น โดยลักษณะคำถามจะ
ปรั บ เปลี ่ ย นถ อ ยคำเพื ่ อ กระตุ  น ผู  ส ั ม ภาษณ ใ ห ต อบคำถามในประเด็ น ที ่ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย
ซึ่งประกอบดวยคำถาม 2 สวน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการทำงาน

10. ผลการวิจัย
ลักษณะของงานที่ ทํา มีผ ลต อการเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององคการอุตสาหกรรมปาไม เนื่องจาก
พนักงานไดทํางานที่ตรงกับความรูความสามารถตนเอง และมีอิสระในการทํางานทําใหสามารถแสดง
ความสามารถไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดเรียนรูงานอื่นๆ ในสายงานที่เกี่ยวของทําใหงาน
ที่ทํามีความทาทายมากขึ้นและไดพัฒนาตนเองไปพรอม ๆ กันดวย โดยพนักงานใหความสําคัญกับ
ปริมาณงานที่ตนเองไดรับมอบหมายดวย เพราะสงผลตอการบริหารเวลาสวนตัวและเวลางานของ
พนักงาน ซึ่งความสมดุลระหวางเวลางานและเวลาสวนตัวเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานรูสึกมีแรงจูงใจ
ในการทํางานและทํางานอยางมีความสุข
คาตอบแทนและสวัสดิการ เปนปจจัยที่พนักงานที่มีศักยภาพสูงทุกคนใหความสําคัญตั้งแต
กอนการตัดสินใจเขามารวมงานกับองคกร และพนักงานที่มีศักยภาพสูงยังคงใหความสําคัญอยาง
ต อเนื ่ องจนกระทั ่ งเกษี ย ณหรื อลาออกไป องคการอุตสาหกรรมปาไมมี การบริห ารเงิน เดื อ นให
เหมาะสมกับงานแตละตําแหนง นอกจากการขึ้นเงินเดือนรายปแลวองคกรยังมีการปรับเงินเดือนให
กบพนักงานที่มีผลการทํางานโดดเดน นอกจากนี้องคกรยังมีสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึง
คูสมรส บุตร และบิดามารดา มีการจัดหาแหลงเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยที่มีดอกเบี้ยต่ำและใหวงเงินสูง
อีกทั้งยังมีการเปดโอกาสใหบุตรของพนักงานสอบชิงทุนการศึกษาใหแตละป สวนตัวพนักงานเองนั้น
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องคกรยังเปดโอกาสใหสอบเพื่อชิงทุนศึกษาตอในหลักสูตรที่กำหนด เพื่อเปนการสรางบุคลากรที่มี
คุณภาพและตรงกับความตองการขององคกรดวย
ความกาวหนาในหนาที่ พนักงานที่มีความรูความสามารถไดรับการเลื่อนตําแหนงและได
รับเงินเดือนและสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามตําแหนง ทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานและพยายาม
พัฒนาตนเองเพื่อสรางโอกาสในการเติบโตในตําแหนงตอไปในอนาคต แตทั้งนี้พนักงานที่มีศักยภาพสูง
บางคนอาจจะยอมลดความตองการความกาวหนาลง เนื่องจากที่ตั้งหนวยงานในแตละพื้นที่มีขนาด
ที่แตกตาง กัน จึงทําใหมีตําแหนงไมเทากัน ดังนั้น หากพนักงานตองการตําแหนงที่สูงขึ้นจึงตองยอม
โยกยายไปที่อื่นทําใหมีเวลาใหครอบครัวลดลง ทําใหตองการความมั่นคงทางครอบครัวมากขึ้น จึง
ยอมลดทอนความตองการความกาวหนาลงนั่นเอง
ความรวมมือในการทํางาน การทํางานของหนวยงานตางๆ ในองคกรจะสําเร็จไดเมื่อทุกคน
ในองคกรมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นในองคกรที่พนักงานทราบหนาที่การทํางานของตนเองชัดเจน
ทํางานในหนาที่ของตนอยางเต็มที่และใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงาน อีกทั้งการมอบหมายให
อยางเหมาะสมก็สงผลตอความรวมมือในการทํางานเชนกัน หากมอบหมายงานใหกับคนหรือหนวยงานที่
ไมมีความรูเพียงพอหรือไมมีอํานาจในการตัดสินใจก็จะสงผลใหการทํางานไมราบรื่น ซึ่งทําใหพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูงที่ตองทํางานตอเนื่องดวยสูญเสียแรงจูงใจในการทํางาน
ลักษณะของผูนำ ตองสรางบรรยากาศในการทํางานที่เหมาะสมใหแกลูกนอง และสื่อสาร
นโยบายตางๆ ใหลูกนองทราบและมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน ถึงแมบางครั้งหัวหนาจะไมได
คลุกคลีนั่งทํางานในพื้นที่เดียวกัน การเขาถึงและพบปะระหวางกันก็ยิ่งนอยลง การติดตามงานของ
หัวหนาในรูปแบบที่เหมาะสมทําใหพนักงานสึกวาตนไดรับการเอาใจใส และหัวหนามีโอกาสไดรับ
ทราบปญหาที่แทจริง ซึ่งนําไปสูการแกไขปญหาและเกิดการพัฒนากระบวนการในการทํ างานที่
เหมาะสมมากขึ ้ น เมื ่ อพนั กงานมี ทัศนคติที่ดีตอหัว หนาก็จะสงผลใหเกิดความไวว างใจและเกิด
ความสัมพันธอันดีกันภายในองคกร

11. อภิปรายผล
ลักษณะของงานที่ทํา เปนปจจัยเสริมสรางแรงจูงใจในการทํางาน งานที่ทํามีความทาทาย
และเปดโอกาสใหไดแสดงความสามารถ ทำใหพนักงานที่มีศักยภาพสูงไดใชความรูความสามารถที่
ตนเองมีในการทํางานอยางเต็มที่ใหโอกาสพนักงานไดลองผิดลองถูก ทําใหพนักงานกลาที่จะแสดง
ความคิดเห็นหรือนําเสนอสิ่งใหมๆ ใหกับองคกรอยูเสมอ สงผลใหงานที่ทําไมจําเจและไดรับการพัฒนา
ใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ (2552) พบวาพนักงานมี
ความพึงพอใจในการทํางานระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวางานที่ทํามีความสําคัญตอองค
กรอยูในระดับมาก รองลงมาคืองานที่ทําเหมาะสมกับความรู ความสามารถและประสบการณ และ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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งานที่ทํามีความนาสนใจและเปนงานที่ทาทายความสามารถตามลําดับ การวิจัยในครั้งนี้ยังพบอีกวา
ไมใชเพียงแตลักษณะงานเทานั้นที่มีสวนจูงใจในการทํางานแตปริมาณงานที่เหมาะสมก็มีความสําคัญ
เชนกัน การที่องคกรมอบหมายงานใหทําในปริ มาณน อยเกิน ไปทําใหพนักงานรู สึกเบื่ อหน ายใน
การมาทํางาน และปริมาณงานที่มากเกินไปทําใหพนักงานรูสึกเหน็ดเหนื่อยกับการทํางาน ดังนั้น
องคการอุตสาหกรรมปาไมควรมี การผลักดันให พนักงานที่มี ศักยภาพสูงเกิดความสมดุลระหว าง
เวลาทํางานและเวลาสวนตัว มีการมอบหมายงานใหในปริมาณที่เหมาะสม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของอาทิตย เสนะวงศ (2555) พบวาพนักงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของงานที่
ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความเห็นอยูในระดับมาก ไดแก ลักษณะ
งานที่ทาทายและนาสนใจ ระดับความคิดเห็นปานกลางไดแก ปริมาณงานมีความเหมาะสม
คาตอบแทนและสวัสดิการ จากงานศึกษาในครั้งนี้ แสดงใหเห็นวาองคการอุตสาหกรรมปาไม
มีนโยบายการบริหารคาตอบแทนแยกตามความเหมาะสมของแตละตำแหนงและยังมีการพิจารณา
ปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจจในปจจุบัน จึงทําใหพนักงานที่มีศักยภาพสูงรูสึกมีแรงจูงใจ
ในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) พบวาพนักงานมีแรงจูงใจที่อยูใน
ระดับมาก คือปจจัยดานค าตอบแทนโดยรายได ต อเดื อนที่ แตกตางกั นมีผลต อระดับแรงจู งใจใน
การทํางานที่แตกตางกัน จึงตองมีกรกำหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับลักษณะตำแหนงงานเพื่อ
รักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงไวใหองคกร นอกจากนี้งานวิจัยยังใหขอมูลเพิ่มเติมถึงการคํานึ งถึง
การสื่อสารใหพนักงานมี ความเขาใจถึงเหตุผลและหลักเกณฑในการปรับเงินเดือนและสวัสดิ การ
แตละครั้ง เพราะแมพนักงานที่มี ศั กยภาพสูงจะรูสึกพอใจกับ เงิ นเดื อนของตนเอง แตก็ยังมี การ
เปรียบเทียบเงินเดือนและสวัสดิการวามีความเปนธรรมและยุติธรรมหรือไม ดังนั้น การกำหนดอัตรา
คาจางนอกจากหลักความเปนธรรมและยุติธรรมแลว สวนที่สําคัญคือจะหาคนดีมีความสามารถ
มาชวยงานไดมากนอยเพียงใด เพราะทุกคนที่ทํางานอยูเดิมมักถือเอาเงินเดือนเปนขอพิจารณากอน
เขางานหรือลาออกจากงาน เพราะโดยสามัญสํานึกแลวผูที่ตั้งใจปฏิบัติงานใหไดผลดีจะตองไมมี
ความเดือดรอนความกังวลดานจิตใจและไมไดรับการบังคับจากดานการครองชีพดวย เพราะคนเรา
ตองกินตองใช หากปฏิบัติงานยังตองกังวลในเรื่องการเงินไมพอใชยอมทําใหไดผลงานยางไมสมบูรณ
ฉะนั้นการกำหนดอัตราเงิ นเดื อนจึ งเปนสิ่ งจูงใจที่สําคัญ อยางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากงานวิจ ั ย ของ
Adhikari and Thapa (2013) พบวาพนักงานใหความสําคัญ กับสิ่งกระตุน ที่ไมใชตัวเงินมากกว า
สิ่งกระตุนที่เปนตัวเงินซึ่งเปนสิ่งยืนยันวาการใหผลตอบแทนที่เปนตัวเงินอยางเดียวไมสามารถสราง
แรงจูงใจในการทํางานไดทั้งหมดและมีปจจัยอื่นที่พนักงานเห็นวาสำคัญกวา
ความกาวหนาในหนาที่ การศึกษาครั้งนี้คนพบวา พนักงานที่มีศักยภาพสูงมีความเห็นวา
ปจจัยความกาวหนาในหนาที่เปนปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางแรงจูงใจการทํางานของพนั กงาน
โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุนอยและมีสถานภาพทางโสดมักตองการความกาวหนามากกวาพนักงานที่
มีครอบครัวแลว เพราะเมื่อพนักงานอายุมากขึ้นจะมีความตองการความกาวหนานอยลง ซึ่งสอดคลอง
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ขวัญฤทัย วรรณโชติ

กับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) พบวาพนักงานมีแรงจูงใจจากปจจัยความกาวหนาในหนาที่
งานที่อยูในระดับมาก อายุมีความสัมพันธกับประสบการณ ดังนั้น องคกรจึงควรผลักดันพนักงานที่
มีอายุงานนอยและพรอมในการโยกยายใหเติบโต เพราะพนักงานจะรูสึกกระตือรือรนและพยายาม
ทํางานใหคุมกบเงินเดือนที่ไดรับ
ความรวมมือในการทํางาน การศึกษาครั้งนี้พบวาปจจัยดานความสัมพันธระหวางเพื่อน
รวมงาน โดยเฉพาะเรื่องความรวมมือในการทํางานมีผลตอลดจูงใจในการทํางาน เนื่องจากเปนปจจัย
ที่ไมมีการนําไปวัดผลในการพิจารณาผลงานหรือความประพฤติ ทําใหพนักงานบางคนปฏิเสธการ
ใหความชวยเหลืองานในหนาที่ของตนเอง ทําใหผูที่ทําการประสานงานมีความกดดันในการทํางาน
ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ภัทราวดี ขันธอุบล (2554) พบวา พนักงานใหความสําคัญดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานมากกวาดานอื่นๆ เนื่องจากรานสาขาสวนใหญมีพนั กงานเพีย ง 5-6 คน ทําให
พนักงานมีความใกลชิดกันชวยเหลือกันในยามทํางานและมุงเนนการทํางานเปนทีมและปรึกษาหารือ
กันเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน
ลั กษณะของผู  น ำ การศึ กษาครั้งนี้พบวาหัว หนางานและความผูกพัน ตอองคกรมีผ ลตอ
การลดแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานที่มีศักยภาพสูงก็มีความเชื่อวา
องคกรที่ดีจะมีกระบวนการในการคัดเลือกคนเกงและคนดีใหขึ้นมาเปนผูนําจึงจะทําใหพนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานเพราะคนเกงจะเปนคนที่มีความเปนผูนําดวย จะสามารถนําพาใหคนใน
องคกรทํางานเพื่อองค กรไดดวยความเต็ มใจและมีความปรับปรุงพัฒนาสิ่งตาง ๆ อยางตอเนื่ อง
นอกจากนี้ยังพบวาลักษณะของผูนําสงผลใหพนักงานลดแรงจูงใจในการทํางานลง แตเมื่อพิจารณา
ลงไปในรายละเอีย ดพบว าเนื ่ องจากหัวหนาไมมีการติดตามงานอยางจริงจังสงผลใหการทํ างาน
ไมราบรื่น ปญหาที่เกิดขึ้นไมไดรับการแกไขเมื่อมีการขาดการติดตามงานจากผูมีอํานาจจึงทําให
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานลดลง ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ ภัทราวดี ขันธอุบล (2554)
พบว า พนั ก งานให ค วามสํ า คั ญ ด านความสั ม พั น ธ ก ั บ ผู  ใ ตบ ั ง คั บ บั ญ ชาเป น อั น ดั บ ที่ 3 (รองจาก
ความสั มพั น ธ ร ะหว า งเพื ่ อ นร ว มงานและความมั่น คงในการทํา งาน) และดานความสัม พัน ธ กั บ
หั ว หน า งานเป น อั น ดั บ ที่ 5 (รองจากด า นชี ว ิ ต ส ว นตั ว ) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า ในด า น
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หัวขอยอยเรื่องผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือในการทํางานให
เสร็จตามกาหนดเปนลําดับแรกและในดานความสัมพันธกับหัวหนางาน หัวขอยอยเรื่องความสนิท
สนมความจริงใจและความเปนกันเองเปนลําดับแรก
อีกทั้งสอดคลองกับทฤษฎี ของ Herzberg ที่วาหากไมมีปจจัยคาจุนจะสงผลกระตุนใหเกิด
การลดแรงจูงใจในการทํางานลง และสอดคลองกับงานวิจัยของ Kozoil (2011) เรื่อง กรอบแนวคิด :
Trychonomy ของปจจัยที่สรางแรงจูงใจในการทํางาน พบวาปจจัยลดแรงจูงใจคือปจจัยเล็ก ๆ นอย ๆ
ที่คนมักมองขามและไมมีการวัด ที่ชัด เจน เชนการแกงแยงกันภายในองคกร พฤติกรรมเชิงลบที่
สงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร พฤติกรรมดังกลาวเหลานี้มาจากการสรางบรรยากาศใน
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การทํางานของหัวหนางานทั้งสิ้น ซึ่งเห็นไดจากงานวิจัยของ วุฒิชัย ใจสงค (2557) พบวา ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอภาวะผูนําของผูบริหารธนาคารพาณิชย มีความสัมพันธ
ภาวะผูนําแบบมุงความสัมพันธหรือคํานึงถึงผูอื่นเปนหลักตามทฤษฎีผูนําเชิงพฤติกรรม แสดงให
เห็นวาพนักงานพึงพอใจกบผูนําที่มุงความสําคัญที่ความรูสึกของพนักงานและพยายามจะทําสิ่งตาง ๆ
ใหผูตามเกิดความพึงพอใจ หรือเปนลักษณะผูนําที่แสดงออกถึงความไววางใจผูใตบังคับบัญชา มี
การช ว ยเหลื อ ทั ้ ง เรื ่ อ งงานและเรื ่ อ งส ว นตั ว และคุ ณ ลั ก ษณะด า นบุ ค ลิ ก ภาพทั ่ ว ไปตามทฤษฎี
คุณลักษณะของผูนําโดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันคือพนักงานพึงพอใจกับผูนําที่มีลักษณะ
ทั่วไปอันไดแก ความเชื่อมันในตนเอง การสรางความไววางใจ ลักษณะเดน และความกลาแสดงออก
ซึ่งสัมพันธกับความสําเร็จและความพอใจทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว

12. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำไปใช
1) ควรสงเสริมใหมีหมุนเวียนงาน หรือมอบหมายที่ทาทายให พนักงานที่มีศักยภาพสู ง
เพื่อไมใหพนักงานมีศักยภาพสูงเกิดความรูสึกเบื่อหนายและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง
2) การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการเปนเรื่องที่ทาทายความสามารถของผูบริหารและ
ฝายทรัพยากรมนุษย เพราะไมเพียงแตการปรับเงินเดือนพนักงานมีศักยภาพสูงเทานั้น แตการดึงดูด
คนภายนอกที่มีศักยภาพสูงใหเขามาทํางาน อาจสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานที่
ทํางานอยูเดิมดวย
ดังนั้น การกำหนดอัตราคาจางหากตั้งอยูบนหลักความเปนธรรมและยุติธรรม ประกอบกับมี
การชี ้ ว ั ด ที ่ ช ั ด เจนแล ว นั ้ น จะทํ า ให พ นั ก งานมี ศ ั ก ยภาพสู ง มี ค วามเต็ ม ใจที ่ จ ะทํ างานให ค ุ  มกั บ
ผลตอบแทนที่ไดรับนั่นเอง
3) ควรเพิ ่ มโอกาสให พนั กงานมีศักยภาพสูงไดพบปะแลกเปลี่ย นความคิดเห็นระหวาง
หนวยงานเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดองคความรู และสรางความสัมพันธระหวาง
หนวยงานนอกเหนือจากเรื่องงานเพื่อสรางบรรกากาศในการทำงานที่อบอุนใหพนักงานมีศักยภาพสูง
รูจักกันมากขึ้นและมีความเปนหนึ่งเดียวกัน ไมมองกันเปนศัตรูที่ตองแขงกันทำงานเพียงอยางเดียว
ซึ่งจะทําใหการทํางานราบรื่น
4) พนักงานมีศักยภาพสูงและผูบังคับบัญชา ตางตองการความไววางใจซึ่งกันและกันจึงจะ
ทําใหมีความสัมพันธที่ดีตอกัน อันสงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานเนื่องจากมีแรงจูงใจใน
การทํางาน หัวหนาควรทำหนาที่สนับสนุนชวยเหลือใหลูกนองสามารถทํางานไดอยางราบรื่น

36

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ขวัญฤทัย วรรณโชติ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) พั ฒ นาเครื ่ องมื อในการศึ กษาเพิ่ม เติ มโดยใช การวิจ ัย เชิง ปริ มาณควบคู ไปดว ยเพื่ อ
เปรียบเทียบผลที่ไดวามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร และเพิ่มจำนวนการทํา Focus Group
ซึ่งอาจทําใหไดประเด็นใหม ๆ จากการแสดงความคิดเห็นของพนักงานมีศักยภาพสูงแตละคน
2) ควรมีการศึกษาลักษณะผูนํากับการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) ใน
องคกร เพื่อศึกษาหาลักษณะผูนําที่จะทําใหองคกรบริหารจัดการคนเกงเพื่อประโยชนองคกรอยาง
เต็มที่
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รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
กรณีศึกษาทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คุณากร ดวงหัสดี 1
0

บทคัดยอ
บทความนี้มีว ัตถุ ประสงคเ พื ่อศึ กษารู ปแบบและวิธ ี การลักลอบนำเขาสิน คาแบรนด เ นม
ที่นำเขาผานทางทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยกลุมผูโดยสารที่แตกตางกัน อีกทั้งยังศึกษา
วิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศุลกากร ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบดังกลาว โดยใช
วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
จากผูใหขอมูลสำคัญ จำนวน 15 คน
ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมของผูโดยสาร
แตละกลุม มีลักษณะเฉพาะที ่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในบางกรณีผูโดยสารบางกลุมจะใช ว ิ ธี
การลักลอบที่คลายคลึงกัน 2) ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม เจาหนาที่มี
การปฏิบัติงานโดยนำหลักบริหารความเสี่ยงมาใช ไดแก (1) การระบุปจจัยเสี่ยง (2) การประเมินและ
วิเคราะหความเสี่ยงจากเที่ยวบินที่มีสถิติการลักลอบนำเขา ปจจัยดานสัมภาระ ปจจัยดานลักษณะ
และพฤติกรรมของผูโดยสาร ฐานขอมูลการจับกุม และขอมูลการขาว (3) การกำหนดมาตรการจัด
การความเสี ่ ย งอย า งรั ด กุ ม โดยการสุ  มตรวจสั มภาระผู  โดยสารตามหลั กบริ หารความเสี ่ ยง การนำ
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใช และการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภายในและภายนอก (4) มีการ
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ติ ด ตาม รายงาน และประเมิ น ผลการดำเนิน งานตามมาตรการที่ไดกำหนดไว (5) มี การทบทวน
การบริหารความเสี่ยง โดยการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
คำสำคัญ: การลักลอบ สินคาแบรนดเนม บริหารความเสี่ยง

1. ความสำคัญของปญหา
ในปจจุบัน ความนิยมใชสินคาจากตางประเทศมีมากขึ้น เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
การหลั่งไหลเขามาของวัฒนธรรมตะวันตก รวมทั้งการมีคานิยมวาของแบรนดเนมเปนเครื่องมือที่
บ ง บอกถึ ง ฐานะ ความต อ งการเลี ย นแบบบุ ค คลในสั ง คม ดารา นั ก แสดง ตลอดจนการบริ โ ภค
เพื ่ อ ตามให ทันตอสมั ย นิ ย ม และพบว า คนไทยที ่ เ ดิ น ทางไปต า งประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ในแถบยุ โ รป นิ ย มซื ้ อ สิ น ค า แบรนดเนมประเภทนาิกาขอมื อ กระเปา รองเทา หมวก เสื้อผ า
เข็มขัด และเครื่องประดับตาง ๆ กลับเขามา ซึ่งสวนใหญเปนแบรนดแถบยุโรปและจัดอยูในกลุ ม
แบรนด ห รู (Luxury Brand) ที่มีราคาสู งตั ้งแตหลั กหมื ่น ไปจนถึงหลั กล าน เนื่องจากเปน ประเทศ
ที ่ เ ป น เมื องกำเนิ ดของสิ น ค า นั ้ น และยั งมี น โยบายในการคืน ภาษีมูล คาเพิ่มใหแกน ั กท องเที ่ ย ว
จึ งมี ร าคาถู ก กว า การซื ้ อในประเทศไทย เนื่องจากภาครัฐ จั ดสิ นค าแบรนด เนมไว ในหมวดสิ นค า
ฟุ  มเฟ อย ทำให การนำเข าต องชำระอากรขาเข าในอั ตราสู ง เช น กระเป าและเครื ่ องหนั งเสี ยภาษี
ในอั ตราร อยละ 20 นาิ กาข อมื อร อยละ 5 รองเท าร อยละ 30 หมวกร อยละ 20 และเสื ้ อ ผ า
รอยละ 30 เปนตน นอกจากนี้แลว สินคาที่นำเขามาจากตางประเทศ ยังมีภาระภาษีมูลคาเพิ่มอีก
ในอัตรารอยละ 7 ของราคาสินคา เนื่องจากจัดอยูในกลุมของสินคาฟุมเฟอย ดังนั้น บริษัทผูแทน
จำหน า ยก็ ม ี ภาระต นทุ นที ่ ส ู งมาก ทำให ราคาในประเทศสู งขึ ้ น ตามไปด วย จึ งเกิ ดแรงจู งใจใน
การซื ้ อสิ นค าแบรนด เนมกลั บ มาจากต า งประเทศ ทั้งใชเองและเพื่อ การคา ทำใหมีการลัก ลอบ
นำเข า มาโดยไม ผ  านพิ ธ ี การศุ ลกากรและไม เสี ยภาษี นำเข า โดยใช ว ิ ธ ี ก ารที ่ ห ลากหลายแบบ
แตกตางกันไป และมีวิธีการที่ซับซอนแยบยลมากขึ้นเพื่อหลบหนีการจับกุมของเจาหนาที่
ธนิ ต วั ฒน ธนนั นท (2561) ระบุ ว  าสถิติการจับกุมสินคาลักลอบหนีภาษี ณ ทาอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ในรอบ 5 ป ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 ประเภทของสินคาที่
จับกุมไดมากที่สุดคือ สินคาแบรนดเนม สามารถจับกุมไดถึง 605 คดี คิดเปนรอยละ 42 ของคดี
ลั ก ลอบหนี ศุ ลกากรที ่ เกิ ดขึ ้ น ณ ท าอากาศยานนานาชาติส ุวรรณภู มิ ทั้ งหมด จากสถิติการจั บกุ ม
สิ นค าแบรนด เนมและมู ลค าการลั กลอบ ของสำนั กงานศุ ลกากรตรวจของผู  โดยสารท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ในป พ.ศ. 2560 มีจำนวน 168 คดี มูลคา 153,351,000 บาท ป พ.ศ. 2561 จำนวน 152 คดี
มูลคา 153,220,000 บาท ป พ.ศ. 2562 จำนวน 250 คดี มูลคา 234,416,136 บาท และ ป พ.ศ. 2563
จำนวน 76 คดี มู ลค า 84,139,000 บาท ป ท ี ่ ม ี จำนวนแฟ มคดี การจั บกุ มและมี ม ู ลค าการลั กลอบ
มากที ่ ส ุ ดคื อ ป พ.ศ. 2562 เนื ่ องจากการแข็งคาของเงินบาทจึงมีการซื้อสินคาแบรนดเนมกลับมา
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เป นจำนวนมาก และนโยบายของกรมศุ ลกากรในการมุ งเน นการจั บกุ มผู  กระทำผิ ด และได ลดลง
อยางมากในป พ.ศ. 2563 เนื่องจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19
จากขอมูลดังกลาวขางตน สินคาแบรนดเนมจึงจัดเปนสินคาที่มีความเสี่ยงในการลักลอบสูง
ดั ง นั ้ น สำนั กงานศุ ลกากรตรวจของผูโดยสารท าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ซึ่งเปนหนวยงานในสั งกั ด
กรมศุลกากรที่เปรียบเสมื อนประตูดานแรกของประเทศ และมีบทบาทสำคัญในดานการจัดเก็ บภาษี
ปองกันการลักลอบนำเขา-สงออกสิน คา และของตองหามตองกำกัด ตามกฎหมายตาง ๆ รวมถึ ง
อำนวยความสะดวกใหแกผูโดยสารที่เดินทางเขา-ออกประเทศ จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
สถานการณดังกลาว การศึกษานี้จึงเจาะจงสินคาที่มีมูลคาสูงจำพวกสินคาแบรนดเนม วามีรูปแบบ
และวิธีการลักลอบนำเขาอยางไร เนื่องจากผูลักลอบนำเขาเปนผูเดินทางหลายกลุม ทั้งนักทองเที่ยว
ขาราชการ บุคคลมีชื่อเสียง ลูกเรือ ผูคา ไกดหรือผูนำทัวร เปนตน จึงอาจมีวิธีการลักลอบที่แตกตาง
กั น ออกไป อี ก ทั ้ ง ผู  ล ั ก ลอบยั ง ใช ว ิ ธ ี ก ารลั ก ลอบที ่ ซ ับ ซ อ นและแยบยลมากขึ ้ น เพื ่ อ หลบเลี ่ ย ง
การตรวจสอบจากเจาหนาที่ ดังนั้น จึงศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปองกั น และ
ปราบปรามการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมดังกลาวอีกดวย

2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการในการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
นำเขาสินคาแบรนดเนม

3. คำถามการวิจัย
3.1 การลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมผานทางทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ของ
ผูโดยสารแตละกลุม มีรูปแบบและวิธีการอยางไร
3.2 เจาหนาที่มีวิธีการปฏิบัติงานอยางไรในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนำเขา
สินคาแบรนดเนม

4. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษานี้แบงออกเปนสองสวน สวนแรกเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษารูปแบบและ
วิธีการตาง ๆ ในการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม ผานทางทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ว า กลุ  ม ผู  โ ดยสารแตละกลุมมีรูป แบบและวิธีการลักลอบนำเขาเหมือนหรือแตกตางกัน อย างไร
สวนที่สองเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวาเจาหนาที่จะใชวิธีการอยางไรในการปองกัน
และปราบปรามการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม การศึกษาใชประชากรกลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่
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ศุลกากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศุลกากรตรวจของผูโดยสาร ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
จำนวน 15 คน

5. การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึ กษาวิ จ ั ย เรื ่ อง รู ป แบบและวิธ ีการลักลอบนำเขาสิน คาแบรนดเนม กรณี ศึ กษา
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูวิจัยไดศึกษาไดรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และผลงาน
วิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับการลักลอบ การตรวจคนผูโดยสาร และ
สัมภาระ และหลักบริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาเปนแนวทางในการศึกษา กำหนดกรอบแนวคิด ตัวแปร
สมมติฐาน และแนวทางการดำเนินงานวิจัยเรื่องนี้
กล า วคื อ การลั กลอบเป น การหลี กเลี่ย งการเสีย ภาษีห รือขอจำกัดในการนำเขาสงออก
(กรมศุ ล กากร, 2560) ซึ ่ ง พบว า กระทำโดยบุ ค คลหรื อ ผู  โ ดยสารหลายกลุ  ม แต ล ะกลุ  ม อาจมี
รู ป แบบและวิ ธ ี การที ่ แตกต า งกั น ออกไป (ธนิต วัฒ นธ นนัน ท, 2561; กมลนัทธ พูล ศิล ป, 2560)
ดังนั้น นอกจากเจาหนาที่จะมีวิธีการปองกันการลักลอบโดยปฏิบัติงานตามกฎหมายแลว ยังตองมี
การศึกษาปจจัยเสี่ยงตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม (กรมศุลกากร,
2560; ณั ฐ กริ ช เปาอิ น ทร , 2559; สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2552; มติ ช น
รัตนเจริญ, 2561; สุประวีณ มั่งมีสุข, 2562; Talukder, 2019)

6. สมมติฐานการศึกษา
6.1 การลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมมีหลายรูปแบบและวิธีการแตกตางกันไปตามกลุม
ผูโดยสารที่นำเขามา
6.2 เจ าหน าที ่ ม ี ว ิ ธ ี การปฏิ บ ั ต ิ งานเพื ่ อป องกั นและปราบปรามการลั กลอบนำเข าสิ นค า
แบรนดเนม โดยการประเมินปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และหาแนวทางปองกันการลักลอบ

7. วิธีการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัย 2 วิธี ไดแก 1) การวิจัยเอกสาร (Documentary research)
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ระเบียบ กฎหมาย สิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ คูมือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เอกสารทางวิชาการเพื่อ
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การลั ก ลอบ และการปฏิ บ ั ต ิ ง านด า นการป อ งกั น และ
ปราบปรามการลักลอบ และหลักบริหารความเสี่ยง และ 2) การวิจัยสนาม (Field research) โดย
ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง หรือการสัมภาษณ
แบบเปนทางการ (Structured interview or Formal interview) โดยกลุมตัวอยาง (Sampling) ที่ใช
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คุณากร ดวงหัสดี

ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกำหนดคุณลักษณะ
ของประชากรที่ตองการศึกษาไดแก หัวหนาฝายบริการผูโดยสาร เจาหนาที่ฝายบริการผูโดยสารที่
ปฏิบัติงาน ณ ชองไมมีของตองสำแดง (ชองเขียว) และชองมีของต อ งสำแดง (ช อ งแดง) รวมทั้ ง
เจ า หน า ที่ ฝ า ยสื บ สวนและปราบปราม ระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารและชำนาญการ ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านภายใน
พื ้ น ที ่ ศ ุ ล กากรท า อากาศยานนานาชาติส ุว รรณภูม ิ จำนวน 15 คน จากนั้น นำขอมูล ที่ ไ ด จ าก
การสัมภาษณมาแยกประเด็น คำถาม แลวนำมาเปรียบเทียบกั บข อมูลเอกสารที่เ กี่ยวของ ไดแก
แนวคิ ด ทฤษฎี ผลงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วขอ ง เพื่อจะได ทราบถึ งลั ก ษณะที่ มี ความคล ายคลึง กั น และ
แตกตางกันของขอมูล กอนจะนำขอมูลนั้นไปวิเคราะห

8. ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ศุลกากรที่ปฏิบัติ งานในทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
สามารถแบงองคประกอบของเนื้อหาโดยสรุปเปน 3 สวน ประกอบดวย 1) ลักษณะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ศุลกากร 2) กลุมของผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
และ 3) วิธีปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
8.1 ลักษณะการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ศุลกากร
จากการสัมภาษณเจาหนาที่ศุลกากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประมวลระเบียบปฏิ บั ติ
ศุ ลกากร พ.ศ. 2560 และ ประกาศกรมศุ ลกากรที ่ 60/2561 เรื ่ อง การปฏิ บ ั ต ิ พ ิ ธ ี การศุ ลกากรของ
ติดตัวผู โ ดยสารที่ น ำติ ดตั ว เข า มาในหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักรพรอ มกับ ตนทางทา อากาศ
ยานนั้น เจาหนาที่ไดใหความเห็นวา เจาหนาที่ศุลกากรปฏิบัติหนาที่โดยยึดตามหลักกฎหมายศุลกากร
ในการตรวจคนสัมภาระของผูโดยสารที่เดินทางเขามาในประเทศ ซึ่งเจาหนาที่จะปฏิบัติงานตาม
ชองตรวจผูโดยสารซึ่งประกอบดวยชองไมมีของตองสำแดง (ชองเขียว) และชองมีของตองสำแดง
(ชองแดง) สวนฝายสืบสวนและปราบปราม ไดใหความเห็นวา เจาหนาที่ปฏิบัติงานหลักในดาน
ของการติ ดตามจั บ กุมผู โดยสารที่ กระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และปฏิบ ัติงานรวมกัน
หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ติ งานกั บ เจาหนาที่ป ระจำชองตรวจผูโ ดยสาร ในกรณีผ ูโ ดยสารกระทำ
ความผิดสำเร็จ เจาหนาที่จะดำเนินการจับกุมตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
8.2 กลุมของผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
เจาหนาที่ศุลกากรมีการตรวจพบการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม ผานสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ในลักษณะตาง ๆ โดยมีรูปแบบและพฤติกรรมที่มีความหลากหลาย โดยจากการสัมภาษณ
สามารถแบงกลุมผูโดยสารออกเปน 6 กลุม ไดแก ผูโดยสารทั่วไปหรือนักทองเที่ยว ลูกเรือสายการบิน
พอคา-แมคา ไกดหรือผูนำทัวร ขาราชการ และบุคคลที่มีชื่อเสีย งหรื อผูมีอิทธิ พล รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: กลุมผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำขาสินคาแบรนดเนม
กลุมผูโดยสาร
รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
1. ผูโดยสารทั่วไป/ (1) การสวมใสหรือซุกซอนสินคาตามรางกายหรือตามเครื่องแตงกาย มักใช
นักทองเที่ยว
วิธีการซื้อสินคาจากตางประเทศแลวนำมาใชทันที นิยมใชกับสินคาประเภท
กระเปา รองเทา เสื้อผา และเครื่องแตงกายตาง ๆ โดยสวนใหญจะทิ้งกลอง
หรือหีบหอบรรจุสินคา รวมทั้งใบเสร็จสินคา เพื่อใชเปนขออางตอเจาหนาที่วา
เปนของเกาใชนานแลว ซื้อมาจากในประเทศ
(2) การแยกสินคากับกลองกระจายใหกลุมผูโดยสารที่มาดวยกัน โดยเปนการ
ซื้อสินคาแลวแบงใหผูรวมเดินทางชวยในการกระจายความเสี่ยงจากการโดน
ตรวจสัมภาระ ในกรณีของการลักลอบนำเขานาิกาหรู จะมีการแยกนาิกา
กลองนาิ กา คูมือและใบรับ ประกั น (Warranty Card) เพื่อใหยากต อ การ
ตรวจสอบวาเปนสินคาที่เพิ่งซื้อมาจากตางประเทศ
(3) ซุกซอนสิน คา ไวในกระเปาใบเล็กหรือสัมภาระติดตัวผูโดยสาร (Hand
Carry) และถุงสินคา Duty Free
(4) ซุกซอนอำพรางภายในสัมภาระเดินทางใบใหญ และบางครั้งมีการที่ใช
สิ่งของหรือเสื้ อผาพัน รอบสิน ค าไว หรือซอนสิน คาไวตามช องหรื อซอกใน
กระเปา
(5) ซุกซอนสินคาไวในรถเข็น (Wheelchair) คนชราหรือผูพิการ เพื่อเลี่ยงการ
ตรวจจากเจาหนาที่
(6) ซุกซอนสินคาไวในรถเข็นเด็กหรือใหเด็กนั่งบนกระเปาสัมภาระ เปนวิธีการ
ที่มักใชสำหรับกลุมผูโดยสารที่เดินทางเปนครอบครัวโดยมีเด็กเดินทางมาดวย
มีลักษณะการลักลอบที่ผูปกครองไดซุกซอนสินคาแบรนดเนมไวในรถเข็นเด็ก
เพื่อเลี่ยงความสนใจของเจาหนาที่
(7) เจาหนาที่หนวยงานภายในสนามบินชวยในการนำของออกให ผูโดยสารบาง
รายอาจมีเครือขายหรือคนรูจักที่ทำงานอยูภายในสนามบิน ไดทำการนัดแนะ
และวางแผนเพื ่ อ ลั ก ลอบนำสิ น ค า ออกมาโดยช อ งทางอื ่ น หรื อ ช อ งตรวจ
ผูโดยสาร โดยทำทีวาเดินเขาออกภายในสนามบินปกติผานช อ งทางเฉพาะ
ของเจ า หน า ที ่ แต ไดมีการหิ้ว กระเปาหรือถุงใสของที่มีการซุกซอนสินคา
แบรนดเนม แลวสงมอบใหแกผูโดยสารทางดานนอกหรือสถานที่ที่นัดหมาย
กันไว
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การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ตารางที่ 1: กลุมผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำขาสินคาแบรนดเนม (ตอ)
กลุมผูโดยสาร
2. ลูกเรือ

รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
(1) การสวมใสหรือซุกซอนสินคาตามรางกายหรือตามเครื่องแบบสายการบิน
ไมวาจะเปนการซุกซอนกระเปาและเครื่องประดับไวตามรางกาย พันเข็มขัดไว
รอบเอวรวมถึงแขนและขา ซุกซอนสินคาตาง ๆ ทั้งกระเปา รองเทา นาิกา
และอื่น ๆ ไวในชองกระเปาหรืออำพรางไวขางใตเครื่องแบบ
(2) การแยกสินคากับกลองกระจายใหกลุมลู กเรื อที่ มาดวยกัน มีวิธีการใน
การแยกสินคาแบงใหลูกเรือที่อยูในทีมชวยนำออกเวลาผานชองเอกสิทธิ์ทูต
ตางประเทศและลูกเรือ ซึ่งหากวามีการตรวจพบเพียงสินคา ลูกเรือมักอางตอ
เจาหนาที่วาเปนของเกาใชแลว และหากตรวจพบเพียงกลองหรือหีบหอบรรจุ
สินคา ลูกเรือมักอางวาเปนของที่ผูโดยสารไมตองการทิ้งไวบนเครื่องบิน หรือ
เปนของเก็บไดจากสถานที่อื่น หรือโรงแรมที่ไปพักในตางประเทศ
(3) ซุกซอนสินคาไวในกระเปาใบเล็กหรือสัมภาระติดตัวลูกเรือ (Hand Carry)
สวนใหญใชวิธีการซุกซอนสินคาขนาดเล็กและมีมูลคา โดยเฉพาะนาิกาหรู
และเครื่องประดับมาในสัมภาระติดตัวลูกเรือ
(4) ซุกซอนอำพรางสินคาในสัมภาระเดินทางของลูกเรือสายการบิน โดยการใช
สิ่งของหรือเสื้อผาพันรอบสินคา เนื่องจากมีความเชื่อวาเจาหนาที่จะไมสามารถ
ตรวจพบสินคาเมื่อนำสัมภาระผานเขาเครื่องเอกซเรย
(5) การลั กลอบขนสิน ค าโดยการใชป ระโยชนจ ากเที่ ย วบิน “ควิกเทิ ร  น ”
(Quickturn)2 โดยลูกเรือเห็นวาเปนเที่ยวบินที่ไมใชกลุมเปาหมายในการตรวจ
เนื่องจากเปนเที่ยวบินที่ลูกเรือไมมีโอกาสที่จะไดแวะพักซื้อของหรือรับของจาก
ตางประเทศ ทำใหลูกเรือบางรายที่มาจากเที่ยวบินอื่น เชน เที่ยวบินจากยุโรป
ใชวิธีในการรอเที่ยวบิน “ควิกเทิรน” โดยมีการทำทีซื้อของรานคาปลอดอากร
หรือทำธุระอยางอื่น เพื่อรอออกพรอมกับลูกเรือเที่ยวบินนั้น เพื่อเลี่ยงการตรวจ
จากเจาหนาที่

2

“ควิกเทิรน” คือเที่ยวบินที่ใชเวลาเดินทางระยะสั้นหรือไปแลวกลับ เปนการเดินทางเพื่อสงผูโดยสาร ไปยังประเทศ
ละแวกใกลเคียง เมื่อถึงที่หมายก็รบั ผูโดยสารชุดใหมแลวบินกลับทันที สวนใหญใชเวลาวันเดียวหรือไมเกิน 2 วัน
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

45

ตารางที่ 1: กลุมผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำขาสินคาแบรนดเนม (ตอ)
กลุมผูโดยสาร

3. พอคา - แมคา
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รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
(6) เจาหนาที่หนวยงานภายในสนามบินชวยในการนำของออกให โดยการทิ้ง
สัมภาระเดินทางไวกอนถึงชองตรวจ แลววาจางหนวยงานภายในสนามบินนำ
ของออกไปใหดานนอก โดยไมผานการตรวจคนของศุลกากร ซึ่งอาจใชชองทาง
เฉพาะเจาหนาที่หรือเสนทางอื่นที่เลี่ยงการตรวจหรือรอใหผูอื่น เชน แมบาน
หรือพนักงานยกกระเปามานำสัมภาระออก
(7) การเปลี่ยนเครื่องแบบเปนชุดไปรเวท เพื่อออกทางชองตรวจผูโดยสาร
เพื่อใหกลมกลืนกับผูโดยสารอื่น ๆ จากนั้นจะเดินนำสัมภาระออกในจังหวะที่มี
ผูโดยสารผานชองตรวจจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนเรียกตรวจ
(1) การแยกสินคากับกลองกระจายใหกลุมผูคาที่มาดวยกัน ซึ่งหากโดนตรวจ
พบ ก็จะสงสัญญาณใหผูคาคนอื่นที่ยังไมเขาชองตรวจ เปลี่ยนไปชำระภาษีที่
ชองมีของตองสำแดง (ชองแดง) อีกวิธีคือการแยกสินคากับกลอง แลวสงกลอง
กลับทางไปรษณีย สวนสินคาก็ถือติดตัวกลับเขามา
(2) ซุกซอนสิน คา ไวในกระเปาใบเล็กหรือสัมภาระติดตัวผูโดยสาร (Hand
Carry) มักพบในผูคารายยอยที่มีการลักลอบขนสินคาจำนวนไมมาก โดยอาจ
นำสิ น ค า มาแบบครบชุ ดหรือ มาแบบทีละสวน ซึ่งสวนใหญมักเปนของที่มี
มูลคาสูงหรือมีขนาดเล็ก เชน นาิกาขอมือ
(3) ซุกซอนอำพรางภายในสัมภาระเดินทางใบใหญ ผูคาสวนใหญมักนำเขา
สินคาแตละครั้งในปริมาณมาก โดยนำไปใสไวในสัมภาระใบใหญ อาจมีการซุก
ซอนตามชองกระเปาตาง ๆ หรือมีการพับกลองสินคาซอนกันเพื่อประหยัด
พื้นที่ในสัมภาระ
(4) การกระจายสินคาใหผูคาที่เดินทางมาดวยกัน สวนใหญมีลักษณะเปนกลุม
ผูคาที่มีสินคาจำนวนมาก จำเปนตองแยกของเพื่ อกระจายความเสี ่ย งจาก
การถูกเรียกตรวจของเจาหนาที่
(5) การใหบุคคลอื่นชวยเหลือในการนำเอาสินคาออกให ผูคาบางรายมี การ
ติดตอกับบุคคลอื่นที่อยูภายในสนามบิน ทั้งผูโดยสาร พนักงาน หรือเจาหนาที่
ในสนามบิน ใหชวยเหลือในการนำสินคาออก โดยอาจสงมอบสินคาในบริเวณที่
ลับตา ซึ่งสวนใหญมักเปนผูคาที่มีประวัติการถูกดำเนินคดีลักลอบ ทำใหตอง
อาศั ย ช องทางอื ่น ในการลักลอบสินคา โดยใชว ิธีการดึงดูดความสนใจของ
เจาหนาที่ใหติดตามตนเองในขณะที่สินคาไดไปอยูกับคนอื่นเรียบรอยแลว

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

คุณากร ดวงหัสดี

ตารางที่ 1: กลุมผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำขาสินคาแบรนดเนม (ตอ)
กลุมผูโดยสาร

4. ไกด/ผูนำทัวร

5. ขาราชการ

รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
(6) สำแดงสินคาเท็จหรือสำแดงสิน คาไมครบถวน ในกรณีของการสำแดง
สินคาเพื่อชำระภาษีอากรที่ชองมีของตองสำแดง (ชองแดง) ของผูคาบางราย
อาจมีการนำเอาเอกสารบัญชีราคาสินคาหรือใบกำกับราคาสินคา (Invoice)
มายื่นใหแกเจาหนาที่ในลักษณะที่ถูกตอง เจาหนาที่เปดตรวจแลวมีรายการ
ของตาง ๆ ครบถวน แตมีของอยางอื่นซุกซอนมาดวย หรือบางกรณีสำแดง
ราคาต่ำกวาความเปนจริง
(7) การรั บ ฝากหิ้ว สิน คา เปน วิธ ีการที่ผ ูคาไมไดเดิน ทางเอง มีการติดตอ
ประสานงานใหผูรับหิ้วทั้งในประเทศและตางประเทศ รับสินคาที่ประเทศตน
ทางแลวนำเขามาในประเทศ สวนใหญมักทำงานเปนขบวนการ โดยคนรับหิ้ว
มีทั้งคนไทยและคนตางชาติ
(8) ซุกซอนสินคาโดยใหเด็กนั่งบนสัมภาระเดินทาง โดยหวังจะใชแผนการทาง
จิตวิทยากับเจาหนาที่ เพื่อใหเจาหนาที่เลี่ยงการสุมตรวจเนื่องจากมองวา
เดินทางเปนครอบครัว
(1) การสวมใสหรือซุกซอนสินคาตามรางกายหรือตามเครื่องแตงกาย เพราะ
ทราบดีวาจะมีเจาหนาที่ตรวจคนสัมภาระของตน
(2) การชวยเหลือลูกทัวรโดยการแยกสินคากับกลอง ในบางกรณีที่ลูกทัวรได
ซื้อสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศ และไดวาจางไกดในการขนสินคาให
โดยอาจใหไกดถือของหรือกลองออกให
(3) ซุกซอนสินคาไวในกระเปาใบเล็กหรือสัมภาระติดตัวผูโดยสาร (Hand
Carry)
(4) การกระจายสินคาใหลูกทัวรที่เดินทางมาดวยกันขนของออกให
(1) การสวมใสสินคาบนรางกายหรือซุกซอนในสัมภาระเดินทาง ในบางกรณีที่
ขาราชการอาจสวมใสหรือถือสินคาผานชองตรวจ บางสวนก็ไดนำสินคาใสไว
ในสัมภาระ เมื่อถูกตรวจพบมักอางตอเจาหนาที่วาเปนของที่ซื้อมาใหนายหรือ
ผูบังคับบัญชา โดยอาจมีการขอรองเจาหนาที่ใหชวยเหลือในการละเวนหรือ
ลดหยอนการจัดเก็บภาษีอากรเนื่องจากเปนขาราชการเหมือนกัน
(2) มีพนักงานหรือเจาหนาที่มาขออำนวยความสะดวก มี ทั้ ง ข า ราชการที่
ท อ งเที่ ย วส ว นตั ว และเดิ น ทางเป น หมู ค ณะดู ง านต า งประเทศ เมื่อมีการ
ตรวจพบมักอางวาเปนของใชสวนตัวหรือพยายามใชอำนาจหนาที่ในการเลี่ยง
การชำระภาษี
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ตารางที่ 1: กลุมผูโดยสารและรูปแบบวิธีการลักลอบนำขาสินคาแบรนดเนม (ตอ)
กลุมผูโดยสาร

รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม
(3) เจาหนาที่หนวยงานภายในสนามบินชวยในการนำของออกให ขาราชการ
ระดับสูงบางรายมีการสั่งการใหลูกนองหรือผูใตบังคับบัญชา นำสินคาออกให
โดยไมตองผานชองตรวจผูโดยสาร ซึ่งขาราชการลักษณะดังกลาวมักเดินออก
ชองตรวจไปกอนโดยไมมีสินคา แลวใหลูกนองนำสินคาออกชองทางเฉพาะของ
พนักงานในสนามบินหรือชองทางอื่น ๆ
6. บุคคลมีชื่อเสียง/ (1) การสวมใสสินคาบนรางกายหรือซุกซอนในสัมภาระเดินทาง เมื่อมีการ
ผูมีอิทธิพล
ตรวจพบมั ก อ า งว า เป น ของใช ส  ว นตั ว หรื อ ของที ่ น ำไปสวมใส ถ  า ยรู ป ที่
ตางประเทศ บางคนก็อางวาเปนของที่ใชมานานแลว นำไปตางประเทศเพื่อทำ
ความสะอาดและซอมแซมสินคาแบรนดเนม หรือที่เรียกกันวา “การทำสปา”
แตไมมีหลักฐานการนำออกหรือใบเสร็จจากรานสปา
(2) มีพนักงานหรือเจาหนาที่มาขออำนวยความสะดวก โดยติดตอกับพนักงาน
หรือเจ า หน า ที่ ภายในหรือภายนอกสนามบิน ให ม ารับ สงตั้ง แตรับ กระเปา
จนถึ งออกไปดานนอกผ านทางชองตรวจ สวนใหญจะมีการใชคนจำนวนมาก
เพื่อลอมบุคคลมีชื่อเสียงหรือผูมีอิทธิพลไว ไมใหเจาหนาที่ศุลกากรเรียกตรวจ
สัมภาระไดสะดวก
(3) เจ า หน าที ่ หนวยงานภายในสนามบิน ชว ยในการนำของออกให โดยนำ
สินคาออกใหทางชองเฉพาะพนักงานสนามบินหรือชองทางอื่น ๆ
8.3 วิธีการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
จากการสั มภาษณเ จ า หนา ที่ ถึงวิ ธีป ฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการลักลอบ
นำเขาสินคาแบรนดเนม สามารถวิเคราะหได ดังนี้
สำหรับงานดานการตรวจสัมภาระผูโดยสาร เนื่องจากแตละวันมีผูโดยสารเดินทางเขามา
ในประเทศเปนจำนวนมาก ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการตรวจผูโดยสารและสัมภาระจึง
ตองรักษาสมดุลระหวางการใหบริการทางศุลกากรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก
แกผูโดยสาร ควบคูกับการทำหนาที่ปองกันและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากรและ
กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข อง ดั งนั ้ น การตรวจปลอยสัมภาระผูโ ดยสาร ณ ชองไมมีของตองสำแดง
(ชองเขียว) จึงไมไดเปดตรวจสัมภาระทุกใบ แตใชการสุมตรวจดวยหลักบริหารความเสี่ยง โดยยึด
แนวปฏิบัติตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร ซึ่งในการสุมตรวจเจาหนาที่ใชหลักบริหารความเสี่ยง
ได แก การใช ร ะบบข อมูล ผู โดยสารทางอิ เ ล็กทรอนิกส และการประเมิ นความเสี ่ย งที่ มีมาตรฐาน
(standardized risk assessments : SRAs) การขาวและการแลกเปลี่ ย นข อมูล ภายในหนว ยงาน
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การสังเกตพฤติกรรมของผูโดยสาร และปจจัยอื่น ๆ เชน ขนาดและจำนวนสัมภาระที่ไมสัมพันธกับ
การเดินทาง เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ม าใชในการปฏิบัติงานดาน
การปองกันและปราบปรามการลักลอบ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ และ
การปฏิบัติงานเชิงรุกโดยการสืบคนขอมูลการลักลอบ วิเคราะหเสนทางการเดินทาง สังเกตพฤติกรรม
ผูโดยสารเปาหมาย และขอมูลเกี่ยวกับสัมภาระเดินทาง สืบคนสื่อ สังคมออนไลน ปฏิบัติการวางแผน
ตรวจคน จัดทำรายงานและติดตามประเมินผล รวมถึงการอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

9. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน เกี่ยวกับลักษณะการปฏิบัติงาน
เจ า หน า ที ่ ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ศ ุ ล กากร พ.ศ. 2560 ประมวลระเบี ย บปฏิ บ ั ติ
ศุ ล กากร พ.ศ. 2560 ประกาศกรมศุ ลกากรที ่ 60/2561 เรื่อง การปฏิบ ัติพิธ ีการศุลกากรของติ ดตั ว
ผู  โ ดยสารที ่ น ำติ ด ตั ว เข า มาในหรื อ ส ง ออกนอกราชอาณาจั ก รพร อ มกั บ ตนทางท า อากาศยาน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยเจาหนาที่ฝายบริการผูโดยสารจะมีการปฏิบัติงาน ณ ชองมีของ
ตองสำแดง (ชองแดง) ในการจัดเก็บภาษีอากร และชองไมมีของตองสำแดง (ชองเขียว) ในการตรวจ
สั มภาระผู โดยสารเพื ่ อป องกัน การลักลอบนำเขาของตองหาม ตองกำกัด และของอื่น ๆ ตามที่
กฎหมายกำหนด สวนเจาหนาที่ฝายสืบสวนและปราบปรามมีหนาที่ในการควบคุม ติดตาม ปองกัน
และจับกุมผูกระทำผิดทางศุลกากร
จากการสัมภาษณเจาหนาที่เพื่อตอบคำถามการวิจัยขอ 1 วา “การลักลอบนำเขาสินคา
แบรนด เ นมผา นทางทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิของผูโดยสารแตละกลุม มีร ูป แบบและ
วิ ธ ี ก ารอย างไร” พบว ากลุ  มผู  โดยสารที ่ ม ี การลั กลอบนำเข าสิ นค าแบรนด เนม สามารถจำแนกได
เปน 6 กลุ  ม ได แก 1) พ อค า-แม คา 2) ลูกเรือ 3) ผูโ ดยสารทั่วไปหรือนักทองเที่ย ว 4) ไกดห รือ
ผู  น ำทั ว ร 5) ข า ราชการ และ 6) บุคคลที่มีช ื่อเสีย งและผูมีอิทธิผ ล และพบวาผูโ ดยสาร 3 กลุ ม
ไดแก พอคา-แมคา ลูกเรือ และผูโดยสารทั่วไปหรือนักทองเที่ยว มีรูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขา
ที่หลากหลายรูปแบบมากที่สุด รองลงมาคือไกดหรือผูนำทัวร สวนข า ราชการ และผู มี ชื่ อ เสี ย งหรื อ
ผู มี อิ ทธิ พล จะมี รู ป แบบวิ ธี การลั กลอบนอยที่สุดในบรรดาผูโดยสารทั้ง 6 กลุม ทั้งนี้ ผูโดยสารแต
ละกลุมจะมีรูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมทั้งที่คลายคลึงกันและแตกต างกัน
โดยวิธีการลักลอบที่มีความคลายคลึงกัน สามารถจำแนกได ดังนี้
รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมโดยการสวมใสติดตัวมา เสมือนวาเปน
ของสวนตัวที่ใชงานแลว หรือซุกซอนตามรางกาย เชน กระเปา นาิกา เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ
เป น ต น และอาจมี ก ารทิ ้ งกล อ งหรื อ ให บ ุค คลอื ่ น ถื อ แยกออกไป จะพบเห็ น ในผู  โ ดยสารที่ เ ป น
ผูโดยสารทั่วไปหรือนักทองเที่ยว ลูกเรือ ไกดหรือผูนำทัวร ขาราชการ และบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือ
ผูมีอิทธิพล สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของ กมลนัทธ พูลศิลป (2560) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธี การ
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ลั ก ลอบนำเข า กระเป า และนาิ ก าแบรนด เ นม และพบวาในการลักลอบหากสิ น ค า มี ข นาดเล็ ก
ผู ลั ก ลอบมั ก จะใช วิ ธี ซ อ นของตามเครื่ อ งแต ง กายหรือในกระเปาถือใบเล็กที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจคนจากเจาหนาที่
การแยกสิ น ค า และกล อ งออกจากกั น แล ว แยกกั น ถื อ หรื อ แยกกั น เดิ น ผ า นช อ งตรวจ
รูปแบบและวิธีการนี้สวนมากจะพบในผูโดยสารทั่วไปหรือนักท องเที่ยว พอคา-แมคา ไกด และ
ลู ก เรื อ และจะพบในกรณี ท ี ่ ผ ู  โ ดยสารเดิ น ทางมาด ว ยกั น มากกว า สองคนขึ ้ น ไป สอดคล อ งกั บ
ผลการศึกษาของ กมลนัทธ พูลศิลป (2560) ที่ไดศึกษาวิธีการลักลอบนำเขากระเป า และนาิ ก า
แบรนด เ นม และพบวาผูลักลอบมั ก จะใช วิ ธี แ ยกสิ น ค า ออกจากกล อ งแล ว นำไปแยกใส ก ระเป า
สั ม ภาระใบใหญ โดยผู  ล ั ก ลอบจะแยกกั น เดิ น ผ า นช อ งตรวจ บางครั ้ ง พบว า มี ก ารกระทำเป น
ขบวนการ โดยอาศัยผู ที่ ปฏิ บั ติ งานในสนามบินชวยนำออกทางชองทางอื่น ที่ไมใชทางออกปกติ
ของผูโดยสาร
การซุกซอนสินคาแบรนดเนมไวในกระเปาสะพาย กระเปาถือใบเล็ก ๆ หรือถุงสินคา มักจะ
พบในผู  โ ดยสารทั ่ วไปหรือนั กท องเที ่ ย ว พอคา-แมคา ลูกเรือ ไกดห รือผูน ำทัว ร และบุคคลที่มี
ชื่อเสียงหรือผูมีอิทธิพล สวนใหญจะเปนสินคาที่มีขนาดเล็กหรือมีปริมาณไมมาก เชน รองเทา เสื้อผา
กระเปา นาิกา เพราะมีความเชื่อวาเจาหนาที่มักจะเรียกตรวจเฉพาะกระเปาเดินทางที่มีขนาดใหญ
การซุ กซ อนสิ น ค า แบรนด เ นมไว ใ นกระเปา ใบใหญ สว นมากพบในผูโ ดยสารทั่ว ไปหรื อ
นักทองเที่ยว พอคา-แมคา และลูกเรือ สำหรับพอคา-แมคา มีแนวโนมที่จะนำสินคามาในปริมาณมาก
เนื่องจากมีวัตถุประสงคเพื่อซื้อสินคามาขายเพื่อหวังผลกำไร
การใหบุคคลอื่น เชน บุคคลภายนอก หรือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสนามบินนำของออกให
มักจะพบในผูโดยสารทุกกลุม ยกเวน ไกด การกระทำดังกลาวอาจมีทั้งการใหเจาหนาที่ที่รูจ ักกัน
นำออกให หรื ออาจโดยการวาจ าง ซึ่ งจะใชวิ ธีการใหผูชวยเหลือเดินออกทางอื่นที่ไมใชชองตรวจ
ศุ ล กากร เช น ช อ งผู ติดบัตร หรือหากเปนกลุมขาราชการ หรือผูมีชื่อเสียงหรือผูมีอิทธิพล จะใช
วิธีการใหขาราชการหรือบุคคลภายนอกมารับ และพาผานชองตรวจโดยบอกเจาหนาที่วาเปนคณะ
ไปดูงาน หรือไปราชการ เปนตน
การกระจายสิ น ค า แล ว แยกกั น นำออก การลั ก ลอบลั ก ษณะนี ้ จ ะพบในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารนำ
สินคาเขามาเปนจำนวนมาก ผูลักลอบกระทำกันเปนกลุม โดยจะแยกกันนำออกเพื่อลดความเสี่ยง
ในการโดนตรวจ ซึ่งมักจะพบในผูโดยสารที่เปนพอคา-แมคา และไกด โดยพอคา-แมคา จะใหคนใน
ขบวนการกระจายสินคาและนำออก สวนไกดจะใหลูกทัวรชวยกันนำออกให
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สวนรูปแบบและวิธีการลักลอบที่มี ความแตกตางกันหรือมีลักษณะเฉพาะกลุม สามารถ
จำแนกได ดังนี้
1) การซุกซอนสินคาแบรนดเนมไวในรถเข็นเด็กหรือรถเข็นผูพิการ เพราะเปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงในการโดนเรียกตรวจนอย ซึ่งพบในผูโดยสารทั่วไปหรือนักทองเที่ยว
2) การเดิ น ปะปนไปกั บ ลู กเรื อ เที่ย วบิ น “ควิ ก เทิ ร น ” หรื อ การเปลี่ ย นเครื่ อ งแบบเป น
ชุดไปรเวท แลวเดินปะปนไปกับผูโดยสารรายอื่น ซึ่งจะพบในกลุมลูกเรือที่มาจากเที่ยวบินสุมเสี่ยง
ในการนำสินคาแบรนดเนมเขามา เชน เที่ยวบินจากยุโรป
3) การที ่ ผ ู  ค า นำของไปสำแดงที่ช องแดง แตส ำแดงราคาหรือปริมาณเปนเท็จ เพื่อให
เสียภาษีนอยกวาความเปนจริง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ถือวาการกระทำดังกลาว
เปนการหลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยการนำของที่ตองชำระคาภาษีอากรเขามาหรือสงของออกไปนอก
ประเทศไทย โดยนำมาผานพิธีการศุลกากรโดยถูกตอง แตใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเจตนาเพื่อ
มิใหตองชำระคาภาษีอากรหรือชำระในจำนวนที่นอยกวาที่จะตองชำระ เชน สำแดงปริมาณ น้ำหนัก
ราคา ชนิดสินคา หรือพิกัดอัตราศุลกากรเปนเท็จ
รูปแบบและวิธีการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนมของผูโดยสารแตละกลุมมีหลากหลาย
รูปแบบ และมีความแตกตางกันไปเฉพาะกลุม ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอ 1 ที่วาการลักลอบ
นำเขาสินคาแบรนดเนมมี ห ลายรู ป แบบและวิ ธี ก ารแตกต า งกั น ไปตามกลุ ม ผู เดินทางที่นำเขามา
แตทั้งนี้ จะมีบางกรณีที่ผูโดยสารบางกลุมใชวิธีการเดียวกันหรือคลายคลึงกัน และการลักลอบอาจมี
การกระทำคนเดี ยวหรื อเปน กลุ มขบวนการ สอดคลองกับ การศึกษาของ Talukder (2019) ที่ ได
ระบุประเภทของการลักลอบโดยแบงตามกระบวนการและผูกระทำวามีการวางแผนเปนขั้นตอน
โดยกระทำเป น กลุ  มหรื อขบวนการ หรือกระทำเพีย งคนเดีย ว โดยซื้อของที่มีภ าระภาษีมาจาก
ตางประเทศและลักลอบนำเขามา วิธีการลักลอบที่พบวากระทำโดยผู โดยสารหลายกลุ มคื อ การ
สวมใส หรือซอนไวในรางกายเนื่องจากมีความเสี่ยงในการโดนตรวจนอยที่สุด
ในสวนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อปองกันการลักลอบนำเขาสินคาแบรนดเนม เพื่อตอบคำถาม
การวิจัยขอ 2 วา “เจาหนาที่มีวิธีการปฏิบัติงานอยางไรในการปองกันและปราบปรามการลักลอบนำเขา
สิ น ค า แบรนด เ นม” พบวา นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลวเจาหนาที่ยังมีการนำ
หลักบริหารความเสี่ยงมาใช ไดแก การประเมินความเสี่ยงจากเที่ยวบินที่มีสถิติการลักลอบนำเขา
ปจจัยดานสัมภาระ ปจจัยดานลักษณะและพฤติกรรมของผูโดยสาร ฐานขอมูลการจับกุม และขอมูล
การขาว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยดานปจจัยการสุมตรวจสัมภาระผูโดยสารของ มติชน รัตนเจริญ
(2561) อีกทั้งสอดคลองกับหลักบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) และณัฐกริช เปาอินทร (2559) ในการระบุ ความเสี่ ยง การวิเคราะหความเสี่ ยง และการ
กำหนดแนวทางหรื อมาตรการควบคุม เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ย ง นอกจากนี้ย ังมีการจัด ทำ
ฐานขอมูลและใชการขาว ซึ่งเปนการปฏิบัติการเชิงรุกในการสืบหาขอมูลใหเปนปจจุบัน เนื่องจาก
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การลักลอบมักมีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีความแยบยลมากขึ้น ทำใหตอง
มีการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดวยวิธีการที่ทันสมัย ทั้งการสืบคนขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน
หรือขอมูลในระบบสารสนเทศอื่น ๆ ประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่น รวมถึงการอบรมให
ความรูแกเจาหนาที่เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับ ผลการ
ศึกษาวิจัยของ สุประวีณ มั่งมีทรัพย (2562) และ Talukder (2019) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปองกัน
การลักลอบ และไดสรุปแนวทางในการดำเนินงานป องกัน และปราบปรามตามหลักบริห ารความเสี่ยง
ผลการศึกษาในสวนนี้มีความสอดคลองกับสมมติฐานขอ 2 ที่วาเจาหนาที่มีวิธีการปฏิบัติงานเพื่อ
ป อ งกั น และปราบปรามการลั ก ลอบนำเข า สิ น ค า แบรนด เนม โดยการประเมินป จจัยเสี่ยงตาง ๆ
และหาแนวทางปองกันการลักลอบ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1) ควรมีการการจัดอบรมเจาหนาที่ในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
ให มี การพัฒนาทั กษะการวิ เคราะห ข อมู ลกลุมผูเดินทางเขามาในประเทศ ทักษะการตรวจคน และ
จับกุมผูกระทำผิด
2) ควรมีการนำผลการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไปจัดการองคความรู (Knowledge Management)
รวมกัน รวมถึงจัดทำสถิติการลักลอบจากประเทศตนทาง เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงในการลักลอบ และ
ขอมูลอื่น ๆ เพื่อเปนฐานขอมูลใหเจาหนาที่ไดศึกษาและนำมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
3) ควรมีการวิเคราะหรูปแบบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และงานปองกันและปราบปราม
รวมทั้งศึกษาพฤติกรรม รูปแบบ และวิธีการลักลอบของกลุมผูลักลอบให เปนปจจุบัน เนื่องจาก
ในอนาคต รูปแบบการตรวจคนจับกุมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ในการระบุตัวผูลักลอบมาใชงานอยางเต็มรูปแบบมากขึ้น
4) ข อ เสนอแนะในการทำวิ จ ั ย ครั ้ ง ต อ ไป ควรมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธ ี ก ารลั กลอบ
สินคาประเภทอื่น ๆ เพื่อใหมีความหลากหลาย และเปนแนวทางใหเจาหนาที่นำความรูมาปรับใช
ในการปฏิบัติงานจริง
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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยว
พรอมดื่มของผูบริโภคชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

จรณวรรฒ ทองหลอม *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่ม
ของผูบริโภคชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”
ไดมุงทำการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภค รวมถึง
ปจจัยดานการตลาดและปจจัยดานจิตวิทยาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยว
พรอมดื่ม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุมตัวอยางในการศึกษา 400 ราย
ผลการศึกษา พบวา มีดานปจจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค จำนวน
5 ปจจัย ไดแก ดานความไววางใจในคุณลักษณะพื้นฐานของผูจำหนาย ดานดานทัศนคติและแรงจูงใจ
ในการซื้อ ดานความรูที่มีตอผลิตภัณฑ ดานการตัดสินใจซื้อและบริโภค และดานชองทางการซื้อ
นมเปรี้ยวพรอมดื่ม
ด า นการพิ ส ู จ น ส มมติ ฐ านการวิ จ ั ย นั้น พบวา สมมติฐ านขอที่ 1 เพศที่แตกตางกัน มีผ ล
ตอพฤติกรรมการซื้อแตไมมีผลตอการบริโภคและจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม สมมติฐาน
ขอที่ 2 อายุที่แตกตางมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคและจำนวนเงินในการซื้อแตไมมีผลตอการซื้ อ
นมเปรี้ยวพรอมดื่ม สมมติฐานขอที่ 3 รายไดที่แตกตางมีผลตอจำนวนเงินในการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค
และการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานความรูที่มีตอผลิตภัณฑมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการบริโภค การซื้อ และจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัย
ดานชองทางการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีความสัมพันธกับการซื้อและพฤติกรรมการบริโภคแตไมมี
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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ความสั มพั น ธ ต อ จำนวนเงิ น ในการซื ้ อนมเปรี ้ ย วพร อ มดื ่ ม สมมติฐ านข อที่ 6 ปจ จัย ข อมู ล ด า น
ความไววางใจในคุณลักษณะพื้นฐานของผูจำหนายนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีความสัมพันธกับการซื้อและ
พฤติกรรมการบริโภค แตแตไมมีความสัมพันธตอจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม สมมติฐาน
ขอที่ 7 ปจจัยขอมูลดานทัศนคติและแรงจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม
คำสำคัญ : นมเปรี้ยว พฤติกรรมการซื้อ พฤติกรรมการบริโภค แรงจูงใจในการซื้อ ผูบริโภค

1. ที่มาและความสำคัญของปญหา
ปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจลวนมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหวิถีชีวิต
ของผูคนมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ผูคนสวนใหญตางใชชีวิตประจำวันอยางเรงรีบในหลาย ๆ ดาน
ต องแข งกั บ เวลาและยั งต อ งคำนึ งถึง คุ ณภาพชีว ิ ตในด านต าง ๆ ที่ตามมาดว ย โดยเฉพาะด า น
การบริโภคอาหารในแตละวัน ผูบริโภคสวนใหญตองการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่สะดวกรวดเร็ว
รสชาติอรอยและใหคุณประโยชนแกรางกาย ซึ่งประหยัดเวลามากกวาการทำอาหาร โดยผูผลิต
และจำหน า ยอาหารและเครื ่ อ งดื ่ มตา งก็ ตระหนัก ถึง ความต องการของผู บ ริโ ภคดั งที่ กลา วมานี้
เปน อยางดี และหนึ่งในบรรดาอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมากมากที่ผลิตออกมาและจำหนายอยู
ในปจจุบันนี้นั้น ไดแก นมเปรี้ยวพรอมดื่ม ซึ่งสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในยุค
ปจจุบันนี้ไดเปนอยางดี ในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม โดยนมเปรี้ยวพรอมดื่มนั้น ผูบริโภคสามารถ
รับประทานไดทุกมื้อ ไมวาจะเปนมื้อเชาที่เรงรีบ รับประทานกับขนมปง หรืองระหวางวัน อีกทั้ง
ยังอุดมดวยคุณประโยชนมากมายที่ดีตอสุขภาพ ชวยในเรื่องของระบบยอยอาหาร และระบบขับถาย
ของผูบริโภค โดยเฉพาะกลุมผูหญิงที่ใสใจในเรื่องความงามและตองการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องรูปราง
ของตนเองมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสการดูแลเอาใจใสในเรื่องของสุขภาพ ซึ่งเปนกระแสที่ผูคนใน
สังคมยุคปจจุบันใหความสนใจและใหความสำคัญอยางตอเนื่อง
ปจจัยสนับสนุนเหลานี้สงผลใหผูผลิตและจำหนายหันมาใหความสนใจกับตลาดนมเปรี้ยว
พรอมดื่มมากขึ้น ดวยการนำเสนอผลิตภัณฑสินคาใหมีความหลากหลายมากขึ้น ไมวาจะเปนเรื่อง
รสชาติหรือสวนผสมตาง ๆ ที่ใสเขาไปเพื่อสรางความแปลกใหมและตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคในปจจุบันที่มีความตองการที่หลากหลายกวาแตกอน ซึ่งปจจัยตาง ๆ ที่กลาวมานี้เองได
สงผลใหตลาดนมเปรี้ยวพรอมดื่มในประเทศไทยมีมูลคาที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องนับจากป 2555- 2559
ซึ่งมีมูลคาสูงสุดอยูที่ 28,149 ลานบาท ในป 2559 (สถาบันอาหาร ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร,
2560)
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อย างไรก็ ตาม ป จ จุ บ ั น นั บ ได ว  า ตลาดนมเปรี้ย วพรอมดื่มยังคงมีการเติบ โตและมีมูลคา
ทางการตลาดที่ยังเพิ่มขึ้น อีกทั้งผูบริโภคยังมีพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ มอยู
อยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองชีวิตที่เรงรีบในยุคปจจุบัน ดังนั้นผูผลิตนมเปรี้ยวพรอมดื่มหลากหลาย
ยี่หอในทองตลาดยังคงมีการแขงขันกันอยางตอเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกคาที่มีอยูใหคงเดิมและมากขึ้น
ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคนั้น มีความจำเปน อยางยิ่ งที่จ ะชวยใหผูผลิตสามารถ
นำไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑได
จึ งทำให ผ ู  ศึ กษาวิ จ ั ย สนใจที ่ จ ะศึ กษาในเรื่อง “ปจ จัย ที่ส งผลตอพฤติกรรมการซื้อ และ
การบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภคของผูบริโภคในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ซึ่งการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวนี้ จะเปน
แนวทางสำหรับผูผลิตและจำหนายนมเปรี้ยวพรอมดื่ม ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ไดทราบถึง
พฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค เพื่อสามารผลิตนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่ตรงตอความตองการ
ของผูบริโภคในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ไดมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภค ในชวง
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื ่ อศึ กษาป จจั ยดานการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยว
พรอมดื่มของผูบริโภค ในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
2.3 เพื ่ อศึ กษาป จจั ยด านจิ ตวิ ทยาที่มีผลต อพฤติ กรรมการซื้ อและการบริโภคนมเปรี ้ ยว
พรอมดื่มของผูบริโภค ในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร

3. คำถามการวิจัย
3.1 พฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภค ในชวงสถานการณ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เปนอยางไร
3.2 อะไรคื อป จ จั ย และตั วแปรสำคัญ ที่สงผลตอผลตอพฤติกรรมการซื้ อและการบริ โภค
นมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภค ในชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
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จรณวรรฒ ทองหลอม

ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย
- เพศ
- อายุ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยดานคานิยม ประกอบดวย
- คานิยมที่มีตอผลิตภัณฑ
- คานิยมในการเลียนแบบ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ประกอบดวย
- ความรูที่มีตอผลิตภัณฑ
- ความไววางใจในตัวผูผลิตและ
จำหนาย

พฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
นมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภค
ชวงสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ไดแก
- จำนวนครั้งที่ซื้อ
- จำนวนเงินตอครั้งที่ซื้อ
- ปริมาณการบริโภค

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

5. ระเบียบวิธีวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ประชาชนผูบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่
อาศัยอยูในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 400 คน
5.2 การกำหนดกลุมตัวอยาง ใชการสุมกลุมตัวอยางแบบใชความสะดวก (Convenience
Sampling) ซึ่งจะเก็บรวมรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มในเขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน จึงใชสูตรการคำนวณประชากรกลุมตัวอยาง
กรณี ไ ม ท ราบจำนวนประชากรของ W.G. Cochran (นภาพร ภู  เ พ็ ช ร ,2557) และกำหนดระดั บ
ความความเชื่อมั่นที่ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 0.05%
5.3 รูปแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดวยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
(Quality Research) ดั งนั ้ น เครื ่ องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมในครั้งนี้ จึงใชเปน แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถามที่เปนเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน ซึ่ง
แบบสอบถามนี้จะถูกสรางขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามจะ
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แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัย
ที ่ ส  งผลต อพฤติ กรรมการซื ้ อและการบริ โภคนมเปรี้ยวพรอมดื่ม สว นที่ 3 แบบสอบถามเกี่ย วกั บ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5.4 หลักเกณฑในการใหคะแนนสำหรับแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะเปนขอคำถาม
ที่วัดระดับในลักษณะ Linkert Scale 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด = 4, เห็นดวยมาก = 3, เห็นดวย
นอย = 2, ไมเห็นดวย = 1
5.5 หลั กเกณฑ ในการแปลค า คะแนนเฉลี่ย ในการแปลความหมายของคะแนนที ่ ใช ใ น
การตีความหมายของคะแนน ผูวิจัยไดใชผลการวิเคราะหจากคารอยละ โดยนำมาเปรียบเทียบและ
อธิบายความหมายตามคะแนนที่ปรากฏในตาราง
5.6 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ แหลงขอมูล
ปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้ (1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ) คือ
ข อมู ล เชิ งสำรวจจะได จ ากการแจกแบบกระดาษให ผ ู ตอบแบบสอบถามและได แบบสอบถามที่
สมบูรณกลับมา จำนวน 400 ชุด แลวนำขอมูลที่ไดมาไปวิเคราะหคำนวณผลโดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS (2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ได
จากแหลงขอมูลตาง ๆ อาทิ ตำรา รายงานวิจัย วารสาร บทความวิชาการ และอื่น ๆ รวมถึงขอมูล
ออนไลนจากอินเตอรเน็ต ซึ่งขอมูลสวนใหญมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และการจ า งงาน รวมถึ งทฤษฎี ความต องการของมนุษยดว ย เพื่อนำมาเปน ขอมูล เบื้องตน และ
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
5.7 การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คารอยละ (percentage) สวนคำถามปลายเปดไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content
analysis) นอกจากนี้ยังมีการใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบ
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ได แก (T-Test) การวิ เ คราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
การวิ เ คราะห ส ถิ ต ิ ส ั มประสิ ทธิ สหสั มพั น ธ อย างง ายของเพี ย ร ส ั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) ซึ่งมีการแปรผลความสัมพันธ ไดใชรูปแบบของ Bess, 1977 คือ
0.00 - 0.20
0.21 – 0.50
0.51 – 0.80
0.81 – 1.00
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มีความสัมพันธในระดับต่ำมาก
มีความสัมพันธในระดับต่ำ
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธในระดับสูง
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6. ผลการศึกษา
6.1 ดานลักษณะทางประชากรของกลุ มตั วอยา ง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิ ง
อายุระหวาง 40-50 ป มีรายไดตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีการดื่มนมเปรี้ยวทุกวัน มีความถี่ในการซื้อสัปดาหละ 1-2 ครั้ง และจำนวนเงินที่ซื้อบอยที่สุดคือ
21-50 บาท
6.2 ดานปจจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค ผลการวิเคราะหขอมูล
ดานปจจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มของผูบริโภคชวง
สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบวา
ในภาพรวมของแตละปจจัยมีความเห็นจากผูตอบแบบถาม โดยเรียงตามลำดับความเห็นดวย ไดแก

รอยละ

ปจจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
100
80
60
40
20
0

92.6

87.1

89.5

69.9
12.9

30.1
7.4

ปจจัยดานชอง
ปจจัยดานความรูที่มี
ทางการซื้อนมเปรีย้ ว
ตอผลิตภัณฑ
พรอมดื่ม

79.5
20.5

10.5

ปจจัยดานความ
ไววางใจใน
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของผูจําหนาย

ปจจัยดานดาน
ทัศนคติและ
แรงจูงใจในการซื้อ

ปจจัยดานการ
ตัดสินใจซื้อและ
บริโภค

เห็นดวย

87.1

69.9

92.6

89.5

79.5

ไมเห็นดวย

12.9

30.1

7.4

10.5

20.5

ภาพที่ 2: ดานปจจัยปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อและการบริโภค
ที่มา: ผูวิจัย

1) ปจจัยดานดานความไวว างใจในคุ ณลักษณะพื ้นฐานของผู จำหน าย มีความเห็นด ว ย
รอยละ 92.6 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญภายในไดแก บริษัทผูผลิตนมเปรี้ยวพรอมดื่มควรมีความซื่อสัตย
ตอผูบริโภค ควรมีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑตอผูบริโภค และภาพลักษณผูจัดจำหนายรายยอย
มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
2) ป จ จั ย ด า นด า นทั ศนคติ และแรงจูง ใจในการซื้ อ มีความเห็น ดว ยรอยละ 89.5 ซึ่ง มี
ตัวชี้วัดที่สำคัญภายในไดแก ความไววางใจในยี่หอผลิตภัณฑ ความพึงพอใจคุณประโยชนของนมเปรี้ยว
พรอมดื่ม และภาพลักษณของพนักงานจัดจำหนาย

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

59

3) ปจจัยดานความรูที่มีตอผลิตภัณฑ มีความเห็นดวยรอยละ 87.1 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ
ภายใน ไดแก ฉลากสินคาที่แสดงขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินคา จุลินทรียกลุมแลคโตบาซิลลัสใน
นมเปรี้ยวพรอมดืม่ และคุณประโยชนของนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่มีตอสุขภาพ
4) ปจจัยดานการตัดสินใจซื้อและบริโภค มีความเห็นดวยรอยละ 79.5 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่สำคัญ
ภายในไดแก ประเภท ยี่หอของนมเปรี้ยวพรอมดื่ม และโฆษณาและพรีเซนเตอร
5) ปจจัยดานชองทางการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม มีความเห็นดวยรอยละ 69.9 ซึ่งมีตัวชี้วัด
ที่สำคัญภายในไดแก การซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มโดยผานชองทางรานสะดวกซื้อและรานคาทั่วไป
การซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มโดยผานช องทาง Modern trade และ การซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ มโดย
ผานชองทาง Online
6.3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินในการบิโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกัน พบวา 1) เพศที่แตกตางกันมี
ผลต อพฤติ กรรมการซื ้ อนมเปรี ้ ยวพร อมดื ่ มที่ แตกต างกั นอย างมีน ัยสำคั ญทางสถิติ ที่ ระดั บ 0.05
2) เพศที่แตกตางกันไมมีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกัน และ 3) เพศ
ที่แตกตางกันไมมีผลตอจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ มีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกัน พบวา 1) อายุที่แตกตางมีผลตอ
จำนวนเงิ น ในการซื ้ อ นมเปรี ้ ย วพร อ มดื ่ ม ที ่ แตกต างกั น อย างมี น ั ยสำคั ญทางสถิ ต ิ ท ี ่ ร ะดั บ 0.01
2) อายุที่แตกตางมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
3) อายุที่แตกตางไมมีผลตอการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกัน
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก รายไดมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินในการซื้ อนมเปรี้ยวพร อมดื่มที่แตกตางกัน พบวา 1) รายไดที่แตกต า งมี
ผลตอจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) รายไดที่แตกตางมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) รายไดที่แตกตางมีผลตอการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มที่แตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สมมติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานความรูที่มีตอผลิตภัณฑมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคการซื้อ
และจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม พบวา 1) ปจจัยดานความรูที่มีตอผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ
การบริ โ ภคนมเปรี ้ ย วอย า งมี น ั ย สำคั ญ ในระดั บ 0.01 2) ป จ จั ย ด า นความรู  ท ี ่ ม ี ต  อ ผลิ ต ภั ณ ฑ มี
ความสัมพันธกับการซื้อนมเปรี้ยวอยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 และ 3) ปจจัยดานความรูที่มีตอ
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวอยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.05
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สมมติฐานขอที่ 5 ปจจัยดานชองทางการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีตอพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม พบวา 1) ปจจัยปจจัยดานชองทางการซื้อนมเปรี้ยว
พรอมดื่มมีความสัมพันธกับการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มอยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 2) ปจจัยดาน
ชองทางการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีความสัมพันธกับการบริโภคนมเปรี้ยว อยางมีนัยสำคัญในระดับ
0.05 และ 3) ปจจัยปจจัยดานชองทางการซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีไมมีความสัมพันธกับจำนวนเงิน
ในการซื้อนมเปรี้ยว
สมมติ ฐานที ่ 6 ป จ จั ย ข อมูล ดานความไวว างใจในคุณลักษณะพื้น ฐานของผูจ ำหน า ยมี
ตอพฤติกรรมการบริโภค การซื้อ และจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม พบวา 1) ปจจัยขอมูล
ด า นความไว ว างใจในคุ ณลั กษณะพื ้น ฐานของผูจ ำหน ายนมเปรี้ย วพร อมดื่ม มีความสัม พัน ธ กั บ
การบริโภคนมเปรี้ยว อยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 2) ปจจัยขอมูลดานความไววางใจในคุณลักษณะ
พื้นฐานของผูจำหนายนมเปรี้ยวพรอมดื่มมีความสัมพันธกับการซื้อนมเปรี้ยว อยางมีนัยสำคัญในระดับ
0.05 และ 3) ปจจัยขอมูลดานความไววางใจในคุณลักษณะพื้นฐานของผูจำหนายนมเปรี้ยวพรอมดื่ม
ไมมีความสัมพันธกับดานจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยว
สมมติฐานที่ 7 ปจจัยขอมูลดานทัศนคติและแรงจูงใจในการซื้อมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
การซื้อ และจำนวนเงินที่ซื้อนมเปรี้ยวพรอมดื่ม พบวา 1) ปจจัยขอมูลดานทัศนคติและแรงจูงใจใน
การซื้อมีความสัมพันธกับการบริโภคนมเปรี้ยวอยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 2) ปจจัยขอมูลดาน
ทัศนคติและแรงจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธกับการซื้อนมเปรี้ยวอยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01 และ
3) ปจจัยขอมูลดานทัศนคติและแรงจูงใจในการซื้อมีความสัมพันธกับจำนวนเงินในการซื้อนมเปรี้ยว
อยางมีนัยสำคัญในระดับ 0.01

7. ขอเสนอแนะ
7.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 ผูมีสวนเกี่ยวของการควบคุมการผลิ ตนมเปรี้ยว ควรพิจารณาสูตรผสมและ
วัตถุดิบในการผลิตนมเปรี้ยว เชนการเติมโซเดียม ซึ่งเปนสารอาหารที่ชวยควบคุมความสมดุลของเหลว
ภายในรางกาย ชวยรักษาความดันโลหิตใหอยูในระดับที่ ปกติ ชวยในการทำงานของประสาท และ
กลามเนื้อ แตก็ยังมีขอเสียคือจะมีการเพิ่มการดูดซึมสารอาหารบางอยางในไตและลำไสเล็กหนักขึ้น
กวาปกติทำใหเกิดความเสี่ยงในการเปนโรคไตได
7.1.2 ปจจุบันผูผลิตควรคำนึงถึงสุขภาพที่ดีของผูบริโภคโดยผลิตสินคาเพื่อสุขภาพ
ที่ดีของผูบริโภคอยางแทจริง มีผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูบริโภคแตละวัย ควบคุมปริมาณน้ำตาลและ
แคลอรี่ที่เหมาะสมผสมวิตามินที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน เพื่อบำรุงสายตา เปนตน
7.1.3 ผูผลิตควรพิจารณาเพิ่มผลิตภัณฑนมเปรี้ยวพรอมดื่มสำหรับผูบริโภคที่แพ
ผลิตภัณฑนมวัว เพื่อเปนทางเลือกที่ดีสำหรับผูบริโภคที่มีขอจำกัดดานอาหาร
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พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน :
กรณีศึกษา พนักงานรานอาหารในเขตเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

จอนนี่ เเอนโฟเน *
0

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตและศึกษาพฤติกรรมการ
ใช จ  ายของประชาชนในโครงการเราไม ท ิ ้ งกั น และ ศึ กษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน กลุมตัวอยาง คือ
พนั ก งานร า นอาหาร จำนวน 99 คน เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช เ ป น แบบสอบถาม วิ เ คราะห ข  อ มู ล โดยใช
สถิติพรรณนา และทดสอบความสัมพันธโดยคาการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square)
ผลการศึ กษา พบว า รู ป แบบการดำเนิน ชีวิตของพฤติกรรมการใชจ ายของประชาชนใน
โครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในภาพรวม อยูระดับนอย ( X = 2.46) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 2.50) รองลงมา ดานความคิดเห็น ( X = 2.47) และ ดานความสนใจ ( X = 2.41) ตามลำดับ
โดยในดานกิจกรรม พบวา ชอบจายเงินสดในการซื้อสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.97)
ดานความสนใจ พบวา สนใจในการนำเงินมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.16)
และดานความคิดเห็น พบวา รูสึกเหนื่อยเมื่อมีเหตุการณ โควิด-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.82)
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พฤติกรรมการใชจายเงินของพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน :
กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับ
นอย ( X = 1.99) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 2.53) รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ ( X = 2.02) และดานการใชจาย
ตามความตองการแบบบริโภคนิยม ( X = 1.83) ตามลำดับ โดยในดานการใชจายตามความตองการ
พื้นฐานพบวา ใชจายเงินเกี่ยวคาอาหารและใชจายเงินเกี่ยวกับเชาบานพักอาศัยมีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 3.34) ดานการใชจายเงินตามความตองการทางสังคม พบวา นำเงินใชใชในเรื่องคาของขวัญ
เนื่องในวันสำคัญตาง ๆ ชอบทำบุญและจายคากิจกรรมการกุศล และมักจะจายคากิจกรรมตาง ๆ
ของสมาชิกกลุม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 1.65) ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ พบวา
ชอบใชจายเกี่ยวกับการเลนการพนัน(หวย สลากกินแบงรัฐบาล ฯลฯ) พนันออนไลน มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X = 3.00) และดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา นำเงินไปใชจายเกี่ยวกับ
การสื่อสาร มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.34)
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชจายของพฤติกรรม
การใชเงินของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และที่อยูอาศัยปจจุ บัน
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายเงินของพฤติกรรมการใชเงินของประชาชนในโครงการเรา
ไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทุกดาน เพศ
อายุ มีความสัมพันธกับดานความตองการพื้นฐาน ดานความตองการนันทนาการ และดานตามแบบ
บริโภคนิยมและสถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับดานความตองการพื้นฐาน และดานตามแบบ
บริโภคนิยม
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใชจาย โครงการเราไมทิ้งกัน

64

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

จอนนี่ เเอนโฟเน

The Conduct of Life and Spending Behaviors of Rao Mai
Ting Kan Campaign Participants: A Case Study of Restaurant
Employees in the City of Chiang Rai, Chiang Rai Province

Johnny Anfone *

Abstract
The objectives of this research are to examine the conduct of life of Rao Mai
Ting Kan campaign. , to examine the correlation between demographic data and
spending behaviors of Rao Mai Ting Kan.The sample included 99 restaurant employees.
The tool used in the study was a questionnaire. The data were analyzed using descriptive
statistics and the correlation tested using the Chi-Square method.
The research shows that the overall conduct of life of Rao Mai Ting Kan
participants (restaurant employees in the City of Chiang Rai) is considered low at 2.46.
With each aspect separately examined, it is found that the aspect of activities has the
highest mean score of 2.50, followed by opinions ( X = 2.47) and interests ( X = 2.41),
respectively. In regard to the activities, the highest mean score is from the preference
to purchase goods and services with cash ( X = 2.97). For the aspect of interest, providing
for their families yields the highest mean score ( X = 3.16). As for the opinions, the
feeling of exhaustion with the COVID-19 situation has the highest mean score ( X = 3.82).
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The overall spending behaviors of Rao Mai Ting Kan participants ( restaurant
employees in the City of Chiang Rai) is low ( X = 1.99). Considering each aspect separately,
it is found that the highest mean score is associated with basic need expenses
( X = 2.53), followed by recreational needs ( X = 2.02) and consumerism-based expenses
( X = 1.83), respectively. Regarding the basic needs, the highest mean score ( X = 3.34)
is related to food and housing. As for the social needs, the highest amount is spent on
occasional presents, merit-making and charitable events, and group activities, with the
highest mean score of ( X = 3. 00). On consumerism- based expenses, the money is
spent mostly on communication, with the highest mean score of ( X =2.34).
Regarding the correlation between demographic data and spending behaviors
of Rao Mai Ting Kan participants (restaurant employees) in the City of Chiang Rai, Chiang
Rai province, the data suggests that education level, average monthly income and
current place of residence are all associated with the spending behaviors of Rao Mai
Ting Kan participants. Gender and age are related to the basic needs, recreational
needs and consumerism-based needs. Marital status is related to the basic needs and
consumerism-based needs.
Key word: Spending Behaviors, Rao Mai Ting Kan

1. บทนำ
ดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไดแพร
อย างรวดเร็ วและกว างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีผ ูติดเชื้อและเสียชีวิตเปน จำนวนมาก
ประกอบกั บ องค การอนามัยโลกได ประกาศให การระบาดของโรคโควิ ด 19 เปนการระบาดใหญ
ในส ว นของประเทศไทย รั ฐ มนตรี ว  าการกระทรวงสาธารณสุ ขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ
โรคติดตอแหงชาติไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เปนโรคติดตอ
อันตราย ลำดับที่ 14 การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ไดสรางความโกลาหลวุนวายใหกับโลก
อยางหนักหนวงทุก ๆ ดาน ไมวาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผูคน การแพร
ระบาดของไวรัสตัวนี้รุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกวางกวาที่รัฐบาลไดเคยประเมินไว ความรวมแรง
ร ว มใจของประชาชนในการเว นระยะห างทางสังคม (social distancing) โดยเฉพาะการอยูบาน
เพื่อหยุดการแพรและรับเชื้อ และการไดรับประโยชนจากมาตรการเยียวยาของภาครัฐอยางตรงจุด
ในชวงเวลาที่ยากลำบาก ตลอดจนความสำเร็จจากการคิดคนวิธีการรักษาและวัคซีนปองกัน ไวรัส
โดยเร็วที่สุด (กรมควบคุมโรค, 2563)
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จากวิกฤตโควิด 19 และมาตรการล็อกดาวนปดสถานประกอบการทำใหแรงงานบางสวน
ถูกเลิกจาง โดยแรงงานในเมืองใหญที่ทำงานในภาคบริการ รานอาหาร และภัตตาคาร ตองปรับตัวโดย
ตัดสินใจกลับภูมิลำเนา ประกอบดวยกลุมที่จำเปน ตองกลับ เพราะถูกเลิ กจาง กลุมที่กลับดีกว า
ไมกลับเพราะสถานประกอบการปดชั่ว คราว และกลุมที่กลับเพื่ อไปตั้งหลั กหรื อทำงานจากบ าน
ในตางจังหวัด ขณะที่แรงงานกลุมตอนตน (อายุ 15-29 ป) อาจไดรับผลกระทบในระยะยาว เพราะ
หากเศรษฐกิ จ ไม ฟ  น ตั ว จะทำให กลุมนี้ห างานไดย ากขึ้น อยางไรก็ดี แผนงานหรือโครงการที่ มี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยียวยา และชดเชยใหกับภาคประชาชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ
ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รัฐบาลไดออกพระราชกำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแก ไขปญหาเยีย วยา
และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พ.ศ.2563 หรื อที ่ เ รี ยกกั นว า พ.ร.ก.เงิน กู 1 ล านล านวงเงิ น 555,000 ล านบาท
ผูรับผิดชอบกระทรวงการคลัง โดยมีแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเยี ยวยา
และชดเชยใหกับภาคประชาชาชน เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งโครงการเราไมทิ้งกัน เยียวยาเดือนละ 5,000 บาท
เป น เวลา 3 เดื อน จำนวน 14 ล า นคน คาดใชงบประมาณ 2.4 แสนลานบาท (ขอมูล ณ วัน ที่
4 มิถุนายน 2563)
ดังนั้นจึงสนใจกรณีศึกษาวาพนักงานรานอาหารเหลานี้ เมื่ อไดรับเงินเยี ยวยาแลวนำเงิ น
ไปใชจายอยางไรบ าง ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพั นธกับ พฤติกรรมการใชจา ยของ
ประชาชน กรณีศึกษา พนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายเปนอยางไร
ซึ่ ง ข อ มู ล ที ่ ไ ด จ ะนำไปใช เ ป น ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการบริ ห ารหรื อ ขั บ เคลื ่ อ นนโยบาย
การบริหารภาครัฐและเอกชนในกรณีเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติตาง ๆ ในประเทศไทยในครั้งตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเงินของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชเงิน
ของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่งขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก รูปแบบการดำเนินชีวิต
และพฤติกรรมการใชจายเงิน ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได และที่อยูอาศัย ตัวแปรตาม
ได แ ก รู ป แบบการดำเนิ น ชี ว ิ ต ได แ ก กิ จ กรรม (A: Activities) ความสนใจ (I: Interest) และ
ความคิดเห็น (O: Opinion) และพฤติกรรมการใชจายเงิน การใชจายเงินตามความตองการพื้นฐาน
การใชจายเงินตามความตองการทางสังคม การใชจายเงินตามความตองการทางดานนันทนาการ และ
การใชจายเงินตามแบบบริโภคนิยม และขอบเขตดานประชากร ไดแก พนักงานรานอาหารที่ไดรับเงิน
เยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ในโครงการ “เราไมทิ้งกัน” ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
พนักงานรานอาหารภายหลังไดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จำนวน 10,722 คน (คลังจังหวั ดเชีย งราย, 2563) กำหนดขนาดของตัว อย าง
ประชากรโดยวิธีการของยามาเน (Taro Yamane) ที่ขนาดความคาดเคลื่อน +10% จากประชากร
ทั้งสิ้น 10,722 คน จะไดตัวอยาง 99 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม สถิติที่
ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
โดยใช Chi-square
จากตั ว แปรอิ ส ระ ตั ว แปรตาม และผลกระทบที่ ไ ดจ ากการศึ ก ษา สามารถกำหนดเป น
กรอบแนวคิดของการศึกษา ไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. รายได
6. ที่อยูอาศัย

รูปแบบการดำเนินชีวิต(Lifestyle)
1. กิจกรรม (A: Activities)
2. ความสนใจ (I: Interest)
3. ความคิดเห็น (O: Opinion)
พฤติกรรมการใชจาย
1. การใชจายเงินตามตองการพืน้ ฐาน
2. การใชจายเงินตามตองการทางสังคม
3. การใชจายเงินตามตองการทางดาน
นันทนาการ
4. การใชจายเงินตามแบบบริโภคนิยม

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภค ใน
บาน คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 56.60 และ ใชจายเกี่ยวกับ
โทรศัพท คิดเปนรอยละ 49.50 สรุปไดตามตารางที่ 1 และนำเงินไปซื้อสินคาที่เซเวนอีเลเวน คิดเปน
รอยละ 57.60 รองลงมา รานขายของชำ คิดเปนรอยละ 22.20 และไบคเกอร คิดเปนรอยละ 12.10
สรุปไดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการนำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใช
ที่อยูอาศัย
ซื้อของใชสวนตัว
ซื้อของใชอุปโภคบริโภคในบาน
เอาใหพอแมหรือคูสมรส
ใชจายเกี่ยวกับโทรศัพท
ใชในการทองเที่ยว
เก็บไวเขาบัญชีธนาคาร
นำไปซื้อสิ้นคาเพื่อพักผอน
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ซื้อของขวัญของที่ระลึก

จำนวน
56
99
31
49
38
14
11
19
16

รอยละ
56.60
100.00
31.30
49.50
38.40
14.10
11.10
19.2
16.2

ตารางที่ 2: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานที่การนำเงินไปซื้อสินคา
ที่อยูอาศัย
ตลาดสด
รานขายของชำ
เซเวนอีเลเวน
หองสรรพสินคา
รานอาหาร
ไบคเกอร
รวม

จำนวน
0
22
57
3
4
12
99
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4.2 รู ปแบบการดำเนิ นชี ว ิ ตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้ งกัน : กรณีศึกษาพนั กงาน
รานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายในภาพรวม พบวา ในภาพรวม อยูระดับนอย
( X = 2.46) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.50) รองลงมาดาน
ความคิดเห็น ( X = 2.47) และ ดานความสนใจ ( X = 2.41) ตามลำดับ โดยดานกิจกรรม พบวา ชอบ
จายเงินสดในการซื้อสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ย ( X = 2.97) ดานความสนใจ พบวา สนใจในการนำเงิน
มาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว มีคาเฉลี่ย ( X = 3.16) และดานความคิดเห็น พบวา รูสึกเหนื่อยเมื่อมีเหตุการณ
โควิด-19 มีคาเฉลี่ย ( X = 3.82) สรุปไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการ
เราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ภาพรวม
ดานกิจกรรม
ดานความสนใจ
ดานความคิดเห็น
คาเฉลี่ยรวม

X
2.50
2.41
2.47
2.46

S.D.
0.50
0.65
0.80
0.65

ความหมาย
นอย
นอย
นอย
นอย

4.3 พฤติกรรมการใชจายของของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงาน
รานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 1.99)
เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.53)
รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ ( X = 2.02) และดานการใชจายตาม
ความตองการแบบบริโภคนิยม ( X = 1.83) ตามลำดับ ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน
พบวา ใชจายเงินเกี่ยวคาอาหาร และใชจายเงินเกี่ยวกับเชาบานพักอาศัย มีคาเฉลี่ย ( X = 3.34)
ด า นการใช จ  า ยเงิ น ตามความต องการทางสังคม พบวา นำเงิน ใชใชในเรื่องคาของขวัญ เนื่องใน
วันสำคัญตาง ๆ ชอบทำบุญและจายคากิจกรรมการกุศล และมักจะจายคากิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิก
กลุม มีคาเฉลี่ย ( X = 1.65) ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ พบวา ชอบใชจาย
เกี่ยวกับการเลนการพนัน (หวย สลากกินแบงรัฐบาลฯลฯ) พนันออนไลน มีคาเฉลี่ย ( X = 3.00) และ
ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา นำเงินไปใชจายเกี่ยวกับการสื่อสาร
มีคาเฉลี่ย ( X = 2.34) สรุปไดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชจายของของประชาชนใน
โครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ในภาพรวม
�
𝑿𝑿

ภาพรวม
ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน
ดานการใชจายตามความตองการทางสังคม
ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ
ดานการใชจายตามความตองการแบบบริโภคนิยม
คาเฉลี่ยรวม

2.53
1.58
2.02
1.83
1.99

S.D.
0.60
0.47
0.67
0.63
0.59

ความหมาย
มาก
นอยที่สุด
นอย
นอยที่สุด
นอย

4.4 การวิเคราะหความสัมพัน ธร ะหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับ พฤติกรรมการ
ใชจายของของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานอาหาร ในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบวา ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และที่อยูอาศัยปจจุ บัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายของของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงาน
รานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ทุกดาน สวนเพศ อายุ มีความสัมพันธกับ
ดานความตองการพื้นฐาน ดานความตองการนันทนาการ และดานตามแบบบริโภคนิยม และสถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธกับดานความตองการพื้นฐาน และดานตามแบบบริโภคนิยม สรุปไดตามตาราง ที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบความสัมพันธ
ลักษณะ
ประชากรศาสตร
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่อยูอาศัยปจจุบัน

พฤติกรรมการใชจาย
ดานความ
ดานความตองการ ดานความตองการ
ตองการพื้นฐาน
ทางสังคม
นันทนาการ

ดานตามแบบ
บริโภคนิยม

×
×



















×

×






















√ หมายถึง มีความสัมพันธ × หมายถึง ไมมีความสัมพันธ
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5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
5.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภค
ในบานคิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 56.60 และ ใชจายเกี่ยวกับ
โทรศั พท คิ ด เป น ร อยละ 49.50 และนำเงิน ไปซื้อสิน คาที่เซเวน อีเลเวน คิดเปน รอยละ 57.60
รองลงมา รานขายของชำ คิดเปนรอยละ 22.20 และไบคเกอร คิดเปนรอยละ 12.10 ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของจุฑามาศ พาณิชยรังสี (2549) ที่ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรม
การเปดรับ และทัศนคติของผูอานหญิงที่มีต อนิตยสารผูห ญิง พบวา กลุมตัวอยางมีรูปแบบการ
ดำเนินชีวิตแบบเนนบานและครอบครัวซึ่งการดำเนินชีวิตแบบเนนสังคม เนนบันเทิง เนนกีฬาและ
การดูแลสุขภาพ และเนนวัฒนธรรม ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ
เนนวัฒนธรรม และเนนกีฬาและการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธกับลักษณะในการอานนิตยสาร
ผูหญิง และเนนกีฬาและการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธกับระยะเวลาที่ใชในการอานนิตยสารผูหญิง
ในแตละครั้ง และสอดคลองกับสุมาลี เหลืองดำรงกิจ (2543) ที่ไดใหคำนิยามของกิจกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็นไววา หมายถึง การแสดงออกเปนสวนที่กำหนดวาบุคคลใชเวลาทำอะไร ทำงาน
อดิเรก มีสันทนาการอะไร และเลนกีฬาประเภทใด มีการซื้อสินคามากนอยแคไหนและที่ใด มีการ
อยูบานหรือออกไปนอกบานมากนอยเพียงใด มีการพบเพื่อน พบญาติ ทำกิจกรรมตามวัตถุประสงค
5.2 รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงาน
รานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงรายในภาพรวม พบวา ในภาพรวม อยูระดับ
นอย ( X = 2.46) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.50) รองลงมา
ดานความคิดเห็น ( X = 2.47) และ ดานความสนใจ ( X = 2.41) ตามลำดับ โดยดานกิจกรรม พบวา
ชอบจายเงินสดในการซื้อสินคาและบริการ มีคาเฉลี่ย ( X = 2.97) ดานความสนใจ พบวา สนใจใน
การนำเงินมาเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว มีคาเฉลี่ย ( X = 3.16) และดานความคิดเห็น พบวา รูสึกเหนื่อย
เมื่อมีเหตุการณ โควิด-19 มีคาเฉลี่ย ( X = 3.82) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของธนาพงษ จันทรชอน
(2546) ที่ไดกลาววา รูปแบบเฉพาะของการทำกิจกรรมในแตละวันที่แสดงถึงความเปนตัวตนของคน
คนนั้น โดยที่รูปแบบการดำเนินชีวิตของแตละบุคคลจะเปนเอกลักษณ แตละคนจะเลือกทำในสิ่งที่
แตกตางจากคนอื่นออกไป ซึ่งก็อาจจะมีใครคนอื่นทำในสิ่งเหลานี้เหมือนกันก็เปนได และสอดคลอง
กับนทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ที่ไดใหคำนิยามวา ลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงกิจกรรมการใช
เวลาของแตละคนวาเปนอยางไร (Activities) การใหความสนใจกับสภาพแวดลอมรอบตัว (Interests)
และความคิดเห็นที่มีตอตัวเอง และสิ่งรอบขาง (Opinions) ซึ่งตัวแปรเหลานี้ คือ ลักษณะทางจิตวิทยา
(Psychological Characteristics) นั่นเอง
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5.3 พฤติกรรมการใชจายของของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงาน
รานอาหาร ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในระดับนอย ( X = 1.99)
เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 2.53)
รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ ( X = 2.02) และดานการใชจายตาม
ความตองการแบบบริโภคนิยม ( X = 1.83) ตามลำดับ ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน
พบวา ใชจายเงินเกี่ยวคาอาหาร และใชจายเงินเกี่ยวกับเชาบานพักอาศัย มีคาเฉลี่ย ( X = 3.34)
ดานการใชจายเงินตามความตองการทางสังคม พบวา นำเงินใชใชในเรื่องคาของขวัญเนื่องในวันสำคัญ
ตาง ๆ ชอบทำบุญและจายคากิจกรรมการกุศล และมักจะจายคากิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกกลุม
มีคาเฉลี่ย ( X = 1.65) ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ พบวา ชอบใชจายเกี่ยวกับ
การเลนการพนัน (หวย สลากกินแบงรัฐบาลฯลฯ) พนันออนไลน มีคาเฉลี่ย ( X = 3.00) และดาน
การใช จ  า ยตามความต องการตามแบบบริโ ภคนิย ม พบวา นำเงิน ไปใชจ ายเกี่ย วกับ การสื่อสาร
มีคาเฉลี่ ย ( X = 2.34) ซึ่งสอดคลองกั บผลการศึกษาของสุธาสิน ี บัวชาบาล (2557) ที่ไดศึ ก ษา
พฤติกรรมการใช จ ายของนั กศึ กษา วิทยาลัยการปกครองท องถิ่ น มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา
นั กศึ กษาส ว นใหญ มี ค า ใช จ  า ยมากกวารายรับ ที่ไดร ับ จากบิดามารดา รอยละ30 ของรายรับ ใน
แตละเดือน ซึ่งนักศึกษาใชคาใชจายเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจและสิ่งฟุมเฟอยอยูถึง รอยละ 50
ของรายรับในแตละเดือน จึงทาใหประสบปญหาเงินไมพอใช และตองแกไขปญหาดวยการขอเพิ่ม
จากบิดามารดา แสดงใหเห็นวานักศึกษาขาดการวางแผนในการใชจายใหรายจายมีสัดสวนพอดี
กับรายรับ บิดามารดา ผูปกครอง และวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นควรดูแลและปลูกฝงใหความรู
แก น ั กศึ กษาในการวางแผนการใชจาย ลดพฤติกรรมการใชจ ายฟุมเฟอย จัดสรรคาใชจ ายและ
ทรัพยากรที่ตอนเองมีอยูอยางเหมาะสมและคุมคา เพื่อกาวเขาสูวัยทำงานอยางมีคุณภาพ ไมประสบ
ภาวะเปนหนี้สินซึ่งสงผลใหตนเองและครอบครัวเดือดรอนในอนาคต
5.4 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
5.4.1 ผลการศึกษาพบวาสวนใหญ ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภค
ในบาน ซื้อของใชสวนตัว และใชจายเกี่ยวกับโทรศัพท ดังนั้นรัฐบาลควรกระจายการเยียวยาให
ผูที่ไดรับผลกระทบไดรับเงินไดหลายชองทางเพื่อจะไดกระจายเงินลงในระบบเศรษฐกิจใหรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น
5.4.2 ผลการศึกษาพบวา สวนใหญนำเงินไปซื้อสินคาที่เซเวนอีเลเวน รองลงมา
รานขายของชำ และไบคเกอร ซึ่งหมายถึง แกรป ฟูดแพนดา และระบบเคอรรี่ เปนตน ดังนั้น รัฐบาล
ควรมีมาตรการในการเยียวลงใหนำเงินไปซื้อของในกลุมรานที่สามารถกระจายเม็ดเงินลงในระบบ
เศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว เชน ตลาดสด รานคาตามสั่ง เปนตน
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5.4.3 รูปแบบการดำเนินชีวิตของพนักงานชอบจายเงินสดในการซื้อสินค าและ
บริการ แตสวนใหญนำเงินไปซื้อ ของที่ร านสะดวกซื้อ และรูสึกเหนื่อยเมื่อมีเหตุก ารณ โควิด-19
ดังนั้น เพื่อใหมีการจางงาน และปรับฟนภาวะเศรษฐกิจใหรวดเร็วรัฐบาลควรอุดหนุนงบประมาณ
ลงในกลุมรานคาของสดมากกวาเพื่อที่จะไดกระจายรายไดไดอยางทั่วถึง
5.4.4 พฤติ ก รรมการใช จ  า ยเงิ น ของพนั ก งาน พบว า ด า นการใช จ  า ยตาม
ความตองการพื้นฐาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด โดยใชจายเงินเกี่ยวคาอาหาร และใชจายเงินเกี่ยวกับ เชา
บานพักอาศัย ดังนั้นรัฐบาลควรเนนนโยบายในการพัฒนาโดยกำหนดกรอบเม็ดเงินในการเยียวให
ลงในดานความจำเปนพื้นฐานใหมากที่สุดเพื่อจะไดแกไขปญหาในชวงวิกฤตไดอยางทันทวงที
5.5 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
5.5.1 ควรศึกษาในเรื่องของสวนประสมทางการตลาดกับชวงวิกฤตทางเศรษฐกิจ
วาจะมีแนวทางในการแกไขหรือรูปแบบการปรับตัวของกลุมพนักงานรานอาหารอยางไร
5.5.2 ควรศึก ษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และพฤติก รรมการใช
จายเงินของพนักงานรานอาหารในแตละพื้นที่เพื่อจะไดทราบถึงรูปแบบและพฤติกรรมแตละพื้นที่
วามีลักษณะที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติงาน
(กรณีศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2)

จักรพันธ กิตติรัตนโสธร *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลต อความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของพนั ก งาน
ระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2” จากกลุมประชากร
จำนวน 120 คน ซึ ่ งใช แบบสอบถามเป น เครื่องมือในการวิจ ัย ที่ครอบคลุมขอมูล ใน 3 สว น คือ
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ใชสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) จากคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน
สาขา 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียด
เปนรายขอพบวา มีระดับความพึงพอใจมาก ไดแก ความพูกพัน ความทุมเทและความพยายาม และ
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง คือ ความรวมมือ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยการสนับสนุน
จากหัวหนางานอยูในระดับมาก แตความพึงพอใจการปฏิบัติงานโดยรวมเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร
ในสวนของปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจอยูในระดับปานกลาง
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ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
จำกัด มหาชน สาขา 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ทั้ง 3 ปจจัย ปจจัย
ค้ำจุน ปจจัยจูงใจและปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางานสอดคลองกับความพึงพอใจโดยรวมไปใน
ทิศทางเดียวกัน

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

77

Factors Influencing the Satisfaction of
Operational Employees
(Case Study of SNC Former Public Company Limited Branch 2)

Jakapunt Kittiratsotorn*

Abstract
Research study “Factors Influencing the Satisfaction of Operational Employees
Case Study of SNC Former Public Company Limited Branch 2 ” from a population of
120 people using questionnaires as a research tool that covers data in 3 parts Is general
information of the respondents Factors Influencing Employee Satisfaction, Operational
Level, and Operational Satisfaction of Operational Employees Descriptive statistics
were used from mean and standard deviation.
The study results showed that Operational employees of SNC Former Public
Company Limited Branch 2 had overall operational satisfaction at a moderate level.
When considering the details in detail, it was found that There was a large level of
satisfaction, including Passion, dedication and effort The level of satisfaction was moderate.
Cooperation SNC Former Public Company Limited Branch 2 had overall operational
satisfaction with regard to organizational factors. In terms of factors, the support from
supervisors was at a high level. However, overall performance satisfaction with organizational
factors with respect to support and incentives was moderate.

*

Master of Public and Private Management,
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND.
E-mail: jakapunt.kit@stu.nida.ac.th

78

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

จักรพันธ กิตติรัตนโสธร

The results of the hypothesis testing found that Operational employees of SNC
Former Public Company Limited Branch 2were satisfied with their performance regarding
the 3 organizational factors, supporting factors, incentives and support factors from their
supervisors in line with their satisfaction. Overall satisfied in the same direction.

1. บทนำ
การบริหารองคการใหบรรลุเปาหมายไดนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายประการ อาทิ
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การบริหารงานบุคคล”
เพราะบุคคล หรือ บุคลากรในองคการ ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจาก
หากปราศจากบุคลากรทําหนาที่เปนตัวขับเคลื่อนแลวการบริหารจัดการตาง ๆ ก็ไมเกิดขึ้น และ
องคการ ก็จะไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว อยางไรก็ตามแมวาองคการจะมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเปนอยางดีเพียงใด หากบุคลากรเหลานั้น ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะไมดีและทําใหองคการประสบความลมเหลว ดังนั้น เพื่อใหองคการ
สามารถบรรลุเปาหมายตามที่คาดหวัง จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบถึงความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากร และจําเปนตองบริหารจัดการใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อ
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะทําใหเกิดผลดีแกองคการ สงผลใหผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายขององคการไดในที่สุด
ความพึงพอใจในงานเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงบวก
เชน มีความมุงมั่นที่จะฟนฝาอุปสรรคตางๆ มีความกระตือรือรนที่จะทํากิจกรรมนั้น ๆ อยางทุมเทเต็ม
กําลังความสามารถ ขณะเดียวกันหากมนุษยไมมีความพึงพอใจจะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ
ออกมาในเชิงลบ เชน มีสภาพแวดลอมที่เฉื่อยชา ทํากิจกรรมนั้น ๆ ใหผานๆไป ไมตั้งใจหรือไม
เอาใจใสกับการทํากิจกรรม ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการในระยะ
ยาวได หากบุคลากรในองคการไมมีการปรับตัวและไมยอมรับในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ไมวาจะเปนดานปจจัยภายในหรือภายนอกองคการ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตสงผลกระทบตอองคการ
ทั้งสิ้น
แมวาเรื่องของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีการศึกษาอยางมาก ในชวงครึ่งศตวรรษที่
ผานมาแลว แตในปจจุบันก็ยังมีผูใหความสนใจศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง และยังเปนเรื่องที่ทันสมัย
อยูเสมอ สาเหตุอาจเนื่องจากวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปญหาที่เกิดขึ้นไดแทบทุกองคการ
และยังเกิดขั้นไดตลอดเวลา ซึ่งการศึกษาที่สามารถดําเนินการไดอยางหลากหลายแนวทางนี้ จึงเปน
สิ่งจูงใจใหมีการศึกษาเรื่องนี้ตลอดมา สําหรับการศึกษาในครั้งนี้มีสาเหตุสําคัญหลายประการสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนเรื่องที่เปนพื้นฐาน
ที่ผูบริหารองคการควรใหความสนใจและควรตระหนักวา ความพึงพอใจของพนักงานสงผลใหเ กิด
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แรงจูงใจในการทํางาน และสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสภาพการณหรือจังหวะเวลา ดังนั้น
การไดมีโอกาสสํารวจประเด็นของปญหาไมวาจะใชแนวทางหรือวิธีการใด ก็จะทําใหวิเคราะหสภาพ
ขององคการไดชัดเจนมากขึ้นและจะชวยใหสามารถแกไขปญหาไดตรงจุด ซึ่งจะนํามาวางแผนการ
พัฒนาองคการในเรื่องตางๆได นอกจากนั้น การศึกษาครั้งนี้ยังอาจจะชวยกระตุนใหผูบริหารหันมาให
ความสนใจปจจัยดานอื่น ๆ ที่จะชวยเสริมสรางปรับปรุงประสิทธิภาพองคการได รวมทั้งผูวิจัยยัง
เห็นวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะมีประโยชนอยางแทจริง หากสามารถนําไปใช เพื่อการวางแผน
ในเชิงปฏิบัติการ
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด มหาชน สาขา 2 กอตั้งขึ้นเมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2553 โดย
ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนพลาสติกโดยกรรมวิธี
การฉีด สำหรับชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งชิ้นสวนพลาสติก
ในอุตสาหกรรมยานยนต ปจจุบันบริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากบริษัทชั้นนำของโลก ในการผลิต
สินคาตามความตองการของลูกคา ปจจุบันมีพนักงานประจําและลูกจางชั่วคราวจํานวน 137 คน
โดยเปนผูบริหารและหัวหนางานจำนวน 17 คนและพนักงานในระดับปฏิบัติงานจำนวน 120 คน
จากการที่บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด มหาชน สาขา 2 มีระยะเวลาในการดําเนินกิจการถึง
10 ป และมีการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่มีประสิทธิภาพ โดยหัวใจสําคัญคือ การยึดหลักการจูงใจใน
การทำงานและวัฒนธรรมองคการในการไหว ทักทาย ซึ่งกันและกัน โดยการสงผานจากพนักงานเกา
สูพนักงานใหม รุนพี่สูรุนนอง ผูบริหารและหัวหนางานสูพนักงานในระดับปฏิบัติงาน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด มหาชน สาขา 2 มีปญหาในการบริหารงานในหลายดาน
เชน การผลิต (Production) ไมสามารถผลิตงานไดตามเปาหมายที่กำหนดไดในแตละวัน รวมทั้ง
ขาดการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น ประกอบกับความตองการของทางลูกคาที่สูงขึ้นใน
ดานคุณภาพ ที่ตองมีการแขงขันโดยหลายครั้งที่กระบวนการผลิต สงของที่ไมไดมาตรฐานไปใหลูกคา
ทําใหลูกคาเกิดความไมพึ่งพอใจในผลิตภัณฑ สงผลใหบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด มหาชน
สาขา 2 ตองกําหนดมาตรฐานในการตรวจสอบ และมาตรการในการลงโทษเพิ่มขึ้น เชน พนักงานทาน
ไหนที่ทําของเสีย ปลอยผานไปสูกระบวนการถัดไปจะถูกหนวยงานตนสังกัดลงโทษไมวาจะเป น
ออกเปนหนังสือเตือน หรือถึงพักงาน จากปญหาดังกลาวทําใหพนักงานที่ปฏิบัติงาน เกิดแรงกดดัน
ในการทํางาน ซึ่งเปนปญหาในเรื่องของการบริหารงานภายในที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทําใหสงผลตอพนักงานที่ปฏิบัติงานโดยตรง นอกเหนือจากงานดานการผลิตแลว ยังมีปจจัยอีกหนึ่ง
อยางที่ทําใหพนักงาน ปฏิบัติงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ คือ ชองวางระหวางพนักงานปฏิบัติ การ
หัวหนางาน และระดับผูบริหาร โดยเนื่องมากจากสายการบังคับบัญชาที่เนนการสั่งการแบบบนสูลา ง
ทําใหพนั กงานปฏิ บัติ การไมเ กิด แรงจูงใจในการปฏิบ ัต ิงานเทาที่ ควร จากความแตกต างกั น ของ
ตําแหนงงาน ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ำภายในองคการ ไมวาจะเปนเรื่องรายได หนาที่ความรับผิดชอบ
สวัสดิการ รวมถึงเงินโบนัสประจําป ซึ่งมีความแตกตางกันมาก ระหวางพนักงานปฏิบัติงาน และ
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หัวหนางาน สิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขององคการโดยรวม ผูวิจัยจึงเห็นวา
การทําวิจัยในหัวขอเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิ บ ั ติ งาน กรณี ศึ กษาพนั กงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 ซึ่งผูวิจัย
ปฏิบัติงานอยู มีความคิดเห็นอยางไร พรอมทั้งขอเสนอแนะจากพนักงาน จะเปนขอมูลใหผูบริหารของ
บริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการทํางานของพนักงานใหเจริญกาวหนาตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษา
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานไดแกปจจัยค้ำจุน ปจจัยจูงใจ และ
ปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางานของพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท บริษัท เอส เอ็น
ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2
2.3 สรุปและเสนอแนะแนวทางในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2

3. ขอบเขตการวิจัย
ผูศึกษากําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ ดังตอไปนี้
3.1 ด า นเนื ้ อหา ศึ กษาความพึง พอใจในการปฏิบ ัต ิงานของพนัก งานระดับ ปฏิบ ั ติ ง าน
กรณีศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 ซึ่งมีรายละเอียดของตัวแปรตนและ
ตัวแปรตามดังตอไปนี้
3.1.1 ปจจัยดานองคการ ผูศึกษาไดนํา ทฤษฎีสองปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Dual
Factors หรือ Theory Motivators - Hygiene Theory) มากําหนดเปนตัวแปรตน ไดแก
ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) คือ คาตอบแทน นโยบายบริษัทและการบริหาร
ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ สภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพในการทํางาน ความมั่นคง
ในงาน ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) คือ ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับ ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความเจริญกาวหนาในการทํางาน ปจจัยการสนับสนุน
จากหั ว หนา งาน (Supervisor Support) การใหคำปรึกษาและรับฟงปญ หา การถายทอดความรู
การชวยเหลือแกไขปญหา
3.1.2 ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ง าน ผู  ศ ึ ก ษา
ผูวิจัยเลือกที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งไดจำแนกองคประกอบความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ตามแบบวัด ดัชนีพรรณนางาน (Job Descriptive Index-JDI) ออกเปน 4 ดาน ไดแก
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ดานความผูกพัน ดานความพยายาม ดานความทุมเท และดานความรวมมือ เพราะเปนแนวคิดที่มี
การแบงองคประกอบแยกเปนรายดานครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ เหมาะกับองคการที่ผูศึกษาวิจัย
ตองการศึกษา
3.2 ดานประชากร ศึกษาพนักงานระดับปฏิบัตงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด
มหาชน สาขา 2
3.3 ดานพื้นที่ศึกษา ศึกษาพื้นที่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2
3.4 ดานระยะเวลาในการศึกษา การศึกษานี้ใชเวลาในการดําเนินการศึกษา ระหวางเดือน
กันยายน พ.ศ. 2563 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จากตั ว แปรตั น และตั ว แปรตามที่ ได จากการศึ กษาสามารถกำหนดเปน กรอบแนวคิดใน
การศึกษาไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรตน (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ปจจัยดานองคการ
1. ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors)
1.1 คาตอบแทน
1.2 นโยบายบริษัทและการบริหาร
1.3 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
1.4 สภาพแวดลอมในการทำงาน
1.5 ความมั่นคงในงาน
2. ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors)
2.1 ความสำเร็จในการทำงาน
2.2 การไดรับการยอมรับ
2.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
2.4 ความรับผิดชอบในงาน
2.5 ความเจริญกาวหนาในการทำงาน
3. ปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน
(Supervisor Support)
3.1 การใหคำปรึกษาและรับฟงปญหา
3.2 การถายทอดความรู
3.3 การชวยเหลือแกไขปญหา

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3. ความทุมเท
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ขอบเขตด า นกลุ มประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ใชพนักงานในระดับ ปฏิบ ัติงาน
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 จำนวน 120 คน จำนวนดังกลาวไดมาจากจำนวน
พนักงานในระดับปฏิบัติงาน 100% เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข อมมูลเพื่ อศึกษาปจจัย ที ่มี อิ ทธิ พลต อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
จำกัด มหาชน สาขา 2 ชุดนี้ประกอบดวยชุดคำถาม 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม เปนชุดคำถามแบบเลือกตอบ (Check List) จำนวน 6 ขอ สวนที่ 2 ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน เปนชุดคำถามแบบใหคะแนนระดับ
ความคิดเห็นปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ซึ่ง
แบงปจจัยจูงใจ จำนวน 9 ขอ ปจจัยค้ำจุน จำนวน 11 ขอ และ ปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน
จำนวน 3 ขอ โดยแบงระดับ การใหคะแนนความคิ ดเห็น ตอป จจัย ที่ มี อิ ทธิ พลต อ ความพึงพอใจ
4 ระดับ และสวนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานเปนชุดคำถาม
แบบใหคะแนนระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ขอ โดย
แบงระดับการใหคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ 4 ระดับ ผูศึกษาจะนำ
ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสำรวจโดยแบบสอบถามมาตรวจความถูกตองและนำขอมูลไปวิเคราะห
โดยใชโปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ขอมูลสวนบุคคล) ดานระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษานี้ใชเวลาในการดําเนินการศึกษา ระหวางเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 – พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2” สรุปไดดังนี้
4.1 ขอมูลสภาพทั่วไปของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะ
เปนผูหญิงมากกวาผูชาย อายุของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนมากมีอายุ 20-30 ป รองลงมามี
อายุ 31-40 ป ที่เหลืออายุ 41-50 ป ถัดมาอายุต่ำกวา 20 ป และมีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ตามลําดับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวาสวนใหญมีสถานภาพโสด รองลงมาสถานภาพสมรสที่เหลือ
สถานภาพหมาย และสถานภาพอยาราง ตามลําดับ ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามพบวา
สวนใหญมีระดับการศึกษาต่ำ ปวช./ม. 6 รองลงมาคือปวช./ม.6 ที่เหลือระดับการศึกษา ปวส. และ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตามลำดับโดยสูงกวาปริญญาตรีไมมี อายุงานของผูตอบแบบสอบถาม
พบวา อายุงานของพนักงานสวนมากต่ำกวา 1 ป รองลงมาคืออายุงาน 5-10 ป ที่เหลืออายุงาน 1-3 ป
และอายุงาน 3-5 ป กับอายุงานมากกวา 10 ปขึ้นไป ตามลําดับ ดานรายไดทั้งหมดตอเดือนของ
ผู  ตอบแบบสอบถาม พบว าส วนมากมีรายไดทั้งหมดตอเดือน 10,000-15,000 บาท รองลงมาคื อ
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15,001-20,000 บาท ที่เหลือต่ำกวา 10,000 บาท และ 20,001-25,000 บาท 25,000-30,000 บาท
และสุดทายมากกวา 30,000 บาท ตามลําดับ
4.2 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4 ดาน
ตารางที่ 1: แสดงคาเฉลี่ยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4 ดาน
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4 ดาน
1.ดานความผูกพัน
2.ดานความพยายาม
3.ดานความทุมเท
4.ดานความรวมมือ
รวม

�
𝑿𝑿

3.138
2.813
3.054
2.108
2.778

S.D.
0.566
0.757
0.568
0.791
0.671

แปลคา
มาก
มาก
มาก
นอย
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 4 ดาน
พบวา ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.778 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.671 เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากและนอย ระดับ
ความพึงพอใจในระดับมากมีทั้งหมด 3 ดาน ลำดับแรกคือดานความผูกพัน มีคาเฉลี่ย 3.138 ลำดับที่
2 คือดานความทุมเท มีคาเฉลี่ย 3.054 และสุดทายดานความพยายาม มีคาเฉลี่ย 2.813 และระดับ
ความพึงพอใจในระดับนอยมีอยู 1 ดาน คือ ดานความรวมมือ มีคาเฉลี่ย 2.108
4.3 ระดับความพึงใจเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยค้ำจุน
ตารางที่ 2: แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานองคกร (ปจจัยค้ำจุน)
ปจจัยดานองคกร (ปจจัยค้ำจุน)
1.ดานคาตอบแทน
2.ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร
3.ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
4.ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
5.ดานความมั่นคงในงาน
รวม
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�
𝑿𝑿

2.747
2.804
2.917
2.375
2.747
2.718
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S.D.
0.618
0.648
0.717
0.710
0.682
0.673

แปลคา
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยค้ำจุน พบวาในภาพรวม
ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.718 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.673
เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากอยูดานเดียวคือดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในองคการ มีคาเฉลี่ย 2.917 และระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางมีทั้งหมด
4 ด า นโดยด า นแรกคื อด า นนโยบายบริษัทและการบริห าร มีคาเฉลี่ย 2.804 รองลงมาคือ ดาน
คาตอบแทนและดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยที่เทากันคือ 2.747 แตคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ดานคาตอบแทนจะนอยกวาดานความมั่นคงในงาน อยูที่ 0.618 และ 0.682 ตามลำดับ และสุดทาย
คือดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีคาเฉลี่ย 2.375 ตามลำดับ
4.4 ระดับความพึงใจเกี่ยวกับปจจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยจูงใจ
ตารางที่ 3: แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานองคกร (ปจจัยจูงใจ)
ปจจัยดานองคกร (ปจจัยจูงใจ)
1.ดานความสำเร็จในการทำงาน
2.ดานการไดรับการยอมรับ
3.ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
4.ดานความรับผิดชอบในงาน
5.ดานความเจริญกาวหนาในการทำงาน
รวม

�
𝑿𝑿

2.958
2.504
2.921
2.942
2.663
2.798

S.D.
0.588
0.593
0.643
0.569
0.751
0.629

แปลคา
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที ่ 3 ผลการวิ เ คราะหขอมูลปจ จัย ดานองคกร ในสว นของปจ จัย จูงใจ พบวา
ในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 2.798 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.629 เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากมีทั้งหมด 3 ดาน ดานแรก
คื อ ด า นความสำเร็ จ ในการทำงาน มีคาเฉลี่ย 2.958 รองลงมาคือดานความรับ ผิดชอบในงาน
มีคาเฉลี่ย 2.942 และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 2.91 ตามลำดับ ระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางมีทั้งหมด 2 ดานโดยดานแรกคือดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 2.663
รองลงมาคือดานดานการไดรับการยอมรับ มีคาเฉลี่ย 2.504 ตามลำดับ
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4.5 ระดั บความพึ งใจเกี ่ ยวกั บป จจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยการสนับสนุนจาก
หัวหนางาน
ตารางที่ 4: แสดงคาเฉลี่ยปจจัยดานองคกร (ปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน)
ปจจัยดานองคกร
(ปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน)
1.ดานการใหคำปรึกษาและรับฟงปญหา
2.ดานการถายทอดความรู
3.ดานการชวยเหลือแกไขปญหา
รวม

�
𝑿𝑿

S.D.

แปลคา

2.742
2.867
2.825
2.811

0.783
0.798
0.763
0.782

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานองคกร ในสวนของปจจัยการสนับสนุนจาก
หัวหนางาน พบวาในภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 2.811 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.782 เมื่อพิจารณารายดานแลว พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับมากมีทั้งหมด
2 ด าน ด า นแรกคื อด า นการถ า ยทอดความรู มีคาเฉลี่ย 2.867 รองลงมาคือดานการชว ยเหลือ
แกไขปญหา มีคาเฉลี่ย 2.825 ตามลำดับ ระดับความพึงพอใจในระดับ ปานกลางมีดานเดี ย วคื อ
ดานการใหคำปรึกษาและรับฟงปญหา มีคาเฉลี่ย 2.742

5. อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานระดั บ
ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปจจัยค้ำจุน ปจจัยจูงใจและปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน ทั้ง 3 ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท
เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ในปจจัย
ของปจจัยค้ำจุน ปจจัยจูงใจและปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน ทั้ง 3 ปจจัย พบวาในภาพรวม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง อภิปรายไดวา
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 ถึงแมเปนบริษัทที่กอตั้งมา 10 ปแลว แตพนักงาน
ในระดับปฏิบัติงานสวนมาก อยูในชวงอายุ 20-30 ป ซึ่งจัดวาเปนคนรุนใหมมีความพรอม ดานกำลังกาย
และพรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตัวเองขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองคกรของบริษัท
เรื่องการยิ้ม ไหว ทักทายซึ้งกันและกันที่ถูกหลอหลอมมากวา 10 ป ทำใหเพื่อนรวมงานให ความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนอยางดีทำใหปจจัยองคกรดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการมี
ความพึงพอใจของพนักงานในระดับที่มาก และจากการที่บริษัทเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพทยไดรับการไววางใจจากนักลงทุนรวมทั้งในชวงสถานการณไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในชวง
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ไตรมาส 2 ของป 2563 ที ่ มี ผ ลกระทบกั น เป น วงกวางทั ้ งในประเทศไทยและต างประเทศทำให
บางบริษัทตองมีการปดกิจการ ลด OT ลดวันทำงานเพื่อประครองภาพรวมของบริษัท แต บริษัท
เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 ก็ไมไดมีผลกระทบมากทำใหพนักงานคิดวาบริษัทมี
ความยั่งยืนตอไปในอนาคตสงผลใหความพึงพอใจอยูในระดับที่มากในดานปจจัยค้ำจุนเรื่องของ
ความมั ่ น คงในงาน ประกอบกั บ บริษัทยังใหการสงเสริมผูบ ริห ารรุน ใหมใหเขาศึกษาในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ในระดับปริญญาโท ทำใหพนักงานในระดับปฏิบัติงานเชื่อวา
ผู  บ ริ ห ารสามารถนำพาองค ก รไปสู ความสำเร็จ ได สงผลใหความพึง พอใจอยูใ นระดั บ ที่ม ากใน
ดานนโยบายบริษัทและการบริหารของปจจัยค้ำจุนเชนกัน ในดานปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน
ทั้งรายดานการถายทอดความรูและการชวยเหลือแกไขปญหาระดับความพึงพอใจอยูในระดับสูง
เนื่องจากผูบริหารและหัวหน างานมีความรู  ความสามารถ และมีทักษะสามารถถายทอดความรู
ใหพนักงานมีความเขาใจงานไดดี โดยผูบริหารมาใหความรูเองดวย รวมทั้งผูบริหารและหัวหนางาน
ยังใหการชวยเหลือ และแกไขปญหา เมื่อเกิดขึ้นของพนักงานดวยความจริงใจโดยคานิยมขององคกร
จะเปนเหมือนครอบครัวเดียวกัน
เมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติงานเปน
รายดานพบวา
ดานความผูกพัน
ความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน
สาขา 2 อยูในระดับสูง อภิปรายไดวา ถึงแมพนักงานในระดับปฏิบัติงานสวนมากจะเปนพนักงานที่
อายุงานไมถึง 1 ปแตดวยอิทธิพลทางจิตใจของทางผูบริหารและหัวหนางานที่มีความผูกพันกับบริษัท
มานาน ถูกถายทอดไปที่ตัวพนักงานขณะสอนงานดวยความตั้งใจและจริงใจ สงผลใหพนักงานใน
ระดับปฏิบัติงานไดรับอิทธิพลนี้ไปดวยทำใหความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติงานอยูในระดับที่
สูง โดยมักเปนหวงเรื่องชื่อชื่อเสียงของบริษัทเสมอและมีความภูมิใจที่ไดมาปฏิบัติงาน ณ บริษัทแหงนี้
สอดคลองกับผลการศึกษาของสายธาร ทองอราม (2550 : 9) ความผูกพันตอองคกร : กรณีศึกษา
บริษัท เดอะมอลล กรุป จำกัด สาขารามคำแหง ความผูกพันตอองคกร หมายถึง ความรูสึกสัมพันธ
ที่ดีในดานบวก ในแงของความรูสึกทัศนคติ พฤติกรรมคานิยมที่ดีที่สมาชิกมีตอองคกรมีความเชื่อมั่น
ศรัทธาในนโยบายและเปาหมายขององคกร เต็มใจที่จะปฏิบัติงานจนเกิดความจงรักภักดีตอองคกร
ดานความทุมเท
ความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน
สาขา 2 อยูในระดับสูง อภิปรายไดวา ดวยอายุของพนักงานระดับปฏิบัติงานสวนมากอยูในชวง
20-30 ป ทำใหมี Work Passion ที่สูงเพราะยังรูสึกกระตื อรือร น อยากปฏิบัติงานอยู เสมอตาม
ความพึงพอใจในดานความทุมเทอยูในระดับสูง รวมทั้งหากมีงานเหลืออยูพนักงานมักจะทำใหเสร็จ
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กอนกลับบานเสมอ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมองคกรของบริษัท สรางคานิยมรวมกันของบุคคล
ภายในองคกรโดยไดรับอิทธิพลมาจากผูบริหารและหัวหนางาน เชนเดียวกับดานความผูกพันที่กลาว
ไปข างต น สอดคล องกั บ ผลการศึ กษาของภั ทรพร ชื ่ น ภากรณ (2555, หน า 8) ให ความหมาย
ความผูกพันองคกรของพนักงาน (Employee engagement) เปนคุณลักษณะภายในของพนักงานที่
มีความตงัใจทุมเทพลังกายพลังใจใหกับการทำงานที่รับผดิชอบอยางเต็มที่พนักงานจะรูสึกตื่นเตนรูสึก
ถึงความทาทายกังานที่ทำในแตละวันพนังานจะพัฒนาตัวเองดึงเอาความสามารถหา “พรแสวง”
พรอมนำเอาพรสวรรคในตัวเองมาใชในการทำงานที่รับผิดชอบอยางเต็ม ที่พรอมทั้งเรียนรูหาวิธีการ
ใหม ๆ ในการทำงานใหบรรลุเปาหมายอยูเสมอ
ดานความพยายาม
ความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน
สาขา 2 อยูในระดับสูง อภิปรายไดวา แมวาบริษัท จะเปดกิจการมากวา 10 ป แตกลุมพนักงานใน
ระดับปฏิบัติงานยังเปนพนักงานที่มีอายุงานไมเกิน 1 ปและสวนมากยังอยูในชวงอายุ 20-30 ป ตามผล
ของแบบสอบถามแตขอดีของคนกลุมนี้คือมีตั้งใจทำงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จดวยดีอยางเต็มที่
และรวดเร็ว ตามผลการประเมินความพึงพอใจในระดับสูง
ดานความรวมมือ
ความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน
สาขา 2 อยูในระดับนอย อภิปรายไดวา เนื่องจากคำถามดานความรวมมือจะสวนทางกับทั้ง 3 ดานที่
กลาวมาขางตน จึงทำใหความพึงพอใจอยูในระดับนอย เนื่องจากพนักงานในระดับปฏิบัติงานมี
ความยิ น ดี ถ า ถู กเรี ย กมาทำงานในวั น หยุ ด เพราะมีความเชื่อมั่น วายังไงบริษัทก็จ ะตองจาย OT
ตามเวลาจริงและหัวหนางานจะมีการแจงไวลวงหนาพอสมควรจึงสามารถวางแผนในวันหยุดไดงาย
ในการตั ด สิ น ใจมาทำงายในวั น หยุ ด รวมถึงการทำงานรว มกับ ผูอื่น เปน เรื่ องสรา งงานมากกว า
ความยุงยากสำหรับพนักงาน เพราะเนื่องจากวัฒนธรรมองคแบบครอบครัว ทำใหพนักงานคิดวา
ทำงานเปน Team work ดีกวาทำคนเดียวและสุดทายพนักงานยังสามารถมีสวนรวมในการเสนอ
แนวความคิดใหมๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำเสนอไดถึงระดับประธาน
บริษัท
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6. ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ งานของพนักงานระดั บ
ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปจจัยค้ำจุน ปจจัยจูงใจและปจจัยการสนับสนุนจากหัวหนางาน ทั้ง 3 ปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท
เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกัด มหาชน สาขา 2 มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1) บริษัทควรมีการจัดเตรีย มวัสดุ อุป กรณ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานให
เพียงพอกับพนักงาน เชน มีดตัดแตงชิ้นงาน ทำใหมีพนักงานบางสวนหวงผลประโยชนของตัวเอง
เรื่อง Income Per Head จึงจัดหามาใชเองแตก็ยังมีเสียงบนจากพนักงานอยูเพราะบริษัทควรจัดให
ใหพอเพียงและมีการควบคุมที่ชัดเจน หรืออุปกรณชวยการผลิตตาง ๆ ที่ทำใหการผลิตได Productivity
ที่มากและเร็วขึ้น เชน Jig จับชิ้นงานสำหรับงานรุน นั้น ๆ เพื่อรวดเร็วในการติดตั้งไมตองเสียเวลา
Setup เครื่องจักรเมื่อเปลี่ยนรุนชิ้นงานนาน ๆ
2) บริษัทควรจัดการกับ ความรอนภายในโรงงาน เนื่องจากโรงงานเปนโรงฉีด พลาสติ ก
(Plastic Injection) ทำให ม ี ค วามร อ นภายในโรงงานสะสมซึ ่ ง ส งผลกั บ ความตั ้ ง ใจของพนั กงาน
โดยตรงในการทำใหเกิด Productivity ที่สูงขึ้น
3) บริษัทควรมีการเพิ่มพื้นที่พักพอนของพนักงานใหเพียงพอและรมรื่นทั้งในตัวโรงงานและ
พื้นที่ภายในโรงงานเพื่อใหพนักงานไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of Work Life)
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ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

จาวิกา ลีลานนท *
0

บทคัดยอ
การศึ กษาป จ จั ย ที ่ ส  งผลต อความพึง พอใจในการปฏิบ ัต ิงานของพนัก งานประกั น สั ง คม
สำนักงานประกันสังคมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงศึกษาขอสรุปและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
พนักงานประกันสังคม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุมตัวอยางในการศึกษา 410 ราย
ผลการศึกษา พบวา ด า นความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงานประกันสังคม
สวนใหญ มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.96) เมื่อพิจารณาในดานปจจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงานประกันสังคม พบวา ความพอใจในดานลักษณะของ
งานอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.30) รองลงมา คือ ดานความมั่นคงในงาน (𝑋𝑋�=3.20) ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน (𝑋𝑋�=2.85) และดานคาจางและสวัสดิการ (𝑋𝑋�=2.78) ตามลำดับ
โดยความพึงพอใจที่เกิดขึ้นมาจากปจจัยในดานตางๆ ดังนี้ 1) ปจจัยดานการทำงานเปนทีม พบวา
มีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.97) 2) ปจ จัย ดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน พบว า มี
ความพึ งพอใจในระดั บ มาก (𝑋𝑋�=2.89) และ 3) ปจจัยดานสภาพแวดล อมในการทำงาน พบว ามี
ความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋𝑋�=2.80)

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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ข อเสนอแนะ พนักงานประกันสังคมสวนใหญ มี ความกังวลดานชื่อเสีย งขององคกรในช ว ง
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตอสายตาบุคคลภายนอกหรือในสังคมคอนขางติดลบ
รวมถึงความไมยุติธรรมในการเลื่อนตำแหนงและปรับเงินเดือนของพนักงานซึ่งตองการใหปรับปรุงแกไข
ใหดียิ่งขึ้นจากผูบริหารของสำนักงานประกันสังคม
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พนักงานประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม

1. ที่มาและความสำคัญของปญหา
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตาง ๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี
ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการทำงานภายใตแนวคิดใหมและรูปแบบใหม โดยอาศัยเทคโนโลยี
มากขึ้น สงผลใหการทำงานของบุคลากรในหนวยงานตองมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง เชน
รูปแบบการทำงานที่ทันสมัยและใชเทคโนโลยีชั้นสูงเขามาชวยเหลือ การถายทอดความรูเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการทำงานใหแกบุคลากรในหนวยงานดวยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว ไมไดมีขอบเขตเพียงหนวยงานภาคเอกชน แตยังรวมถึงหนวยงานภาครัฐที่จะตองมีเปาหมาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกดวย
สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐ ก็มีความคาดหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานของบุคลากรโดยเฉพาะในกลุมพนักงานประกันสังคมซึ่งมิใชขาราชการ เหตุนี้การแสวงหา
แนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงนี้ต องอาศัยป จจั ย
หลายประเภทเขามาสนับสนุน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและเพื่อใหบุคลากรมีกำลังใจ
ในการทำงาน
ดวยเหตุนี้ทำใหผูศึกษาสนใจศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานประกันสังคม เพื่อนำขอมูลไปปรับใชในการบริหารงานภายในเพื่อสงเสริมและพัฒนาปจจัยที่
มีอิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสงผลใหบรรลุ
เปาหมายของสำนักงานประกันสังคมในการบริหารงานดานการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหแรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ตามภารกิจและเปาหมาย
ขององคกรที่ตั้งไว
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
2.2 เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
2.3 เพือ่ ศึกษาขอสรุปและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม

3. คำถามการวิจัย
3.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคมอยูในระดับใด
3.2 อะไรคือปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม

4. อธิบายกรณีศึกษา (กรอบแนวคิดการวิจัย)
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
1) ความเหมาะสมเกีย่ วกับสภาพแวดลอมในการทำงาน
2) ความพรอมของอุปกรณ เครื่องมือในการทำงาน
3) ความเหมาะสมของจำนวนบุคลากรกับงาน
ปจจัยดานการทำงานเปนทีม
1) การยอมรับความคิดเห็นของผูอ ื่น
2) ความสามารถในการแกไขความขัดแยง
3) การเปนสวนหนึ่งของทีมงาน
4) การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นของเพื่อนรวมงาน

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
1) ดานลักษณะการปฏิบตั ิงาน
2) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
3) ดานคาจางและสวัสดิการ
4) ดานความกาวหนาในตำแหนงงาน
5) ดานความมั่นคงในงาน

ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน
1) การมีโอกาสในการฝกอบรม
2) การสนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3) ความพึงพอใจในความกาวหนาของตำแหนงงาน

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย
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ผูดำเนินการวิจัยไดทำการศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำมาใชเปนแนวทาง
ในการกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
ดานปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน ไดประยุกตมาจากทฤษฎีการระบุสาเหตุของพฤติกรรม
ของไฮเดอร (Hider, 1994 อางถึงใน สุรชัย พันธกำเนิด, 2544) ไดอธิบายถึงการรับรูพฤติกรรม
จะตองอาศัยสาเหตุ 2 อยาง คือ สาเหตุที่มาจากสวนบุคคลและสาเหตุที่มาจากเงื่อนไขของสิ่งแวดลอม
กล า วคื อ ถ า บุ ค คลกระทำสิ ่ ง ใดด ว ยความต อ งการของตน บุ ค คลจะทำได ง  า ยขึ ้ น เมื ่ อ เงื ่ อ นไข
สิ่งแวดลอมอำนวยให แตจะยากขึ้นเมื่อสิ่งแวดลอมเปนตัวขัดขวาง อีกทั้งทฤษฎีสภาพแวดล อมใน
การทำงาน ของ มูส  (Moos, 1994) ยั งได อธิ บายถึ งความหมายของสภาพแวดล อมในการทำงานว า
ปจจัยตาง ๆ ที่รวมเปนบรรยากาศในการทำงาน ไดแก การมีสวนรวมในการทำงาน ความผูกพั นกับ
เพื่อนรวมงาน การนิเทศงาน สายการบังคับบัญชา ความมีอิสระในการทำงาน แรงกดดันในการทำงาน
การควบคุมงาน นวัตกรรมความชั ดเจนในการทำงานและสภาพทางกายภาพของสถานที่ ทำงาน
เปนตน ดังนั้นสิ่งแวดลอมหรือสภาพแวดลอมในการทำงานจึงถือเปนปจจัยสำคัญที่จะเกิดการทำงาน
อยางสะดวกและมีความสุข เชน อาคารสถานที่ อุปกรณ และความเหมาะสมของคนทำงานตอภาระงาน
ที่กำหนด ซึ่งผลของสิ่งแวดลอมนี้จะเปนปจจัยนำไปสูดานลักษณะการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รวมถึงความพึงพอใจตองานที่ทำดวย
ดานปจจัยการทำงานเปนทีม ซึ่งประยุกตมาจากทฤษฎีวงจรชีวิต เฮอรเซยและบลันชารด
(Hersey and Blanchand, 1985) โดยจัดอยูในกลุมทฤษฎีการทำงานเปนทีม ไดอธิบายถึงพฤติ กรรม
บุ คคลในการแสดงออกเพื ่ อกำหนดตนเอง โดยแบ งเป น 2 ด าน ได แก พฤติ กรรมด านงาน (Task
behavior) เปนการกำหนดบทบาทของบุคคลดวยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น หรือออก
คำสั่งวา ควรทำอะไร ที่ไหน อยางไร เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย และ พฤติกรรมดานสัมพันธภาพ
(Relationship behavior) เปนพฤติกรรมที่แสดงออกโดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธ อันดี
ระหวางผูบังคับบัญชาและลูกนองหรือระหวางเพื่อนรวมงานดวยกัน ซึ่งแสดงออกโดยการเปดโอกาส
ใหมีการสื่อสารแบบอิสระ ซึ่งผลของการแสดงออกเหลานี้ จะนำไปสูเรื่องของลักษณะการปฏิบัตงิ าน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน รวมถึงทำใหเกิดการยอมรับของสมาชิกในองคการ
ปจจัยดานความกาวในอาชีพการทำงาน ซึ่งประยุกตมาจากทฤษฎีความกาวหนาในสายอาชีพ
ของเทดแมนและโอแฮร (Tiedman and O’Hare, อางถึงในอุไรวรรณ จันทรสกุลถาวร, 2540) ซึ่ง
กล าวว า การพั ฒนาความก าวหน าในสายอาชี พเป นกระบวนการที ่ บ ุ คคลใช การทำงานเป นวิ ธ ี การ
แสดงออกทางบุคลิกภาพในการปรับตัวทางสังคม เปนความพยายามปรับตัวของบุคคลเพื่อใหเปนที่
ยอมรับเนนระหวางบุคลิกภาพ และอาชีพมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน อีกทั้ง ซุปเปอร (Supper) ยัง
กลาววา การเลือกอาชีพที่ตรงกับความเชื่อมั่นในภาพที่มองตนเอง และความสามารถของตนเองที่
ประเมินไว ชวงของชีวิตก็มีผลตอการเลือกประกอบอาชีพที่แตกตาง ฉะนั้นบนพื้นฐานความเชื่อที่วา
คนมีความสามารถแตกตางกันตามความสามารถ ความสนใจ และบุคลิกภาพ จึงทำใหความเหมาะสม
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ใน การประกอบอาชีพแตละอาชีพแตกตางกันออกไป จึงเกิดการดิ้นรนเพื่อแสวงหาความรู และพัฒนา
ความสามารถเพื ่ อให แตกต างจากคนอื ่ น และเพื่อตอบสนองความตองการในดานตาง ๆ ทั้ งทาง
ดาน การยอมรับ การยกยองในสังคมองคการ การใฝรูเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน การตองการ
ความสำเร็จหรือความสมบูรณแบบในชีวิต ตามทฤษฎีลำดับความตองการของมาสโลว (Maslow,
1970) ซึ ่ ง ความคาดหวั ง และการแสดงออกทางพฤติ ก รรมหรื อ อารมณ เ หล า นี ้ จ ะนำไปสู  เ รื ่ อ ง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานความกาวหนาใน
ตำแหนงงานและดานความมัน่ คงในงาน
ดังนั้น ตัวแปรอิสระที่ประยุกตมาจากทฤษฎีตาง ๆ ทั้งดานปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงาน
ดานปจจัยการทำงานเปนทีม และปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน จะมีอิทธิพลที่จะ
ส ง ผลให เ กิ ด ความพึ งพอใจในการทำงานในองค การ และมี ต ั วชี ้ ว ั ดสอดคล องตามทฤษฎี สองปจจั ย
ของเฮอรเบิ ร  ก (Herzberg, 1959) ประกอบดวย 5 ตัวชี้ว ัดสำคัญ ไดแก ดานลักษณะการปฏิบ ั ต ิ งาน
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานความกาวหนา
ในตำแหนงงาน ดานความมั่นคงในงาน

5. ระเบียบวิธีวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ กลุมพนักงานประกันสังคม ของสำนักงาน
ประกันสังคมที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 4,331 คน โดยประกอบดวยพนักงานประกันสังคมจาก 17
หนวยงาน
5.2 การกำหนดกลุมตัวอยาง ใชตารางการคำนวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากวิธีการ
ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ซึ ่ งประชากรในการศึ กษาครั ้ งนี ้ ม ี จำนวนแน นอน คื อ
4,331 คน จึงนำไปเปรียบเทียบเพื่อหาขนาดกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยเปรียบเทียบตารางและทำการ
เก็บขอมูลตัวอยางจำนวน (n=400 ราย) กำหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมให
เกิดขึ้นเทากับ 0.05 หรือรอยละ 5 คือ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
5.3 รูปแบบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดวยการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริ มาณ
(Quality Research) ดั งนั ้ น เครื ่ องมื อที ่ ใชในการเก็บ รวบรวมในครั้งนี้ จึงใชเปน แบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ ่ งมี 2 รู ปแบบ คื อ แบบสอบถามที ่ เป นเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน ซึ่ ง
แบบสอบถามนี้จะถูกสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามจะ
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ ปจจัยใน
การปฏิบัติงาน สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เพื่อวัดระดับความพึงพอใจใน การทำงาน
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5.4 หลักเกณฑในการใหคะแนนสำหรับแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะเปนขอคำถาม
ที่วัดระดับในลักษณะ Linkert Scale 4 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด=4, เห็นดวยมาก=3, เห็นดวย
นอย=2, ไมเห็นดวย=1
5.5 หลักเกณฑในการแปลคาคะแนนเฉลี่ย ในการแปลความหมายของคะแนนที่ใช ใน
การตีความหมายของคะแนนเฉลี่ย ในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานประกันสังคม ซึ่งคะแนนที่ไดนั้นมีความหมายดังต อไปนี้
(วิเชียร เกตุสิงห, 2538)
คาเฉลี่ย

3.26 – 4.00 เห็นดวยมากที่สุด / พึงพอใจมากที่สุด
2.51 – 3.25 เห็นดวยมาก / พึงพอใจมาก
1.76 – 2.50 เห็นดวยปานกลาง / พึงพอใจนอย
1.0 – 1.75 เห็นดวยนอย / ไมพึงพอใจ
5.6 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ (1)
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลจากพนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
จาก 17 หนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยการแจกแบบสอบถามผานระบบออนไลน
แกพนักงานที่อยูหนวยงานอื่นๆ จำนวนกลุมตัวอยาง 410 ชุด แลวนำขอมูลที่ไดมาไปวิเคราะห
คำนวณผลโดยการใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอรส ำเร็จ รูป ทางสถิ ติ SPSS (2) แหลงขอมูล ทุติ ย ภู มิ
(Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ เอกสาร ตำรา รายงานวิจัย วารสาร
บทความวิชาการ และอื่น ๆ รวมถึงขอมูลออนไลนจากอินเตอรเน็ต เพื่อนำมาเปนขอมูลเบื้องตนและ
สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
5.7 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการนำขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยการวิเคราะห
ข อ มู ล สถิ ต ิ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช ในการวิ เคราะห ข  อมู ลเพื ่ อการบรรยายข อมู ล
ดวยสถิติเบื้องตน ไดแก คารอยละ (Percentage: %) และคาเฉลี่ย (Arithmetic mean : 𝑋𝑋�) ซึ่งผูวิจัย
จะใชวิธีการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลเกี่ยวกับงานของกลุมตัวอยางประชากร

6. ผลการศึกษา
6.1 วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ประกันสังคม
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ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

คาเฉลี่ย

ดานลักษณะ
ของงาน

ดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา
และเพื่อนรวมงาน

3.30

2.85

ดานคาจาง ดานความกาวหนา ดานความมั่นคง
และสวัสดิการ ในตําแหนงงาน
ในงาน
2.78

2.69

3.20

ภาพรวม
2.96

ภาพที่ 2: แผนภูมิระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมพนักงานประกันสังคม
ที่มา: ผูวิจัย

จากภาพแผนภูมภิ าพที่ 2 พบวา ในภาพรวมพนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคมในระดับมาก (𝑋𝑋� 2.96) เมื่อพิจารณาในดานปจจัยที่สง
ผลตอความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงานของกลุ มพนักงานประกันสังคม พบวา มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด คือ ความพอใจในดานลักษณะของงาน (𝑋𝑋� 3.30) รองลงมา คือ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก คือ ดานความมั่นคงในงาน (𝑋𝑋� 3.20) ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
(𝑋𝑋� 2.85) ดานคาจางและสวัสดิการ (𝑋𝑋� 2.78) และดานความกาวหนาในตำแหนงงาน (𝑋𝑋� 2.69) ตามลำดับ
สรุปไดวา พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในสำนักงาน
ประกันสังคมมาก และมีความพึงพอใจตอลักษณะการปฏิบัติงานที่ตนเองปฏิบัติอยูในประจำวั น
นอกจากนี้ยังพบวาการทำงานในสำนักงานประกันสังคมเปนอาชีพที่มีความมั่นคง เปนองคกรที่ มี
บรรยากาศในการทำงานที่ดีในเรื่องความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา รวมถึง
การมีคาตอบแทน สวัสดิการ และ เชื่อวาความกาวหนาในตำแหนงงานในระดับที่ดีดวย

6.2 วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานประกันสังคม
สำหรับปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม มีอยู
3 ดานสำคัญ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ปจจัยดานการทำงานเปนที ม และ
ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

98

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

จาวิกา ลีลานนท

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
3.1
3
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3

คาเฉลี่ย

สถานที่หรือที่อยูใน
การมีจํานวน
การมีอุปกรณ
การปฏิบัติงาน
บุคลากรเมื่อ
และเครื่องมือพรอม
เพียงพอ
และ
เปรียบเทียบกับงานมี
ในการทํางาน
เหมาะสม…
ความเหมาะสม
2.97

2.89

2.53

ภาพรวม
2.8

ภาพที่ 3: ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
ที่มา: ผูวิจัย

(1) ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน จากแผนภูมิรูปภาพที่ 3 ในภาพรวม
พบวา พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑋𝑋� 2.80) เมื่อพิจารณาในแตละ
ปจจัยสภาพแวดลอมในการทำงานพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การมีสถานที่หรือที่อยู
ในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน (𝑋𝑋� 2.97) การมีอุปกรณและเครื่องมือ
พรอมในการทำงาน (𝑋𝑋� 2.89) และการมีจำนวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม
(𝑋𝑋� 2.53) ตามลำดับ

สรุปไดวา พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึ งพอใจตอสภาพแวดล อ มใน
การทำงานของการปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานนี้ มาจากการมี ส ถานที่หรือที่อยูในการปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเหมาะสมต อ
การปฏิบตั ิงาน การมีอุปกรณและเครื่องมือพรอมในการทำงาน และการมีจำนวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบ
กับงานมีความเหมาะสมในระดับมาก
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ปจจัยดานการทํางานเปนทีม
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75

การยอมรับ การที่บุคลากร การมีความรูสึก
ความคิดเห็น
ในองคกร
วาตนเองเปน
ของตนเองและ สามารถแกไข
สวนหนึ่ง
ผูอื่น…
ปญหา…
ของทีมงาน

คาเฉลี่ย

2.90

2.88

3.09

การมีการ
แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
กับเพื่อน…

ภาพรวม

3.02

2.97

ภาพที่ 4: ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
ดานการทำงานเปนทีม
ที่มา: ผูวิจัย

(2) ปจจัยดานการทำงานเปนทีม จากแผนภูมิรูปภาพที่ 4 ในภาพรวม พบวา พนักงาน
ประกั นสั งคมส วนใหญ มี ความพึ งพอใจในระดับมาก (𝑋𝑋� 2.97) เมื่อพิจารณาในปจจัยแตละดานของ
การทำงานเป นที มพบว า มี ความพึ งพอใจในระดับมาก คือ การมีความรูส ึกวาตนเองเป นส วนหนึ่ ง
ของทีมงาน (𝑋𝑋� 3.09) การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน (𝑋𝑋� 3.02) การยอมรับความ
คิดเห็นของตนเองและผูอื่ นในทีมงาน (𝑋𝑋� 2.90) การที่บุคลากรในองค กรสามารถแก ไขปญหาข อ
ขัดแยงได (𝑋𝑋� 2.88) ตามลำดับ
สรุปไดวา พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึงพอใจตอการทำงานเปนทีมของ
การปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม ซึ่งพบวาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนี้
มาจากการที ่ พ นั ก งานส วนใหญ ม ี ความรู  ส ึ กว าตนเองเป นส วนหนึ ่ งของที มงานอยู  เสมอ การมี
การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นกับเพื ่ อนร วมงาน การเปดใจยอมรับความคิดเห็ นของตนเองและผู อื่น
ในทีมงาน และการที่บุคลากรในทีมงานสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงไดเมื่อเกิดปญหาหรืออุปสรรค
ในการทำงาน
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ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพการทํางาน
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70

คาเฉลี่ย

การมีโอกาสไดเขา
การสนับสนุน
รวมในการฝกอบรม การศึกษาตอใน
เพื่อเพิ่มพูนความรู ระดับ
ที่
ความชํานาญใน…
สูงขึ้นจากองคกร
2.80

2.92

ความพึงพอใจ
ในความกาวหนา
ของตําแหนงงาน

ภาพรวม

2.95

2.89

ภาพที่ 5: ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม
ดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน
ที่มา: ผูวิจัย
(3) ปจจัยดานความกาวหนาในอาชีพการทำงาน จากแผนภูมิรูปภาพที่ 5 ในภาพรวม
พบว า พนั ก งานส ว นใหญ ม ี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก ( 𝑋𝑋� 2.89) เมื ่ อ พิ จ ารณาในด า นป จ จั ย
ความกาวหนาในอาชีพการทำงานพบวา มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ความพอใจในความกาวหนา
ของตำแหนงงาน (𝑋𝑋� 2.95) องคกรใหการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (𝑋𝑋� 2.92) การมีโอกาส
ไดเขารวมในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูความชำนาญในอาชีพ (𝑋𝑋� 2.80) ตามลำดับ

สรุปไดวา พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความพึงพอใจตอปจจัยดานความกาวหนา
ในอาชี พ การทำงานของการปฏิ บ ั ต ิ ง านในสำนั ก งานประกั น สั ง คม ซึ ่ ง พบว า ป จ จั ย ที ่ ส  ง ผลต อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนี้มาจากพนักงานสวนใหญมีความพอใจในความกาวหนาของตำแหนง
งานที่ปฏิบัติอยู องคกรใหการสนับสนุนการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการมีโอกาสไดเขารวม
ในการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความชำนาญในวิชาชีพหรืองานที่ปฏิบัติอยู
6.3 วัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคม

(1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- พนักงานประกันสังคมสวนใหญมีความเห็นวา ดานชื่อเสีย งขององคกร/
หนวยงาน ของสำนักงานประกันสังคมในสายตาบุคคลภายนอกและในสังคมโดยรวมในชวงสถานการณ
โควิด-19 นี้คอนขางติดลบ ดังนั้น ผูบริหารควรพิจารณาแสวงหาแนวทางหรือนโยบาย เพื่อสรางภาพลักษณ
และความนาเชื่อถือใหสำนักงานประกันสังคมดีขึ้นกวาปจจุบัน
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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- พนักงานประกันสังคมหลายคนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ
ตอ พนัก งานประกั นสั งคมว าควรเป นไปอยางยุติธรรมและเสมอภาคเชนเดียวกับ บุคลากรที่เปน
ขาราชการ ซึ่งเสนอใหแกไขปรับปรุงในดานตางๆ ดังนี้ ความมีอิสระในการทำงาน ดานความพรอมของ
อุปกรณและเครื่องมือในการทำงาน ดานการเปดใจรับความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
ดานการรวมแรงรวมใจและความสามัคคีชวยกันแกไขปญหาในองคกร ดานโอกาสในการฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูความชำนาญของพนักงาน ดานความยุติธรรมในสวัสดิการตาง ๆ เงินเดือนที่ไดรับ ดาน
ความยุติธรรมในการเลื่อนตำแหนงและเงินเดือนตามความสามารถและผลงาน รวมไปถึงหลักเกณฑใน
การตัดสินเลื่อนตำแหนงของพนักงานดวย ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้ พนักงานประกันสังคมมีความคาดหวัง
ใหสำนักงานประกันสังคมปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
(2) ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ
- การวิ จ ัย ครั ้ง นี ้เ ปน การมุ  ง ศึก ษาป จ จั ยที่ ส ง ผลต อ ความพึง พอใจใน
การทำงานของพนักงานประกันสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
องคการของรัฐ และของพนักงานที่ไมไดเปนขาราชการ ซึ่งถือเปนอีกกลุมบุคลากรของหนวยงาน
ราชการ เพราะไมมีความมั่นคงในอาชีพเหมือนกลุมขาราชการ ดังนั้นผูบริหารสำนักงานประกันสังคม
ควรมีการเปดโอกาสใหพนักงานกลุมนี้ไดมีชองทางที่หลากหลายไดแสดงความคิดเห็นหรือ เสนอ
ขอคิดตอผูบริหารระดับสูง เพื่อเปนเสียงสะทอนใหผูบริหารไดทราบความตองการและปญ หาใน
การทำงานของบุคลากรในหนวยงานกลุมนี้ และเพื่อนำมาซึ่งความกาวหนาในอาชีพการทำงานของ
บุคลากรในองคกร ตลอดจนเปนแนวทางที่จะสรางความมั่นคงและเสถียรภาพในระบบการทำงานของ
หนวยงานอีกดวย
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7)
กรณีศึกษา การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

จุฑาทิพ บางยี่ขัน *
0

บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชน
แห งประเทศไทย เป น การศึ กษาเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็ บขอมูล
กลุมตัวอยางที่ใช คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
จำนวน 275 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการแจกแจงไคสแควร
ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางส วนใหญ เปนเพศหญิ ง มีอายุ 21-30 ป จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สถานภาพโสด มีรายได 20,000-25,000 บาท ปฏิบัติงานอยูในตำแหนง
ที่มีคุณสมบัติของวุฒิการศึกษาหลากหลาย มีระดับความเห็นในสวนของปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจ
อยูในระดับดี แตยังควรปรับปรุงในดานที่มีผูไมเห็นดวย มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในสวนของ
ระดับความพึงพอใจในงานอยูในระดับพึงพอใจ และระดับความไมพึงพอใจในบริบทของงานอยูใน
ระดับคอนขางไมพึงพอใจ

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : jutatipb1991@gmail.com
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รายได ตำแหนง และ
อายุงาน ไมมีอิทธิผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ ปจจัยจูงใจ ปจจัยค้ำจุน

1. บทนำ
พนักงาน ถือเปนทรัพยากรที่มี คาขององคการ การที่องคการหนึ่ง ๆ จะดำเนินงานใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวไดนั้น นอกจากตองอาศัยความสามารถของผูบริหารในการบริหารงานแลว ยังตอง
อาศัยการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ผูบริหารกำหนดไวของพนักงานในองคการ
เปนสวนชวยในการขับเคลื่อนกิจการงานตาง ๆ ไปขางหนา ซึ่งผูที่มีบทบาทสำคัญในการสรางแรงจูงใจ
ในการทำงานงานใหกับคนพนักงานในองคการคือ ผูบริหาร การที่พนักงานจะปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถไดนั้น ตองอาศัยการโนมนาวจูงใจที่เหมาะสมกับความตองการ
ของแตละบุคคล ซึ่งจะกอใหเกิดแรงจู งใจที่จ ะปฏิบัติตามเพื่อให ไดสิ ่งที่ตนต องการขึ้น และเมื่อ
แรงจูงใจมีมากพอก็จะสงผลไปยังความพึงพอใจในงาน ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว อีกทั้งยังชวยลดอัตราการลาออกการขาดงานที่เกิดจาก
ความเบื่อหนายในงานได
ความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลในองคการจึงมีผลตอความสำเร็จของงานและองคการ
อีกทั้งยังเปนการสรางความสุขของผูทำงานดวย องคกรใดก็ตามหากบุคคลในองคกรไมมีแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็เปนมูลเหตุที่ทำใหผลงานและผลการปฏิบัติงานต่ำคุณภาพของงาน
ลดลง แตในทางตรงกันขามหาก องคกรมีบุคคลที่มีแรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทำงานสูงก็จะมี
ผลทางบวกตอการปฏิบัติงานคุณภาพงานก็จะมีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ยังแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนำของผูบริหารองคกรดวยเพราะฉะนั้นถาหาก
หนวยงานใดไดเห็นความสำคัญของการสรางแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิด
ขึ ้ น กั บ บุ คลากรในหน ว ยงานของตนและมี ความเข า ใจองค ป ระกอบที ่ ส  งผลต อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งตระหนักอยูเสมอวาความรูสึกพึงพอใจนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาตาม
สถานการณ ห รื อ ตามเวลาจะช ว ยให ห น ว ยงานสามารถปฏิบ ั ต ิ งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสบความสำเร็จ (จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต, 2538: 5)
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) เปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกำกับ ดูแล
ของกระทรวงคมนาคม ปจจุบันมีโครงการรถไฟฟาในความรับผิดชอบของการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย จำนวน 10 โครงการ ครอบคลุ มพื ้ น ที ่ กรุงเทพและปริมณฑลและเมืองหลักใน
สวนภูมิภาค มีโครงการรถไฟฟาที่เปดใหบริการและอยูภายใตการดูแล คือ โครงการรถไฟฟามหานคร
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สายฉลองรั ช ธรรม เป ดให บ ริ การเดิ นรถเมื่อ พ.ศ. 2559 มีบ ุคลากรจำนวน 1,162 คน จัดอยูใน
รัฐวิสาหกิจกลุม B ตามการจัดอันดับของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (จากคะแนน
ผลการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ป 2562 ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563)
การปฏิบัติงานของหนวยงานรัฐวิสาหกิจนอกจากจะการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ประโยชนสาธารณะแลวนั้น องคการยังตองมีความสามารถในการหารายได เพื่อความอยูรอดและ
ความยั่งยืนขององคการอีกทางหนึ่งดวย ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเปนปจจัยสำคัญ ที่จะ
สงผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอองคการ การที่ผูบริหารจะบริหารองคการใหประสบความสำเร็จ
ไดนั้น นอกจากตองอาศัยกลยุทธในการบริหารงานแลว ปจจัยดานการจูงใจทั้งปจจัยที่เกี่ยวกับงานและ
บริบทของงานถือเปนปจจัยสำคัญที่สงผลโดยตรงตอผลิตภาพของงาน การโนมนาวและสรางแรงจูงใจให
พนักงานเกิดความมุงมั่น กระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เพื่อรวมกันทำใหภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
สำเร็จลุลวงอยางมีคุณภาพและบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว ถือเปนรากฐานในการสรางการเติบโตที่
ยั่งยืนใหกับองคการ ดังนั้น การสรางแรงจูงใจใหพนักงานไดใชทักษะความรู ความสามารถ และ
ประสบการณของแตละคนในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถดวยความพึงพอใจ จนทำใหมี
ผลตอผลงานที่มีคุณภาพนั้น จะชวยใหพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ชวยผลักดัน
ความรูสึกดานบวก กระตุนใหเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเอง และกลายเปนทรัพยากรที่มีคาตอองคการ
ในที่สุด อีกทั้งยังเกิดความพึงพอใจและความผูกพันในงานและองคการ ซึ่งจะชวยลดอัตราการลาออก
ของพนักงานที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในการทำงานในองคการมานานได ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยในฐานะที่เปนพนักงานคนหนึ่งของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จึงมีความสนใจที่
อยางยิ่งที่จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) ที่เปนกำลัง
สำคัญในการดำเนินงานขององคการการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7)
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
(ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดสรุปความหมายของแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานวา คือ พลังที่กระตุนใหบุคคลกระทำพฤติกรรมตาง ๆ ดวยความพยายามในการทำงาน
ทั้งในดานระดับของความทุมเทในการทำงาน รวมถึงระยะเวลาที่แตละบุคคลใชในการทำงานใหสำเร็จ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว และไดเลือกใชทฤษฎี 2 ปจจัย ของ Herzberg (Herzberg’s twofactory theory) (Herzberg, Mausner, Snyderman, 1959: 113-119) ในการศึ ก ษาและวั ด ค า
แรงจูงใจ เนื่องจากเปนทฤษฎีที่กลาวถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับการทำงานอยางชัดเจน ซึ่งเปนทฤษฎีที่
ทำการศึกษาทัศนคติที่มี ต อการทำงานของพนั กงานโดยการตั้งคำถามวา สิ่งใดที่ทำใหพนั ก งาน
มีความรูสึกพึงพอใจและไมพึงพอใจในงานที่ทำสามารถแบงคำตอบที่ได ออกเปน 2 ปจจัย คือ ปจจัย
จูงใจและปจจัยค้ำจุน โดยปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่ทำใหคนเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับตัวงานที่ทำ สามารถตอบสนองความตองการดานความตองการการประสบความสำเร็จ
ของบุคคล และการไดรับการยอมรับ ไดแก ความสำเร็จในงาน การเติบโตและความกาวหนา และ
ปจจัยค้ำจุน เปนปจจัย ที ่ทำให พนั กงานความไม พึ งพอใจในการทำงาน ไดแก ความไมย ุต ิ ธ รรม
ลักษณะทางกายภาพที่ไมเปนผลดีตอสุขภาพ สภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งผูศึกษาไดกำหนด
ตั ว แปรอิ ส ระ และตั ว แปรตามในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ดังนี้ ตัว แปรอิส ระ ไดแก ปจ จัย สว นบุ ค คล
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได ตำแหนง อายุงาน ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย
ลักษณะของงาน ความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และความกาวหนาใน
งานและการเติ บโต และป จ จั ย ค้ ำ จุน ประกอบดว ย สภาพแวดลอมในการทำงาน ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล นโยบายและการบริหารงานขององคการ การนิเทศงานและบังคับบัญชา คาจางหรือ
เงิ น เดื อ นรวมถึ ง สวั สดิ การ และความมั ่ นคงในงาน ตั วแปรตาม คื อ แรงจู งใจในการปฏิ บ ั ต ิ งาน
ประกอบดวย ระดับความพึงพอใจในงาน และระดับความไมพึงพอใจในบริบทของงาน
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยสวนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได
ตำแหนง
อายุงาน

ปจจัยค้ำจุน
-

สภาพแวดลอมในการทำงาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล
นโยบายและการบริหารงานขององคการ
การนิเทศงานและบังคับบัญชา
เงินเดือนและสวัสดิการ
ความมั่นคงในงาน

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ระดับความพึงพอใจในงาน
- ระดับความไมพึงพอใจใน
บริบทของงาน

ปจจัยจูงใจ
-

ลักษณะของงาน
ความสำเร็จในการทำงาน
การยอมรับนับถือ
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนาในงานและการเติบโต

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย จำนวน 818 คน (ขอมูลจากฝาย
ทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จำนวน 269 คน โดยได
คำนวณหากลุมตัวอยางจากการใชสูตรคำนวณของ Taro Yamane (Taro Yamane,1967 อางถึงใน
วาสนา พัฒนานันทชัย, 2553: 38) ดวยการกำหนดคาความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง
269 คน และทำการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (stratified sampling) โดยแบงตามคุณคุณสมบัติ
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ของแตละตำแหนงตามที่หนวยงานกำหนด และในขั้นตอนสุดทายเนื่องดวยขอจำกัดของระยะเวลา
ในการศึกษาจึงทำการเก็บขอมูลโดยการสุมแบบสะดวก (convenient sampling) โดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก สวนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูล
สวนบุคคล จำนวน 7 ขอ เปนคำถามแบบปลายปด ใหผูตอบเลือกตอบไดเพียง 1 คำตอบเทานั้น
สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความเห็นในสวนของปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน จำนวน 44 ขอ ประกอบดวย
11 ด านย อย กำหนดค าระดั บความรูส ึกของผูตอบเปน 2 ระดับ คือ เห็นดวย เปน 1 คะแนน และ
ไมเห็นดวย เปน 0 (ศูนย) คะแนน และสวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก
ระดับความพึงพอใจโดยรวม จำนวน 2 ขอ โดยใหผูตอบใหเลือกวาโดยรวมแลวมีความพึงพอใจ/
ไมพึงพอใจ หรือไมมีความเห็น ซึ่งผูตอบวาพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตองคะแนนระดับความพึงพอใจ/
ไมพึงพอใจของตนที่ระดับ 1-4 เพียงระดับเดียว และไดกำหนดเกณฑการแปลความหมายในสวนที่
2 และ 3
การทดสอบความแมนตรงของเครื่องมือ ทำโดยการพิจารณาจากความแมนตรงตามเนื้อหา
(content validity) และปรับแกตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา การทดสอบความเชื่อถือได
ของเครื่องมือ ทำโดยการนำแบบสอบถามที่ปรับแกแลวไปทดสอบความนาเชื่อถือ (reliability) โดย
การทดสอบความเปน อันหนึ ่งดันเดียวกั น (homogeneity) โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช กับ
กลุมที่คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน แลวนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) ไดเทากับ 0.862 ซึ่งมากกวา 0.7 และผูศึกษา
นำแบบสอบถามที่ผานปรับปรุงแกไขและทดสอบสอบคุณภาพแลว ทำการสอบถามกลุมตัวอยาง
พนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) จำนวน 269 คน
เพื่อปองกันการไมไดรับการตอบกลับหรือขอมูลที่ไมสมบูรณจึงไดทำการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น
280 ชุด และไดกลับคืนสมบูรณจำนวน 275 ชุด คิดเปนกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขา
จำนวน 115 ชุ ด และวุ ฒ ิ การศึ กษาหลากหลาย จำนวน 160 ชุด จากนั้น นำแบบสอบถามที ่ ไ ด
มากำหนดรหัส และทำการวิเ คราะห ข อมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็ จรูปเพื่ อการวิ จั ย ทาง
สั ง คมศาสตร (Statistical Package for Social Science :SPSS) และใช ส ถิ ต ิ เ ชิ ง พรรณนา ได แก
คาความถี่ รอยละ เพื่อบรรยายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอย าง ใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่อบรรยายความพึงพอ/ไมพึงพอใจหรือไมมีความเห็นโดยรวม และใชสถิติเชิงอนุมาน
คือ การแจกแจงไคสแควร (Pearson Chi-square) ในการการหาความมี อ ิทธิ พลระหวา งป จ จั ย
สวนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาทดสอบสมมติฐาน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา คือ
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2563
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4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้
4.1 ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลของกลุ  ม ตั ว อย าง พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศหญิง
(รอยละ 59.27) มีอายุระหวาง 21-30 ป (รอยละ 56.73) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(รอยละ 62.91) มีสถานภาพโสด (รอยละ 78.55) มีรายไดระหวาง 20,000-25,000 บาท (รอยละ
44.36) ปฏิบัติงานในตำแหนงที่คุณสมบัติของตำแหนงมีวุฒิการศึกษาหลากหลาย (รอยละ 58.18)
มีอายุงานระหวาง 2-5 ป (รอยละ 41.09)
4.2 ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในสวนของปจจัยค้ำจุนและปจจัยจูงใจ
ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในสวนของปจจัยค้ำจุนโดยรวม พบวา อยูในระดั บดี
แตยังควรปรับปรุงในดานที่มีผูไมเห็นดวย (รอยละ 86.01) โดยดานที่มีรอยละของการเห็นดว ย
มากที่สุด คือ ดานความสัมพันธระหวางบุคคล (รอยละ 97.27) ดานการนิเทศงานและการบังคับ
บัญชา (รอยละ 87.73) ดานความมั่นคงในงาน (รอยละ 85.55) ดานนโยบายและการบริหารงานของ
องคการ (รอยละ 85.18) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน (รอยละ 82.18) และดานเงินเดือนและ
สวัสดิการ (รอยละ 78.18) ตามลำดับ และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในสวนของปจจัยจูงใจ
โดยรวมอยูในระดับดี แตยังควรปรับปรุงในดานที่มีผูไมเห็นดวย (รอยละ 89.22) โดยดานที่มีรอยละ
ของการเห็นดวยมากที่สุด คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน (รอยละ 96.18) ดานการยอมรับนับถือ
(รอยละ 95.18) ดานความรับผิดชอบ (รอยละ 92.36) ดานลักษณะของงาน (รอยละ 82.18) และ
ดานความกาวหนาในงานและการเติบโต (รอยละ 80.18) ตามลำดับ
4.3 ความคิดเห็น ของกลุ  มตั วอยา งในส วนของความพึงพอใจ/ไมพึ งพอใจ และไม มี
ความเห็นโดยรวม
จากการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 76) ตอบวาพึงพอใจเฉลี่ย 3.15
(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.637) แปลคาไดวา อยูในระดับพึงพอใจ ตอบวาไมมีความเห็น
(รอยละ 18.55) และตอบวาไมพึงพอใจ (รอยละ 5.45) เฉลี่ย 2.47 (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.915) แปลคาไดวา อยูในระดับคอนขางไมพึงพอใจ
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได ตำแหน ง อายุ งาน ไม มี อิ ทธิ พลต อแรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานของพนักงานระดับปฏิบ ั ต ิ การ
(ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จุฑาทิพ บางยีข่ ัน

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
5.1 ระดับของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิ บัติการ (ระดับ 4-7)
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีร ะดั บความพึงพอใจในงานอยู ในระดับ พึ ง พอใจ
เมื่อพิจารณาจากระดับความคิดเห็นในปจจัยจูงใจแลวอยูในระดับดี แตยังควรปรับปรุงในดานที่มี
ผูไมเห็นดวย สามารถกลาวไดวา ในภาพรวมพนักงานในองคการมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งมีความ
สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Herzberg (Herzberg, Mausner, Snyderman,1959: 114) ที ่ พ บว า
ป จ จั ย ที ่ มี ความเกี ่ ย วข องกั บ ตั ว งาน มีพลังที่ส ามารถตอบสนองความตองการดานความตองการ
ประสบความสำเร็ จ โดยงานที ่ ม ี ล ั กษณะเหมาะสมกั บความรู  ความสามารถของแต ละบุ คคล รวมถึ ง
งานที ่ ม ี ความท าทาย จะช วยทำให พนั กงานเกิ ดความพึ งพอใจในงาน เมื ่ อพิ จารณาแต ละด านมี
รายละเอียด ดังนี้
1) ดานความสำเร็จในการทำงาน มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดีมาก เนื่องจาก
การที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายไดสำเร็จตามวัตถุประสงค และสามารถใชความรู
ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับวัฒนธรรมองคการที่ตองการ
สงเสริมใหพนักงานสามารถคิดวิเคราะหและสามารถตัดสินใจแกไขสถานการณเฉพาะหนาได
2) ดานการยอมรั บนั บถื อ มีระดับของแรงจู งใจอยู ในระดับดีมาก เนื่องจากการที่
พนั กงานสามารถให คำแนะนำหรื อใหคำปรึกษาเพื่อนรว มงานเพื่อใหบ รรลุว ัตถุป ระสงคในการ
ปฏิบัติงานได รวมถึงผลการปฏิบั ติ งานเปน ที ่ย อมรับ ของผู บังคับ บัญชาและเพื่ อนรวมงาน และ
บอยครั้งที่ไดรับคำชมเชยจากผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ชวยสรางขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงาน
3) ดานความรับผิดชอบ มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดีมาก เนื่องจากการที่
พนักงานมีอิสระในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย มีอำนาจในการตัดสินใจในขอบเขตที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมายให มี ความตั ้ งใจและเอาใจใสงาน และสว นมากสามารถอยูป ฏิบัติงานใหเสร็ จแมเลย
เวลางาน ซึ่งเปนไปตามวัฒนธรรมองคการที่สงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบตองานและผลงาน
ของตน
4) ดานลักษณะของงาน มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดี เนื่องจากงานที่ไดรับ
มอบหมายสวนใหญเปนงานที่มีความเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ ความรู ความสามารถ แตมีลักษณะ
เปนงานประจำ (routine) ถึงแมพนักงานจะมีอิสระในการปฏิบัติงานแตผูบังคับบัญชาเปดโอกาส
ในการใชความคิดสรางสรรคไมมากเทาที่ควร เนื่องจากมีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไวชัดเจน
จึ งทำให เ มื ่ อปฏิ บั ติห นา ที ่ ไปสั กระยะหนึ่งพนักงานจะมีความรูส ึกวางานที่ไดร ับ มอบหมายไมมี
ความทาทายและทำใหความนาสนใจของงานลดนอยลง
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5) ดานความกาวหนาในงานและการเติบโต มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดี
เนื่องจากพนักงานไดรับการสงเสริมใหสามารถเขารับการอบรมภายนอกในสิ่งที่เกี่ยวของกับงานที่
ปฏิบัติได ประกอบกับองคการมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานที่มีความสนใจเรียนรูสามารถเขารวมการ
คัดเลือกเพื่อเรียนรูงานในจังหวัดที่จะมีโครงการกอสรางรถไฟฟา นอกจากนี้สามารถเขารวมรับฟง
การถายทอดองคความรูที่เกี่ยวของกับรถไฟฟา (technology transfer) จากผูเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ
ได และมีการจัดทำเว็บ ไซต ศูนย กลางความรู รวบรวมองคความรูด านต าง ๆ เผยแพรใหผูส นใจ
ศึกษาและยังมีเกณฑในการเลื่อนระดับที่มีการอางอิงกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน KPI แตดวย
ขอจำกัดทางดานองคความรูในบางตำแหนงทำใหโอกาสในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นมีไมมากเทาที่ควร
จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความไมพึงพอใจในบริบทของงานอยูในระดับ
คอนขางไมพึงพอใจ เมื่อพิจารณาจากระดับความคิดเห็นในปจจัยค้ำจุนแลวอยูในระดับดี แตยัง
ควรปรับปรุงในดานที่ มีผ ู ไม เห็น ดวย ซึ่งมีความสอดคล องกับ แนวคิดของ Herzberg (Herzberg,
Mausner, Snyderman,1959: 113-114) ที่พบวา ปจจัยที่มีความเกี่ยวของกับบริบทของงานเปน
ป จ จั ย ที ่ ช  ว ยป อ งกั น ไม ท ำให พ นั ก งานเกิ ด ความไม พ ึ ง พอใจ เมื ่ อ พนั ก งานได ร ั บ การตอบสนอง
ความตองการขั้นพื้นฐานในระดับที่เหมาะสมแลว จะสงผลใหไมมีความไมพึงพอใจหรือคลายความ
ไมพึงพอใจลง และปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ ไมเกิดการประทวง เรียกรองขั้นรุนแรง
ซึ่งจากผลการวิเคราะหในดานปจจัยค้ำจุน ในภาพรวมพนักงานยังไมเกิดความไมพึงพอใจในบริบท
ของงานมากเทาที่ควร สามารถกลาวไดวา องคการยังสามารถตอบสนองความตองการทางกายภาพ
ความมั่นคงปลอดภัย ความตองการทางสังคมของพนักงานไดในระดับที่พนั กงานยอมรับได เมื่อ
พิจารณาแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้
1) ด า นความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล มี ร ะดั บ ของแรงจู ง ใจอยู  ใ นระดั บ ดี ม าก
เนื่องมาจากพนักงานภายในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีความเปนพี่นอง ใหเกียรติซึ่งกัน
และกัน มีน้ำใจพรอมชวยเหลือซึ่งกัน แมเปนการปฏิบัติงานขามสายงาน ซึ่งมีความสอดคล องกับ
วัฒนธรรมองคการที่ตองการเสริมสรางใหมีการปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยการใหเกียรติและเทาเทียม
และการรวมมือกันทำงานภายใตเปาหมายขององคการ
2) ด า นการนิ เทศงานและการบังคับ บัญ ชา มี ร ะดั บ ของแรงจูงใจอยู ในระดับดี
เนื่องมาจากการไดรับการบังคับบัญชาและการมอบหมายงานที่เปนธรรม การไดรับการสอนงานหรือ
คำแนะนำในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชาที่เหมาะสม
3) ดานความมั่นคงในงาน มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดี เนื่องจากการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่มี พันธกิจชัดเจน สามารถดำเนิน การ
กอสรางและเปดเดินรถไฟฟาสีตาง ๆ ไดตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล จึงทำใหไดรับ
ความไววางใจจากกระทรวงคมนาคมใหดำเนินการกอสรางรถไฟฟาสีตาง ๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังเปน
องคการที่มีภาพลักษณที่ดี มีความนาเชื่อถือ จึงทำใหพนักงานรูสึกถึงความมั่นคงขององคการรวมถึง
ในการปฏิบัติงาน
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4) ดานนโยบายและการบริหารงานขององคการ มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดี
เนื่องจากการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย มีโครงสรางที่มีสายการบังคับบัญชาและการ
แบงตำแหนงหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกำหนดนโยบายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พั น ธกิ จ แต ย ั ง คงขาดการสื ่ อ สารที ่ ต  อ เนื ่ อ งและชองทางในการสื ่ อสารจากผู  บริ หารระดั บสู งมายัง
พนักงานระดับปฏิบัติการยังไมสามารถสื่อสารไดอยางทั่วถึงเทาที่ควร
5) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน มีระดับของแรงจูงใจอยูในระดับดี เนื่องจาก
องคการไดจัดใหมีอุปกรณสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม แตมีบางสวนที่
ยังไมเพียงพอตอความตองการ นอกจากนี้ยังมีการจัดสถานที่ทำงานเปนสัดสวน รวมถึงจัดใหมีพื้นที่
สีเขียวที่สามารถใชผอนคลายได แตยังคงมีพื้นที่ทำงานบางบริเวณที่มีแสงสวางไมเพียงพอทำใหตอง
มีการใชโคมไฟเพิ่มเติม
6) ด า นเงิ น เดื อนและสวัส ดิการ มีร ะดับ ของแรงจูงใจอยูในระดับ ดี เนื่องจาก
เงินเดือนที่แตละตำแหนงไดรับเริ่มตนที่ 20,000 บาท ในทุกตำแหนงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ซึ่งถือเปนจำนวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ และมีเกณฑการพิจารณาขึ้นเงินเดื อน
โดยใช เ กณฑ KPI เป น หลั ก ซึ ่ งมี การเปดโอกาสใหพนักงานเปน ผูกำหนดตัว ชี้ว ัดที่เกี่ย วของกับ
การปฏิบัติงานโดยผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาอีกครั้ง นอกจากนี้พนักงานยังมีสวัสดิการ
ขั้นพื้นฐาน เชน การเบิกคารักษา คาเลาเรียนบุตร การโดยสารรถไฟฟาสายเฉลิมรัชมงคลครึ่งราคา
และโดยสารฟรี ในสายฉลองรั ช ธรรม เปน ตน แตย ังคงไมตอบสนองความตองการของพนักงาน
เทาที่ควร
5.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ
4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
เพศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมาจากผูบริห ารได
ใหความสำคัญกับพนักงานทุกเพศ โดยไมมีการแบงแยกหรือการกำหนดนโยบายที่มีการเลือกปฏิบัติ
ตอเพศใดเพศหนึ่ง จึงทำใหเพศไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อายุ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมาจากนโยบายใน
การเลื่อนระดับที่มีการกำหนดไวอยางชัดเจน โดยไมวาจะเริ่มงานในชวงอายุที่แตกตางกันหรือไมแต
หากมีผลการปฏิบัติงานที่ผานตามเกณฑที่กำหนดไวก็สามารถไดเลื่อนระดับที่สูงขึ้น จึงทำใหอายุไมมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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ระดับการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบ ัต ิ การ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมา
จากนโยบายในการรับสมัครพนักงานที่ไดกำหนดวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติไวแลว ประกอบกับมี
การพิจารณาจากความรู ความสามารถที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน จึงทำใหระดับการศึกษาไมมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
สถานภาพ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับ ปฏิ บั ติ การ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟ าขนสงมวลชนแห งประเทศไทย เนื่องมาจาก
สภาพเศรษฐกิ จ ในป จ จุ บ ั น ที ่ ไ ม ว  า พนั กงานจะอยูในสถานภาพใดตางก็มีความตองการความมั่นคง
ในอาชีพและรายได ทำใหสถานภาพไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
รายได ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมาจากองคการมี
นโยบายดานเงินที่ชัดเจน และพนักงานทุกตำแหนงใชฐานเงินเดือนเดียวกัน
ตำแหนง ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7)
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมาจากองคการมีการกำหนดนโยบายบัญชีเงินเดือน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการแรกเขาทุกตำแหนงที่เทากัน จึงทำใหคุณสมบัติและหนาที่ที่แตกตางกัน
ในแตละตำแหนงไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อายุงาน ไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7)
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เนื่องมาจากไมวาพนักงานจะมีอายุงานตางกันเทาไร
ทุกคนตางก็มีความตองการที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายงานสำเร็จตามวัตถุประสงค เพื่อใหตน
เป นที ่ ยอมรั บทั ้ งจากผู  บ ั งคั บบั ญชาและเพื ่ อนร วมงาน รวมถึ งความต องการก าวหน าและเติ บโต
การประสบความสำเร็จในการทำงาน จึงทำใหอายุงานไมมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จากการทดสอบสมมติ ฐ านที ่ เ กี ่ ย วขอ งกั บ ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต อ แรงจู งใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ วาสนา พัฒนานันทชัย (2553: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริ ย ซึ่งพบวา
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน ไมมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย จิตตสินี สัมผัสสุข (2553: บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กลุมวิจัยและพัฒนา กรณีศึกษาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ซึ่งพบวา เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว การศึกษา ไมมีผลแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน
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5.3 ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1) ดานการนิเทศงานและการบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรมีความยุติธรรมใน
การบั งคั บ บั ญ ชา พยายามทำความเข า ใจลั ก ษณะนิ ส ั ย ของผู  ใตบ ั ง คั บ บั ญชา มีความชัดเจนใน
การมอบหมายงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรวมถึงใหคำแนะนำผูใตบังคับบัญชาอยาง
เหมาะสม
2) ดานความมั ่น คงในงาน องคการควรมีการกำหนดนโยบายในการโยกย ายที่
ชัดเจน เพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับพนักงานวาหากเปนผูมีความรู ความสามารถ มีความประพฤติ
ปฏิบัติที่ดีงามก็จะสามารถปฏิบัติงานโดยไมตองมี ความกังวลวาจะถูกโยกยายและรูสึกมั่น คงใน
ตำแหนงที่ปฏิบัติอยู
3) ดานนโยบายและการบริห ารงานขององค การ องคการควรกำหนดนโยบาย
ระเบียบ ขอบังคับ ในเรื่องตาง ๆ ที่เปนบรรทัดฐาน มีความชัดเจนและปฏิบัติไดมากยิ่งขึ้น และ
ไมเขมงวดในเรื่องเล็กนอย ซึ่งจะทำใหบรรยากาศภายในองคการไมตึงเครียดจนเกินไป โดยผูบริหาร
ใหความรวมมือในการปฏิบัติเปนแบบอยางเชนกัน และสนับสนุนใหเกิดการสื่อสารแบบสองทาง
เพื่อใหทั้งผูบริหารและพนักงานเกิดความเขาใจและเปนแนวทางในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
ยิ่งขึ้น
4) ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ควรมีการสำรวจความเพียงพอและความตองการ
ในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในการปฏิบัติงาน เนื่องจากจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และควรจัดใหมีแสงไฟที่เพียงพอในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อลดผลเสียตอสุขภาพ
5) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ องคการควรมีการจัดทำโครงสรางเงินเดือนในแต
ละตำแหนงที่มีความรับผิดชอบที่แตกตางกัน แยกจากกัน เชน ตำแหนงที่ตองใชใบประกอบวิชาชีพใน
การปฏิบัติงาน เปนตน เพื่อจูงใจใหพนักงานที่มีความรู ความสามารถ มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
มีกำลังใจในการปฏิบัติงานและชวยลดอัตราการลาออกมากยิ่งขึ้น
6) ดานลักษณะของงาน ผูบังคับบัญชาควรมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู
ความสามารถ และใหโอกาสพนักงานไดใชความคิดสรางสรรค หรือนำเสนอนวัตกรรมใหม ๆ ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะชวยใหพนักงานรูสึกวางานมีความนาสนใจ และทาทาย แทนการปฏิบัติตาม
รูปแบบเดิมทั้งหมด เนื่องจากองคการเปนหนวยงานที่ตองปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จากรัฐบาล และในขณะเดียวกันก็มีเปาหมายที่จะพัฒนาเปนองคการที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานจึงเปนปจจัยสำคัญที่จะทำใหบรรลุเปาหมายได
7) ดานความกาวหนาในงานและการเติบโต องคการควรสงเสริมใหพนักงานมี
โอกาสเรียนรู เพิ่มพูนทักษะที่หลากหลายนอกเหนือจากงานที่เกี่ยวของ เพื่อเสริมสรางใหพนักงานมี
ความรู ความสามารถรอบดาน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรเปดโอกาสใหมีการเรียนรูงาน
โดยการหมุนเวียนงาน (job rotation) ในพนักงานที่มีความสนใจและมีประสบการณในการปฏิบัติงาน
มาสักระยะหนึ่ง เพื่อใหมีความรู ความสามารถในงานที่เกี่ยวของรอบดาน ประกอบกับควรมีการจัดทำ
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เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน เพื่อชวยใหพนักงานสามารถวางเปาหมายในอนาคตของ
ตนได นอกจากนี้ควรใชการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพของงานควบคูกับเกณฑการประเมิน
KPI ในการพิจารณาเลื่อนระดับ เนื่องจากการใช KPI อยางเดียวไมสามารถวัดความสามารถไดอยาง
เปนธรรม
5.4 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีการเลือกใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจ
สามารถอธิบายปรากฎการณตาง ๆ ไดเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาระดับของแรงจูงใจของพนักงานซ้ำทุก 1-2 ป ใหมีความเปน
ปจจุบัน เนื่องจากเปนทัศนคติสวนบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ
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การปรับตัวของศูนยบริการรถยนต FIT Auto
จากเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา

จุฑาทิพย ยนตดัน *
0

บทคัดยอ
การศึกษานี้ เปนการศึกษาถึงผลกระทบ และการปรับตัวของศูนยบริการยานยนต FIT Auto
อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา ซึ่งศูนยบริการยานยนต
FIT Auto นั้น มีภารกิจสำคัญคือ รับผิดชอบ ดูแล และบริหารธุรกิจอันเกี่ยวกับการใหบริการซอมเบา
รถยนต แบบครบวงจร โดยการศึ กษานี้มีวัตถุป ระสงคห ลัก คือ 1. เพื่ อศึกษาแนวโนม การเกิด ขึ้น
ของเทคโนโลยีรถยนต ไฟฟ าในประเทศไทย 2. เพื่อศึกษาผลกระทบของศู นย บริการรถยนตที่เกิ ด
จากการรขยายตัวของเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา 3. เพื่อศึกษานโยบาย แนวทางการกำหนดกลยุทธ
ของศูนยบริการรถยนตในการดำเนินธุรกิจซอมบำรุงรถยนต หากมีการใชรถยนตพลังงาน ไฟฟาเพิ่มขึ้น
ในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณ เชิงลึกที่มีโครงสราง
และไมมีโครงสราง เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีประชากรกลุมเปาหมายหลักคือผูบริหาร
และพนักงานในกลุมบริษัท ปตท. ฝายบริหารธุรกิจบริการรถยนต โดยขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจะ
ถู ก จั ด เก็ บ โดยการจดบั น ทึ ก และนำข อ มู ล ที่ ได ม าจำแนก วิ เคราะห เนื้ อ หา โดยจั ด หมวดหมู ที่
สอดคลอง และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของจากหนวยงานตาง ๆ นำมาทำสถิติยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบ

*
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ขอมูลใหเห็นแนวโนมของขอมูลในแตละปเพื่อประเมินแนวโนมในปถัดไป และนำเสนอผลการศึกษา
ในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบวา ภายใน 10-20 ปขางหนา รถยนตพลังงานไฟฟาจะเขามามีบทบาทเปน
อย า งมากในประเทศไทย เนื่ องมาจากการเติ บ โตอย างกาวกระโดดของรถยนต พ ลังงานไฟฟ าใน
ต า งประเทศ ส ง ผลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช ร ถยนต ข องคนไทย เพราะฉะนั้ น ภาครั ฐ จึ ง ควร
มีการกำหนดนโยบายแลดำเนินการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานสถานีอัดประจุไฟฟาเพื่อใหบริการ
ประชาชนในประเทศ รวมไปถึงสงเสริมใหผูผลิตรถยนตและชิ้นสวนรถยนตในประเทศใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน และกาวเข าสูการเป น ผูผ ลิตรถยนตไฟฟาและชิ้น สวนรถยนตไฟฟาใหเปน ที่ยอมรับ
และสงออกได
ในส ว นของ ปตท. เริ่ม มี การวางโครงสรางพื้ น ฐานด านสถานีอั ดประจุไฟฟ าโดยใชส ถานี
บริการน้ำมันเดิมที่มีอยูอยางครอบคลุมทั่วประเทศใหสามารถบริการอัดประจุไฟฟาสำหรับรถยนต
พลังงานไฟฟาได อีกทั้ง ปตท. ยังมีความพยายามผลักดันใหธุรกิจกาซธรรมชาติ และธุรกิจคาปลีกอื่น ๆ
มีความสามารถในการสรางรายไดใหกับองคกรใหมากยิ่งขึ้น
ในสวนของธุรกิจ FIT Auto แมจะไดรับผลกระทบไมมากจากการเริ่มเขามามีบ ทบาทของ
รถยนต พลั งงานไฟฟ า แต ก็ตองมี การกำหนดกลยุ ทธในการดำเนิ น ธุร กิจ และปรับ ตั วเพื่ อรองรับ
กับเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจจำเปนตองมองหาผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่ ส ามารถผลิ ต และจำหน า ยได เองเพื่ อ มาแทนที่ น้ ำมั น หล อ ลื่ น ที่ เป น รายได ห ลั ก ของธุ ร กิ จ ที่ จ ะ
ลดนอยลง รวมไปถึงพัฒนาความรูความสามารถของชางผูใหบริการซอม ใหมีความสามารถในการดูแล
รถยนตพลังงานไฟฟา เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลง

1. บทนำ
เทคโนโลยีของรถยนตไฟฟามีมาตั้งแตราวป ค.ศ. 1900z และเริ่มมีผูใหความสนใจมากขึ้น
เมื่ อ เกิ ด วิ ก ฤตการณ น้ ำ มั น แพงในราวป ค.ศ. 1990 และเริ่ ม มี บ ริ ษั ท ผู ผ ลิ ต ได ท ำการผลิ ต เพื่ อ
จำหน าย ซึ่ งรถยนต ไฟฟ าอาจหมายถึ งยานยนตไฟฟ าในหลากหลายรูป แบบ หมายถึงยานยนต
ไฟฟาแบบเสียบไฟ (Plug-in Electric Vehicle หรือ PEV) ซึ่งแบงประเภทยอยไดอีกตามแหลงพลังงาน
ที่ใชแบบที่ใชพลังงานการ ขับเคลื่อนจากพลังงานไฟฟาที่ประจุในแบตเตอรี่เพียงอยางเดียว เรียกวา
รถไฟฟ า ทั้ ง คั น (All-Electric Vehicle) หรื อ เรี ย กว า รถไฟฟ า จากแบตเตอรี่ (Battery Electric
Vehicle หรือ BEV) อีกแบบหนึ่ง คือ แบบที่ใชพลังงานจากหลายแหลงผสมกัน เชน รถยนตไฟฟา
แบบเสียบไฟแบบผสม (Plug-in Hybrid Electric Vehicle หรือ PHEV)
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ในไทยมีร ถยนตไฟฟ าเฉพาะรถยนต นั่ งสว นบุคคลประมาณ 120,000 คัน คิดเปน สัดสว น
เพี ย ง 1.2% ของจำนวนรถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คลทั้ ง หมดทั่ ว ประเทศ ซึ่ งรั ฐ บาลสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ใน
หลายดาน ทั้งยกเวนภาษีเงินได สนับสนุนการลงทุน ฯลฯ ทำใหป 2036 คาดวามีรถยนตไฟฟาราว
1.2 ลานคัน มีมีสถานีชารจไฟฟา 690 สถานีทั่วประเทศ
สถานการณการใชรถยนตไฟฟาของประเทศไทยเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น รัฐบาลมีนโยบาย
ออกมาตราการสนับ สนุ น รถยนตที่ขับ เคลื่อนจากพลังงานไฟฟา เตรียมความพรอมของโครงสราง
พื้น ฐานด านมาตรฐานรถยนตไฟฟา และดานการบริห ารจัดการแบตเตอรี่ มี ความรวมมื อระหวาง
หน วยงานตาง ๆ ที่ เกี่ ยวของ เริ่มมี ความชัด เจนมากขึ้น สะท อนจากสถานีชารจไฟฟาที่ทยอยเป ด
ตัวสถานีชารจไฟฟาออกมาอยางตอเนื่อง ราคาแบตเตอรี่ที่ถูกลง สมรรถนะและราคาของรถยนตไฟฟา
ที่ ส ามารถแข งขั น ได กั บ รถยนต ที่ ใช น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งหรื อ รถยนต สั น ดาปภายใน นโยบายส งเสริ ม
ของภาครัฐ กระแสรักษโลกที่ตองการลดการปลอยกาซคารบอน รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่
เกี่ ยวของต าง ๆ เช น สถานี ชารจไฟฟ าเพิ่ มมากขึ้น และระยะเวลาในการชารจไฟที่ใช เวลานอยลง
การคาดการณ การเติ บ โตของจำนวนรถยนตไฟฟาทั่วโลกใน 20 ปขางหน า มีแนวโนมขยายตัวสู ง
อยูในชวงระหวาง 17%-26% ตอป โดยอาจมีรถยนตไฟฟาวิ่งบนทองถนนทั่วโลก 150-550 ลานคัน
ภายในป 2040 คิดเปนสัดสวนระหวาง 31%-55% ของยอดขายรถยนตทั้งหมด
แม ป จ จุ บั น ทิ ศทางและแนวโนมของอุตสาหกรรมรถยนตกำลังอยูในชว งเปลี่ย นผานจาก
รถยนต ที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยเครื่ อ งยนต สั น ดาปภายในไปสู ร ถยนต ที่ ขั บ เคลื่ อ นด ว ยระบบไฟฟ า
ซึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะสงผลกระทบตอตัวธุรกิจปตท. ซึ่งเปนบริษัทดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน
จำหน ายน้ ำ มั น และผลิ ตภั ณ ฑ ห ล อลื่น สำหรับ รถยนต และเครื่องยนตทุ กชนิด ซึ่งเปน รายไดห ลั ก
ขององคกร ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรถยนตไฟฟาเปนภัยคุกคามและความเสี่ยงขององคกร
ซึ่งหากประเทศไทยมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟาเต็มรอย น้ำมันเชื้อเพลิงผลิตภัณฑหลอลื่นตาง ๆ ที่
ใช กับ เครื่องยนต จะไม มีความจำเปน ตอไป ซึ่งสงผลกระทบกับ ธุรกิจ บริการรถยนต FIT Auto ที่
ใหบริการซอมบำรุงรถยนต เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ และอุปกรณ อื่น ๆ ซึ่งปจจุบั น
ผู ที่ เข ามาใช บ ริ ก ารจะเป น รถยนต ป ระเภทสั น ดาปภายใน หรื อรถยนต ที่ ใช พ ลั งงานเชื้ อเพลิ งอยู
ทั้งเครื่องยนตเบนซิน และดีเซลล สินคาและบริการหลักของศูนยบริการรถยนตจึงเปนสินคาประเภท
น้ำมันหลอลื่นสำหรับเครื่องยนต หากในอนาคตมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้น ศูนยบริการ
รถยนต FIT Auto หากไม เรงพั ฒ นานโยบาล กลยุ ทธ หรือขาดการปรับ ตั วเตรียมความพรองของ
เทคโนโลยีรถยนตที่จะเปลี่ยนแปลงไป อาจไมทันคูแขง และสูญเสียความสามารถที่จะดำรงธุรกิจให
ดำเนินงานตอไปได
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ดวยเหตุนี้จึงเปนการศึกษาการปรับตัว กลยุทธ นโยบายการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง
ปรับตัวในการดำเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนสินคาและบริการในศูนยบริการ การบริหารงาน เพื่อใหธุรกิจ
คงอยูและดำเนินการตอไปได

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาแนวโนมการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีรถยนตไฟฟาในประเทศไทย
2.2 เพื่ อศึ กษาผลกระทบของศู น ยบ ริการรถยนต ที่เกิ ดจากการรขยายตั วของเทคโนโลยี
รถยนตพลังงานไฟฟา
2.3 เพื่อศึกษานโยบาย แนวทางการกำหนดกลยุทธของศูนยบริการรถยนตในการดำเนินธุรกิจ
ซอมบำรุงรถยนต หากมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นในอนาคต

3. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเชิงลึกที่เปนทางการและไมเปน
ทางการใชเปน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีป ระชากรกลุมเปาหมายหลักคือผูบริหารและ
พนักงานในกลุมบริษัท ปตท. ฝายบริหารธุรกิจบริการรถยนต ทั้งสิ้น 7 ทาน ไดแก ผูจัดการฝายธุรกิจ
ผูจัดการสวนการขาย ผูจัดการสวนการตลาด พนักงานวิเคราะนโยบายและแผน และผูจัดการเขต
การขาย ใช วิธีการสัมภาษณ จ ากประชากรดั งกลาวโดยการบั น ทึ กเสี ยงและบัน ทึ กคำตอบในแบบ
สัมภาษณ และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาเอกสารนโยบายพลังงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีรถยนตไฟฟาจากขอมูลตาง ๆ เชน งานวิจัยที่เกี่ยวของ วารสาร ขาวสาร บทความ ขอมูล
รายงานประจำปของปตท.และกระทรวงพลังงาน เปนตน

4. ผลการศึกษา
การศึกษาแนวทางปรับตัวในการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของธุรกิจบริการรถยนต FIT Auto
หากประเทศไทยมี ก ารใช ร ถยนต พ ลั งงานไฟฟ า ผู ศึ ก ษาได ท ำการศึ ก ษาจากการรวบรวมข อ มู ล
เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยาง ที่เปนผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงาน
ปฏิบัติงานสวนกลางสามารถสรุปและวิเคราะหผลการศึกษาได ดังนี้
4.1 ภาพรวมดานการดำเนินธุรกิจของ ปตท.
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ สัดสวนรายไดของ ปตท. ผลการศึกษาพบดังนี้
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ตารางที่ 1: แสดงสัดสวนรายไดของ ปตท. (หนวย: ลานบาท)
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจกาซธรรมชาติ
ธุรกิจสำรวจและผลิตปโตรเลียม
ธุ ร กิ จ น้ ำ มั น และการค า ระหว า ง
ประเทศ
ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น
รวม

2559

2560

2561

2562

52,034.95
55%
8,514.81
9%
4,730.45

74,349.00
55%
13,518.00
10%
8,110.80

58,627.03
49%
23,929.40
20%
8,375.29

30,673.83
33%
31,603.34
34%
22,308.24

5%
29,328.79
31%
94,609.00

6%
39,202.20
29%
135,180.00

7%
28,715.28
24%
119,647.00

24%
8,365.59
9%
92,951.00

ที่มา : รายงานประจำป 2559-2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จากตารางแสดงสัดสวนรายไดของ ปตท. ตั้งแต ป พ.ศ. 2559-2562 แสดงใหเห็นถึงธุรกิจ
กาซธรรมชาติที่มีสัดสวนรายไดที่สูงกวาธุรกิจอื่น ๆ มาโดยตลอดถึงแมจะลดลงก็ตาม แตก็แสดงให
เห็ น ว ารายได ห ลั ก ของ ปตท. นั้ น มาจากธุร กิ จ ก า ซธรรมชาติ ซึ่ งตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ ผ านมา
ธุรกิจกาซธรรมชาตินั้นมีสัดสวนรายไดเฉลี่ยมากถึง 48% จากธรุกิจทั้งหมดของ ปตท. โดยในปจจุบัน
สัดสวนการจัดหากาซธรรมชาติจากในประเทศและตางประเทศ เฉลี่ยเปนสัดสวน 70 : 30
สาเหตุที่ธุรกิจกาซธรรมชาติมีผลประกอบการที่ลดลงนั้นเปนผลมาจาก
4.1.1 ความต องการใช กาซธรรมชาติในการผลิต ไฟฟ าที่ลดลง เนื่ องจากมี การนำ
เชื้อเพลิงทางเลือกอื่นเขามาใชทดแทนมากขึ้น
4.1.2 ราคาน้ ำมั น ดิ บ ในตลาดโลกปรั บ ลดลง ส งผลให น้ ำมั น เบนซิ น และดี เซลมี
ราคาถูกลงและมี ความสะดวกมากกว า ขณะที่ ภ าครัฐ มี น โยบายลอยตั วราคา NGV และปรับ เพิ่ ม
คาคุณภาพกาซธรรมชาติ สงผลใหราคาขายปลีก NGV ในภาคขนสงปรับเพิ่มขึ้น จึงทำใหผูบ ริโภค
กลับไปใชน้ำมันเบนซินและดีเซลมากขึ้น
4.1.3 การปรับตัวลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ในขณะที่ตนทุนของราคากาซ
ธรรมชาติ ข องประเทศไทยยั งอ า งอิ งจากราคาน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง แม ป ริม าณการจำหน ายก าซและ
ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่ไดจากการแยกกาซจะเพิ่มสูงขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลด คาใชจาย
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4.2 ความเสี่ยงทางธุรกิจของ ปตท.
ปตท. เผชิญความเสี่ยงจากสภาพแวดลอมทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงแนวโนมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คูแขง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
4.2.1 ความเสี่ ย งจากปริมาณการผลิ ตกาซธรรมชาติ ล ดลงและความต อเนื่ องใน
การผลิตกาซธรรมชาติ ปริมาณสำรองกาซธรรมชาติของแหลงผลิตทั้งในประเทศไทยและเมียนมา
ลดลง อาจสงผลกระทบตอความตอเนื่องในการผลิตกาซธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลตอการดำเนินธุรกิจ
ของ ปตท. เพื่อรองรับแนวโนมการจัดหากาซธรรมชาติที่ลดลง ปตท. จึงไดจัดหากาซธรรมชาติเหลว
(LNG) ระยะยาวเพิ่มเติม โดยอยูระหวางกอสรางสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal)
แหลงที่ 2 ที่จังหวัดระยองและกอสรางทอเสนที่ 5 เพื่อรองรับความตองการ LNG ที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
มีการคนหาแหลงกาซธรรมชาติจากแหลงใหม
4.2.2 ความเสี่ ย งจากราคาป โตรเลี ย มและป โตรเคมี ที่ มี ค วามผั น ผวนสู ง ราคา
วัตถุดิบและราคาจำหนายผลิตภัณฑ ตลอดจนสวนตางราคาผลิตภัณฑตอตนทุนวัตถุดิบ ทั้งในและ
ตางประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก อาจสงผลกระทบ
ต อ ผลการดำเนิ น งานอั ต ราผลตอบแทนจากการลงทุ น ในอนาคตของ ปตท. และบริ ษั ท ในกลุ ม
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนเหลานี้ ปตท. ไดกำหนดการบริหารความเสี่ยงราคาเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน โดยมีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณที่
หลากหลายในระดับราคาน้ำมันตาง ๆ
4.2.3 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยง
จากการหยุ ด ชะงัก ของการผลิ ตและการดำเนิ น ธุร กิ จ ปตท. มี การดำเนิ น งานทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ มีโอกาสไดรับผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจ
กอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรง และอาจทำใหโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญของ ปตท. ไดรับความเสียหาย
เพื่ อเป นการปกป องกิจกรรมที่สรางมูลคาตลอดสายโซทางธุรกิจของ ปตท. ให สามารถดำเนิ นการ
ไดอยางต อเนื่ อง ปตท. จึงมีการซื้อประกั นภั ยคุ มครองความเสี่ ยงทรัพยสิน หลักที่ใชในการดำเนิน
ธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
4.2.4 ความเสี่ยงดานการลงทุน ปตท. มีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง การลงทุน
ตาง ๆ อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนจะไมเปนไปตามเปาหมาย การดำเนินโครงการ
ล าช ากว าแผนงานและเงิ น ทุ น โครงการสู งกวางบประมาณที่ ตั้ งไว ปตท. ได กำหนดระเบี ย บและ
หลักเกณฑ เพื่อนำมาใชในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และกำกับดูแลการลงทุนของ ปตท.
และบริษัทในกลุม โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธที่มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน
ทำหนาที่พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม รายงานการลงทุนของ ปตท.
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4.3 ภาพรวมนโยบายด านพลังงานทดแทนและรถยนตพลั งงานไฟฟ า ระดับประเทศ
และนโยบายระดับองคกรหรือนโยบายของ ปตท.
จากการศึ ก ษาเอกสารนโยบายด า นพลั งงานของประเทศไทยย อ นหลั ง 4 รั ฐ บาล หรื อ
ประมาณ 10 ป ยอนหลัง แตละรัฐบาลมีนโยบายดานพลังงานที่มีความใกลเคียงกัน คือ มีความตองการ
สร างความมั่ น คงทางพลั งงานเพื่ อให เพี ย งพอต อ ความต องการในประเทศและเพื่ อ ลดการนำเข า
พลังงานจากตางประเทศ โดยเนนที่การลงทุนเพื่อสำรวจแหลงพลังงานใหม ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเพื่ อนบาน มี การลงทุ นวิ จั ยและพัฒ นาพลั งงานทดแทนรู ปแบบอื่ น เพื่ อเปนการลดการใช
พลั งงานเชื้อเพลิง และเพื่ อให เป นทางเลือกใหม ๆ กับประชาชน อีกทั้งยังใหความสำคัญกับปญ หา
ผลกระทบต อสิ่งแวดล อมและชุมชน รวมไปถึงการลดปลอยกาซเรือนกระจกเพื่ อลดปญหาโลกรอน
อีกทั้ งยังมี การลงทุ นเพื่ อสงเสริ มการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟาเพื่อลดการใช
พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากเครื่องยนตดีเซลนั้นมีการปลอยมลพิษทางอากาศในปริมาณที่สูง
4.3.1 โอกาสและความเป น ไปไดที่ ป ระเทศไทยจะเขาสูการใชพ ลั งงานทดแทน
และหันมาใชรถยนตพลังงานไฟฟา กลุมตัวอยางไดใหขอมูลวา
“วันนึงรัฐบาลอาจจะลงทุนโรงงานไฟฟา โรงงานพลังงานแสงอาทิตยก็ได หากเทคโนโลยี
สามารถทำไดและสรางกำไรได มันเปนโครงสรางพื้นฐาน ถารัฐบาลลงทุนแลวมีกำไรเคาก็นาจะทำ
ถาตนทุนมันถูกกวา ณ วันที่เทคโนโลยีไปถึงขั้นนั้น” (ผูใหสัมภาษณทานที่ 1,กันยายน 2563)
“หากมองอีก 20 ปขางหนาอาจะเปนไปไดถึง 50% มองวาฝงเอเชียอาจจะไปชากวา
ยุโรป พวกฝงที่เปนยุโรป สแกนดิเนเวีย หรืออเมริกา นาจะไปไดเร็วกวา ในตางประเทศมันอาจจะไมมี
เครื่องที่เปนเครื่องดีเซลแลว เพราะเครื่องดีเซลมันปลอยมลพิษเยอะ แตวามันก็จะมีโรงงานในไทย
หรือในเอเชียที่เคายังผลิตเครื่องดีเซลอยู ซึ่งเปนการผลิตออกมาบริการภูมิภาคนี้ ก็เลยมองวามันนาจะ
ยังมีอยู และยังมีพลังงานไฮโดรเจนที่เคยมีการศึกษาดวย” (ผูใหสัมภาษณทานที่ 2,กันยายน 2563)
“ภาครัฐนาจะสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนไปใชรถยนตพลังงานไฟฟา แมรายไดจาก
น้ำมันจะลดลง แตก็จะแปลงรายไดจากน้ำมันไปเปนรายไดจากไฟฟาแทน เพราะการไฟฟาก็อยูในฐานะ
รัฐวิสาหกิจ อาจจะเก็บภาษีจากการขายไฟฟาได หรือใหสัมปทานการขายไฟฟาแกบริษัทอื่นเพิ่ม”
“เปนไดในอีก Long Term จริง ๆ อีกซัก 20 ป ถาเกิดมีเทคโนโลยีที่ลดตนทุนพวก
นี้ลงได ก็จะอาจนำมาทดแทน ก็จะคอยเปนคอยไป แตอาจจะไม Complete 100%” (ผูใหสัมภาษณ
ทานที่ 3, กันยายน 2563)
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4.3.2 การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใหประเทศไทยจะเขาสูการใชพลังงานทดแทน
และหันมาใชรถยนตพลังงานไฟฟา กลุมตัวอยางไดใหขอมูลวา
“หากมองซั กอี ก 20 ป ขางหน าอาจะเป น ไปได ถึ ง 80% อาจจะพอเป น ไปได แต
หากในช วง 10 ป ก็ จะเป นช วง Transition มั นมี หลายป จจั ยในช วง Transition คื อประเทศไทยต องมี
ความพรอมในดาน Infrastructure ดานโรงงานพลิตไฟฟา ดานเทคโนโลยีการ Maintenance” (ผูให
สัมภาษณทานที่ 1,กันยายน 2563)
“ในอนาคตสามารถทำได อาจไม 100% แตก็ตองคอย ๆ พัฒนา เลยมองวาอาจจะ
ยังไมใชในเร็ว ๆ นี้ ในภาคภาคการขนสงกำลังจะมีรถไฟรางคู ก็อาจจะเปลี่ยนโหมดจากรถบรรทุก
ไปใชรถไฟ ซึ่งหัวรถจักรก็ยังเปนดีเซลอยู เพราะฉนั้นเลยมองวาตองใชเวลาอีกนาน”
“ในเฟสที่ 1 เริ่มมีการเปลี่ยนแลว เฟสที่ 2 คือในภาคอุตสาหกรรม และหลังจาก
ภาคอุตสาหกรรมก็จะเปนในภาพใหญ คือตอนนี้เทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟามันมีหมดแลว แต
สิ่งที่ยังขาดอยู Infrastructure พวกจุดเต็ม จุดซอมบำรุง อะไหลตาง ๆ เทานั้น”
“ภาครัฐควรสนั บ สนุ นใหมีการใชรถยนตไฟฟ า แตรัฐเองก็ต องมองถึง SME หรือ
ธุรกิจสวนประกอบเครื่องยนตดวย เพราะหากรถยนตไฟฟาเขามามากขึ้น ธุรกิจพวกนี้ก็จะหายไปเลย
จึงตองมีแผนรองรับดวย” (ผูใหสัมภาษณทานที่ 4,กันยายน 2563)
ในด า นการสนั บ สนุ น ของภาครัฐ มีก ารผลัก ดัน นโยบายและแผนขับ เคลื่ อนดาน
พลังงานที่จูงใจผูผลิตมากขึ้น อาทิ การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การยกเวนอากรการนำเขาชิ้นสวน
และอุป กรณ และยังมี มาตรการในการลดภาษีส รรพสามิตสำหรับ รถยนต ไฟฟาที่เขารวมโครงการ
สงเสริมการลงทุนของ BOI ทั้งจากการลงทุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการขยายตัว
ของรถยนต พ ลั งงานไฟฟ า ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ ถื อ เป น การสรางระบบนิ เวศของตลาดรถยนต พ ลั งงาน
ทางเลือกในประเทศไทยใหสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น แตการจะใหคนยอมเปลี่ยนมาใชรถยนตพลังงาน
ไฟฟาก็ไมใชเรื่องงาย มีปจจัยทาทายมากมายที่เปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจ ดังนั้นนโยบายที่ผลักดัน
ตองทำจริง โดยรัฐและเอกชนตองเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงทั้งพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมไปพรอม ๆ
กับลดกำแพงทางราคา
4.3.3 แนวทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต หากพฤติกรรมการเลือกใช
พลังงานที่เปลี่ยนจากน้ำมันไปเปนพลังงานชนิดอื่น กลุมตัวอยางไดใหขอมูลวา
“ปตท. เริ่มปรับตั วโดยการพลั กดัน ธุรกิจ ปโตรเคมี และกาซธรรมชาติ ให มาเป น
รายไดหลักของ ปตท. เนื่องจากสัดสวนรายไดจากน้ำมันตอลิตรคอนขางนอย”
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“ปตท. พยายามหาแหลงรายไดอื่น ๆ ที่ยังยืนมากกวาน้ำมันอยูตลอด ในภาพใหญ
เริ่มมีการเตรียมการแลวหากวันหนึ่งรถยนตพลังงานไฟฟามา ปมน้ำมันอาจจะเปลี่ยนเปนจุด EV Charger
แทน ขึ้นอยูกับวานโยบายจากภาครัฐจะมาเมื่อไหร ขึ้นอยูกับ Facility”
“ปตท. พยายามผลักดัน ธุรกิจอื่น ๆ ที่ เปน Non-Oil หรือพวกธุรกิ จคาปลีก หรือ
ธุรกิจประเภท Financial มาแทน”
“ตอนนี้รายไดหลักของ ปตท. มาจากกาซธรรมชาติ เพราะเราผลิตไดเอง แตถาเปน
น้ำมันเราตองซื้อน้ำมันดิบจากตางประเทศเพื่อมากลั่นเปนน้ำมันเชื้อเพลิง แตน้ำมันก็มีขอดีตรงที่เวลา
กลั่นเรายังได LPG น้ำมันกาด หรือพวกยางมะตอยมาดวย”
“ณ ตอนนี้กฎหมายอนุญาตใหการไฟฟาจำหนายไฟฟาไดเพียงรายเดียวเทานั้น และ
ปตท. เองก็มีสถานีบริการน้ำมันอยูครอบคลุมทั่วประเทศ แผนที่มองไวก็คือจะเปนความรวมมือกับ
การไฟฟา ใหการไฟฟาจำหนายไฟฟาปกติผานปมน้ำมันของ ปตท. แต ปตท. ก็อาจจะเรียกเก็บคาเชา
พื้นที่ในการจอดรถเพื่อชารจไฟ”
“ปตท. พยายามผลักดันกาซธรรมชาติใหสัดสวนมันสูงขึ้น เพราะตนทุนการผลิตมัน
ต่ำ แลวก็เปนพลังงานที่สะอาดกวาน้ำมัน มันสงผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยกวาน้ำมัน” (ผูใหสัมภาษณ
ทานที่ 2, กันยายน 2563)
ในอนาคตจะใชน้ำมัน และถานหินนอยลงในขณะที่เราจะใชพลังงานหมุนเวียน และ
กาซธรรมชาติมากขึ้น ปตท. มองวาเทรนดการใชกาซธรรมชาติ จะกลายมาเปน Transition Fuel
ไปสู พ ลั งงานสะอาดโดยโลกของเราจะมี การซื้อขายกั น ในรูป แบบกาซธรรมชาติเหลว หรือ LNG
เพิ่ มขึ้น พอเรื่องเป น แบบนี้ ปตท. จึงได ป รับ กลยุ ทธการลงทุ น ระยะยาวป 2030โดยจะมีการเพิ่ ม
การลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติเหลวเปนหลัก ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชงานที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ถึง 15 ปขางหนา ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทก็ไดเตรียมขยายสัดสวน
การลงทุนในธุรกิจไฟฟาโดยเนนการลงทุนแบบ Gas to power เพื่อใหเกิด synergy กันระหวางธุรกิจ
ทั้งเครือ ปตท.
4.4 ผลกระทบตอธุรกิจบริการรถยนต FIT Auto และรูปแบบการดำเนินธุรกิจในอนาคต
หากมีเทคโนโลยีรถยนตพลังงานไฟฟา
ธุรกิจ FIT Auto เปนธุรกิจที่ใหบริการดูแลรักษารถยนตที่เปนการซอมเบา เชน บริการเปลี่ยน
ถายน้ำมั นหลอลื่น บริการเปลี่ยนยางรถยนต แบตเตอรี่ เบรก โชคอัพ และระบบชวงล าง รวมถึง
อะไหล อื่ น ๆ แบบครบวงจร ในสถานี บ ริ ก ารบริ ก ารน้ ำ มั น ปตท. โดยสิ น ค าหลั ก ของธุ ร กิ จ คื อ
น้ำมันหลอลื่น ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดย ปตท. เอง
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จากการศึกษาขอมูลยอนหลัง พบวาสัดสวนรายไดของสินคาแตละชนิดมีความใกลเคียงกัน
ตลอดระยะเวลา 4 ปที่ผานมา สามมารถแสดงไดดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 2: แสดงสัดสวนรายไดของธุรกิจ FIT Auto
ประเภทสินคา

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

น้ำมันหลอลื่น
อะไหลรถยนต
ยางรถยนต
บริการ

42.83%
35.87%
13.21%
8.09%

46.27%
33.51%
12.26%
7.96%

50.41%
31.27%
9.82%
8.50%

38.34%
43.75%
8.47%
9.44%

คาเฉลี่ยสัดสวน
รายได
44.46%
36.10%
10.94%
8.50%

คาเฉลี่ย
กำไร/ทุน
70%
30%
20%
100%

ที่มา : ฝายบริหารธุรกิจบริการรถยนต บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน)

จากตารางแสดงสัดสวนรายไดของธุรกิจ FIT Auto แสดงใหเห็นวาสินคาประเภทน้ำมันหลอลื่น
นั้ น มี สั ด ส วนที่ สู งกวา สิน ค าอื่ น ๆ ทุ กป แม ในป 2562 จะมีสัดสวนที่ ต่ำกวาอะไหลรถยนต แตก็มี
สาเหตุมาจากการเพิ่มสินคาและบริการอะไหลชนิดอื่น ๆ เขามาเพื่อใหบริการแกลูกคาของศูนยบริการ
แต โดยเฉลี่ ยแลว ยังสู งกวาสิ น ค าประเภทอื่น ๆ และผลิตภัณ ฑป ระเภทน้ำมัน หลอลื่น ยังมีสัดสว น
กำไรตอตนทุนที่สูงที่สุดอีกดวย เนื่องจากสินคาประเภทน้ำมันหลอลื่นนั้น เปนผลิตภัณฑที่พัฒนาและ
ผลิตขึ้นโดย ปตท. เอง จึงแสดงใหเห็นวา สินคาประเภทน้ำมันหลอลื่นนั้น เปนสินคาและบริการหลัก
ของศูนยบริการ แตในปจจุบันที่รถยนตพลังงานไฟฟาเริ่มเขามาเปนตัวเลือกมากขึ้น อาจสงผลสินคา
ประเภทน้ ำมั น หล อลื่ น ที่ เป น รายได ห ลั ก ของธุร กิ จ ลดลง เนื่ อ งจากรถยนต พ ลั งงานไฟฟ านั้ น ไม มี
ความจำเปนตองใชน้ำมันหลอลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิงอีกตอไป
ในส วนของอะไหล อื่น ๆ ไมวาจะเปน ยางรถยนต แบตเตอรี่ เบรก โชคอัพ ฯลฯ ลวนเป น
สินคาที่ธุรกิจตองมีการจัดซื้อจากผูผลิตรายอื่ นเพื่อมาจำหนายและใหบ ริการตอ จึงมีสัด สวนกำไร
ตอตนทุนที่ต่ำ
ผลกระทบตอธุรกิจ FIT Auto และรูปแบบการดำเนิน ธุรกิจในอนาคต หากมีประเทศไทย
เริ่มมีการใชน โยบายด านพลั งงานทดแทนและรถยนตพลังงานไฟฟ ามากยิ่งขึ้น กลุมตั วอยางไดให
ขอมูลวา
“จะเกิดผลกระทบแตไมมาก เชน รถที่ใชพลังงานไฟฟา 100% อยาง Tesla รูปลักษณของ
รถยังเหมือนเดิ ม มียางรถยนต อะไหลรถยนตยังต อมมี ยังตอง Maintenance อยู ฉนั้ น ธุรกิจ เรา
อาจจะมีบางสวนที่ลดนอยลง รถยนตที่ใชน้ำมันหลอลื่นอาจจะลดลงหากรถ EV เขามาแทน แตเราก็
ยังสามารถเปลี่ยนยาง เปลี่ยนอะไหลชวงลางใหลูกคาได” (ผูใหสัมภาษณทานที่ 1, กันยายน 2563)
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จุฑาทิพย ยนตดัน

“มีผลกระทบในบางสวน คือจะกระทบเฉพาะสวนน้ำมันหลอลื่นซึ่งเปนผลิตภัณฑของ ปตท.
เอง และเปนสินคาหลักของธุรกิจ”
“เราตองมีการปรับ ตัว ชองซอมก็อาจจะเพิ่มอุปกรณ EV Charger ขายไฟฟาได เราก็ตอง
ปรับตัวในเรื่ององคความรูของรถยนตไฟฟา ในสวนของคูคาของธุรกิจบางรายก็ไดมีการพูดคุยกันบาง
แลววาตองการนำรถ EV เขารับบริการซอม ก็เริ่มมีแผนรองรับแลววาจะเริ่มตนที่สาขาใดบาง” (ผูให
สัมภาษณทานที่ 5, กันยายน 2563)
“ธุรกิจจะไดรับผลกระทบและตองปรับตัวอยางแนนอน อนาคตน้ำมันหลอลื่นอาจใชนอยลง
หรือหากเปนรถยนตไฟฟา 100% ก็จะไมใชน้ำมันหลอลื่นเลย แตเราก็ยังมีบริการซอมอยางอื่นอยู
แมวารายไดครึ่งหนึ่งจะเปนน้ำมันหลอลื่นก็ตาม หากไมมีน้ำมันหลอลื่นเลย Product อยางอื่นเราก็ซื้อ
เคามาขาย เราก็อาจจะตองไปจับสินคาอื่นมาผลิตและจำหนายเอง”
“เราอาจจะตองขยายการบริการ อาจไปใหบริการที่บานลูกคา เรามี แอปพลิเคชันอยูแลว
นาจะใชแอปนี้เปนสื่อกลาง แทนที่จะรอใหลูกคามาหา เราก็ไปหาลูกคาเอง”
(ผูใหสัมภาษณทานที่ 6, กันยายน 2563)
“กระทบเฉพาะในสวนของน้ำมันหลอลื่นและไสกรองน้ำมันหลอลื่น แตการ Maintenance
มันยังคงมีอยูแตเปนรูปแบบของรถยนตพลังงานไฟฟา ธุรกิจจะไมกระทบถึงการบริการ แตเราก็ตองมี
การเตรียมเรื่อง Infrastructure เตรียมชางใหพรอม”
(ผูใหสัมภาษณทานที่ 7, กันยายน 2563)
ผลกระทบตอธุรกิจ FIT Auto นั้นจะกะทบไมมากนัก ถึงเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแตรถยนต
ยังตองการซอมบำรุงเหมือนเดิมอาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของผลิตภัณฑน้ำมันหลอลื่นที่มีผลกรระทบ
จากเทคโนลียี รถยนตไฟฟ า ทำใหใช น้ำมัน น อยลง ทางปตท.ควรผลิตสิน คาทดแทนเชน แบตเตอรี่
เปนของตัวเองในอนาคต

5. สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางปรับตัวในการดำเนินธุรกิจหรือนโยบายของศูนยบริการรถยนต FIT Auto
จากรถยนตพลังงานไฟฟา สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา และมีขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ภาพรวมนโยบายดานพลังงานทดแทนและรถยนตพลังงานไฟฟา
- โอกาสและความเปนไปไดที่ประเทศไทยจะเขาสูการใชพลังงานทดแทน
และหันมาใชรถยนตพลังงานไฟฟา
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ภายในระยะเวลา 10-20 ขางหน า ประเทศไทยจะเข าสู ก ารใช พ ลั งงานทดแทน
และหั น มาใช ร ถยนต พ ลั งงานไฟฟ า 60-80% สาเหตุ ห ลั ก มาจากพลั งงานน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ งที่ เป น
พลังงานที่ใชแลวหมดไปอาจไมมีความมั่นคงที่เพียงพอ ซึ่งจากสถิติทั่วโลกมีการใชพลังงานน้ำมันที่
เพิ่ ม สู งขึ้ น ทุ กป รวมถึ งราคาที่ มี การปรั บ ตั ว ที่ สูงขึ้น เรื่อ ย ๆ เทคโนโลยีดานรถยนต ที่ ท างผูผ ลิต มี
การพัฒ นาอยางตอเนื่องและเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว โดยจุดประสงคหลักของการพัฒ นาเทคโนโลยี
ดานรถยนตคือ การเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนตโดยเปลี่ยนจากการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิ งไปเปน ไฟฟา เนื่องมากจากราคาพลังงานไฟฟ าที่มีราคาถูกกวาราคาน้ ำมัน อีกทั้งรถยนต
พลังงานไฟฟายังกอมลพิษในอัตราที่ต่ำ
สาเหตุ ที่ ป ระเทศไทยไม ส ามารถใช พ ลั งงานทดแทน และพลั งงานไฟฟ า ได เต็ ม
100% นั้น เนื่องมากจาก ภาคขนสงอาจไมสามารถเปลี่ยนไปใชมอเตอรไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงที่
เทียบเทาเครื่องยนตได ไมวาจะเปนรถบรรทุกขนาดใหญ หรืออากาศยาน ซึ่งอาจตองรอการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีที่อาจใชเวลานานกวา 20 ป โดยเฉพาะในอากาศยานหากตองการเปลี่ยนไปเปนอากาศ
ยานพลังงานไฟฟา 100% อีกทั้ งภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็ยังมีความจำเปนตองใชน้ำมันเชื้อเพลิงใน
อัตราที่สูงดวยเชนกัน ดังนั้น ในเวลาอีก 10-20 ปขางหนา ประเทศไทยอาจมีการหันมาใชพลังงาน
ทดแทน และรถยนตพลังงานไฟฟาที่เพิ่มมากขึ้นแตอาจเพิ่มสูงในสวนของรถยนตสวนบุคคล โดยมี
การใชควบคูไปกับรถยนตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากขอกฎหมายที่ไมมีการจำกัดอายุการใชงาน
ของรถยนต โดยกลุมรถยนตมือ 2 นั้น สวนมากจะยังคงเปนรถยนตพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง อีกทั้ง
ในภาคการขนสงและภาคอุตสาหกรรมก็ยังคงมีความจำเปนตองใชน้ำมันเชื้อเพลิงอยู
- การสนั บ สนุ น จากภาครัฐเพื่ อให ป ระเทศไทยจะเขาสูการใชพลังงาน
ทดแทน และหันมาใชรถยนตพลังงานไฟฟา
ภาครัฐ ควรสนั บ สนุ น ให ป ระเทศไทยเข าสู ก ารใช พ ลั งงานทดแทน และหั น มาใช
รถยนต พ ลั งงานไฟฟ า แม ว าพลั งงานน้ ำมั น จะเป น รายได ส ว นหนึ่ งของรัฐ แต เมื่ อมี การสนับ สนุ น
ให ป ระชาชนหั น มาใช ร ถยนต พ ลั งงานไฟฟ า รายได จ ากน้ ำมั น แม จ ะลดลง แต ก็ จ ะเปลี่ ย นไปเป น
การเพิ่มรายไดจากการจำหนายไฟฟาแทน ซึ่งการไฟฟาเองก็อยูในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
พลังงาน และกระทรวงการคลังก็เปนผูถือหุนรายใหญของการไฟฟา เชนเดียวกับ ปตท.
5.1.2 แนวทางการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท. ในอนาคต หากพฤติ ก รรมการ
เลือกใชพลังงานที่เปลี่ยนจากน้ำมันไปเปนพลังงานชนิดอื่น
สัดสวนรายไดของ ปตท. รายไดหลักมาจากกำไรของธุรกิจกาซธรรมชาติ คิดเป น
สัดสวนประมาณรอยละ 33 ธุรกิจสำรวจและผลิตปโตรเลียมสัดสวนรอยละ 34 กำไรจากธุรกิจอื่น ๆ
รวมถึงธุรกิจน้ำมันและคาปลีก ธุรกิจการคาระหวางประเทศมีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 24 และ
ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นสัดสวนรอยละ 9 จะเห็นไดวา รายไดหลักของ ปตท. มาจากธุรกิจกาซ
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ธรรมชาติและธุรกิจสำรวจและผลิตปโตรเลียม ซึ่ง ปตท. เองพยายาผลักดันใหธุรกิจกาซธรรมชาติ
ใหเปนรายไดหลัก เนื่องจากกาซธรรมชาติมีขอดีหลายประการ คือ
- ประเทศไทยสามารถขุดเจาะกาซธรรมชาติและผลิตไดทั้งกระบวนการ
- มีตนทุนการผลิตที่ต่ำ สงผลใหราคาจำหนายถูกกวาน้ำมันเชื้อเพลิง
- มีความปลอดภัยสูง
- มีระบบการขนสงทางทอที่ครอบคลุม
ประเทศไทยสามารถขุดเจาะกาซธรรมชาติและผลิตไดเอง 100% ซึ่งแตกตางจากพลังงาน
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ตองนำเขาจากตางประเทศเพื่อมาผานกระบวนการกลั่นเปนพลังงานชนิดอื่น ๆ จึงทำ
ใหพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงมีตนทุนที่สูง สงผลใหราคาขายปลีกสูงตามไปดวย อีกทั้งระบบทอขนสง
กาซธรรมชาตินั้น ปตท. ก็มีความพรอมอยูแลว
นอกจากธุรกิ จก าซธรรมชาติและธุรกิจสำรวจและผลิตป โตรเลียมแลว ปตท. มีการลงทุน
กับธุรกิจ พลั งงานอื่น คือ ธุรกิจ ไฟฟาและสาธารณู ปการ โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร ซิน เนอรยี่
จำกัด (มหาชน) (GPSC) ดำเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ เชน ไฟฟา ไอน้ำ และน้ำปราศจากแรธาตุ
ใหลูกคาอุตสาหกรรม และดำเนินการผลิตไฟฟาอิสระกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
บริษั ท ผลิ ตไฟฟ าและน้ ำเย็ น จำกั ด (DCAP) ดำเนิน การผลิตไฟฟ าและน้ ำเย็น เพื่อจำหนายให กับ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และบริษัท ไทยออยล เพาเวอร จำกัด (TP) ดำเนินการผลิตไฟฟาจำหนาย
ไฟฟาใหแก กฟผ. และจำหนายไฟฟาและไอน้ำใหลูกคาในกลุมบริษัทไทยออยล และธุรกิจถานหิน
โดย ปตท. มี ก ารลงทุ น ในธุ รกิ จ ถ านหิ น ในสาธารณรัฐ อิ น โดนี เซี ย ผาน บริษั ท Sakari Resources
Limited (SAR) ถือหุนผาน บริษัท ปตท. โกลบอล เมเนจเมนท จำกัด (PTT Global Management
Company Limited : PTTGM) ซึ่งเป นบริษัทแกนกลางรองรับการลงทุนของ ปตท. ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ และ บริษัท PTT Mining Limited : PTTML)
5.1.3 ผลกระทบตอธุรกิจ FIT Auto และรูปแบบการดำเนิ นธุรกิจในอนาคต
หากมีนโยบายดานพลังงานทดแทนและรถยนตพลังงานไฟฟา
สำหรั บ ธรุ กิ จ FIT Auto นั้ น ในอนาคตหากมี น โยบายด านพลั งงานทดแทนและรถยนต
พลังงานไฟฟาจะไดรับผลกระทบในบางสวนเทานั้น ไมใชทั้งธุรกิจ สวนที่จะเกิดผลกระทบก็คือสวน
ของการจำหน ายน้ ำมั น หล อลื่ น เนื่ องจากเมื่ อรถยนต เปลี่ ย นไปใช ระบบมอเตอร ไฟฟ าแล ว ระบบ
เครื่องยนตก็จะหายไปทั้งระบบ ไมวาจะเป นตัวเครื่องยนต อะไหลสำหรับเครื่องยนต สวนประกอบ
สำหรับเครื่องยนต หากแตอะไหลอื่น ๆ ของรถยังคงมีอยู ไมวาจะเปน ยางรถยนต เบรก โชคอัพ ระบบ
ชวงลาง หรือสวนประกอบอื่น ๆ ดังนั้นศูนยบริการ FIT Auto จะยังสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได
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แมธรุกิจ FIT Auto จะไดรับผลกระทบในสวนของน้ำมันหลอลื่นสวนเดียว แตน้ำมันหลอลื่น
นั้นเปนสินคาหลัก และเปนผลิตภัณฑของ ปตท. เอง เทากับวา ธรุกิจ FIT Auto จะไมมีสินคาอะไรที่
เปนของตัวเองเลย เนื่องจากอะไหลอื่น ๆ เปนสินคาประกอบที่ตองมีการซื้อจากผูผลิตรายอื่น มาเพื่อ
จำหนายและใหบริการตอ ดังนั้น ธรุกิจ FIT Auto จึงจำเปนตองหาสินคาชนิดอื่น ที่ผลิตและจำหนาย
เองเพื่อคงความเปนตัวตนไว
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากศึ ก ษาเอกสารและการสั มภาษณ กลุม ตัว อยาง ผลการศึ กษาที่ ได มีความใกล เคีย งกั บ
การศึกษาของทั้งประเทศไทยและในตางประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับรถยนตพลังงานไฟฟา กลาวคือ
รถยนตพลังงานไฟฟายังเปนเรื่องใหมสำหรับประเทศไทย ผูบริโภคยังไมมีความเชื่อมั่นที่มากพอใน
การเปลี่ยนไปใชรถยนตพลังงานไฟฟา แมวาจะมีการใชรถยนตแบบไฮบริดบางแลวก็ตาม แตรถยนต
ระบบไฮบริ ดก็ ยังคงใชพลั งงานเชื้ อเพลิ งเป นพลังงานหลัก สวนพลังงานไฟฟ านั้น เปน ผลพลอยได
จากการขับเคลื่อนรถยนต
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟาเปนปญหาอันดังตน ๆ ที่พบไดทุกประเทศ
ที่เริ่มมีการใชรถยนตพลังงานไฟฟา กลาวคือ ทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยยังมีสถานีอัดประจุไฟฟา
ยั งมี ไม ม ากพอและไม ค รอบคลุ ม ทุ กพื้ น ที่ ของประเทศ ซึ่ งแตกตางจากสถานี บ ริ ก ารน้ ำมั น ที่ มีอ ยู
กระจายทั่วไปทุกพื้นที่ วิธีการแกปญหาในเรื่องนี้มีความคลายคลึงกัน คือ ใชสถานีบริการน้ำมันเดิมที่
มีอยูอยางครอบคลุม ปรับปรุงโดยติดตั้งหัวจายไฟฟาไวตามสถานีบริการน้ำมัน โดยในระยะแรกของ
การเริ่มตนติดตั้งหัวจายไฟฟาตามสถานีบริการน้ำมัน จึงเริ่มจากการติดตั้งในเมืองหลักกอน แลวจึง
เริ่มมีการขยายไปตามเมื องรองเพื่ อให มีความครอบคลุมทุ กพื้ นที่ โดยในประเทศไทยก็มีการติดตั้ง
หัวจายไฟฟาสำหรับรถยนตพลังงานไฟฟาโดยพื้นที่นำรองก็คือสำนักงานใหญการไฟฟาแหงประเทศ
ไทย สำนักงานใหญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากนั้นเริ่มมีการขยายไปตามโรงแรม สถานศึกษา
โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย หางสรรพสินคาตาง ๆ ฯลฯ และในสถานีบริการน้ำมันในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการลงทุนโดยเอกชนทั้งหมดเพื่อใหบริการแกลูกคาของธุรกิจนั้น ๆ
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ดวยกระแสการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ท่ัวโลกใหความสำคัญ
ภาครั ฐควรสนั บ สนุ น นโยบายพลั งงานทดแทนและลงทุน เพื่อการวิจัย เกี่ย วกับ เทคโนโลยีรถยนต
พลังงานไฟฟา เพื่อใหประชาชนไดรับทราบและยอมรับถึงประโยชนของรถยนตพลังงานไฟฟา
- ภาครัฐควรสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชรถยนตพลังงานไฟฟา โดยใช
นโยบายทางภาษีเปนเครื่องมือเพื่อจูงในการใหผูบริโภคเลือกใช ไมวาจะเปนการเลือกใชจากการผลิต
ภายในประเทศ หรือนำเขาจากตางประเทศ

132

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

จุฑาทิพย ยนตดัน

- ภาครัฐควรรวมมือกับ ปตท. และการไฟฟาแหงประเทศไทย อยางจริงจัง
เพื่ อเรงพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานดานสถานีอัดประจุไฟฟาใหมีความครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให
ประชาชนมีตัวเลือก เกิดความมั่นใจ และตัดสินใจเลือกใชรถยนตพลังงานไฟฟามายิ่งขึ้น
5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ FIT Auto
- ธุ ร กิ จ FIT Auto ควรหาผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ที่ ส ามารถผลิ ต และขายได เอง
เพื่อทดแทนผลิตภัณฑน้ำมันหลอลื่นที่จะลดลงหรือหายไปเลยในอนาคต
- ธุรกิ จ FIT Auto ควรเริ่มลงทุ นใหศูนย บริการรถยนตทุกศูน ยบ ริการมี
ความสามารถในการใหบริการซอมรถยนตพลังงานไฟฟาและอัดประจุไฟฟาไดอยางนอยศูนยบริการละ
1 ชองบริการ
- ธุ ร กิ จ FIT Auto ควรเริ่ ม มี ก ารจั ด อบรม หรื อ ส ง พนั ก งานช า งของ
ศูนยบริการเขารับการอบรมหลักสูตรรถยนตพลังงานไฟฟา ระบบมอเตอรไฟฟา หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับพนักงานชางประจำศูนยบริการ
5.3.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งถัดไป
- ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ถึ งรถยนต พ ลั งงานไฮโดรเจน แม ว า รถยนต
พลั งงานไฮโดรเจนจะไม ใชเรื่องใหม แต กลั บยั งไม มีผ ลการศึกษาที่มากพอจนทำใหเกิดการพัฒ นา
เทคโนโลยี
- ควรมีการศึกษาเพื่ อวางหลักสู ตรรถยนต พลังงานไฟฟ าในสถานศึกษา
เพื่อเตรียมความพรอมใหตลาดแรงงานในอนาคตมีองคความรูดานรถยนตพลังงานไฟฟาและระบบ
มอเตอรไฟฟา เพื่อใหสอดรับกับนโยบายและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บทคัดยอ
การศึกษาการประยุ กตการเรียนรูจ ากการปฏิบั ติ เพื่อการเพิ่ มประสิทธิภ าพการระบาย
รถหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษเพื่อแกปญหาจราจรติดขัดหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ทางพิเศษ
บูรพาวิถี เกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิกกลุมที่มีผูที่มองเห็นโอกาส ผูที่มีความสนใจ
ผูที่มีอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูที่รับผลกระทบ โดยเนนการตั้งคำถามและการสะท อนกลั บ
ตามแนวคิดสมการของการเรียนรู L= P+ Q + R+ I + R โดยการระดมสมองจากบุคลากรในองคกร
ที่มีความเชี่ยวชาญ วิเคราะหแนวทางแก ไขปญหาจนสามารถนำไปสูขอสรุปแนวทางการปฏิ บ ั ติ
โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษ โดยการวิเคราะหทางสถิติ
เบื้องตนการวิเคราะหอัตราการใหบริการในดานระยะเวลาการใหบริการ และการระดมสมองวิเคราะห
สาเหตุของปญหาแสดงในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา ผลการศึกษาพบปญหาที่สำคัญ คือ 1) ระยะ
เวลาการใหบริการสูงในชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) และ 2) การใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคส
ในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้ง
บนรถยนตผูใชทางและบริเวณชองเก็บคาผานทางอาจมีปญหาขอผิดพลาดในการใชงานในบางครั้ง
บางคราว ซึ่งจากการดำเนินการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติไดขอสรุปที่ตรงกันของกลุมสมาชิก
วาการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพเปนแนวทางที่สามารถนำไปแกไขปญหาทั้ง 2 สาเหตุ
ไดโดยการใชกลองตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) ทดแทนการรับ-คืนบัตรผานทาง IC Card
ที่ดานเก็บคาผานทางอีกทั้งยังชวยลดการใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคสในการเก็บคาผานทางที่มีจำนวน
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หลายอุปกรณพรอมทั้งใชมาตรการยกเลิกการใชไมกั้นใหเปนระบบ Single Lane Free flow (SLFF)
เพื่อความสะดวกรวดเร็วไมหยุดชะงัก ผลสรุปที่ไดจากการนำไปปฏิบัติ พบวา การนำเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพทำใหระยะเวลาการใหบริการ ในการผานดานเก็บคาผานทางลดลงเฉลี่ยเหลือ
2.47 วินาที ซึ่งมีระยะเวลาการใหบริการนอยกวาทุกรูปแบบการชำระคาผานทางทั้งหมด ซึ่งบรรลุ
เปาหมายในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผล
ใหการจราจรติดขัดบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษลดลง
คำสำคัญ: การเรียนรูจากการปฏิบัติ การจราจรติดขัด ดานเก็บคาผานทางพิเศษทางพิเศษบูรพาวิถี
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Increasing Efficiency of Traffic Flow in front of Toll Plaza using
Action Learning for Traffic Congestion Mitigation in front
of Toll Plaza on BuraphaWithi Expressway

Chatri Tansiri *

Abstract
Increasing efficiency of traffic flow in front of toll plaza using action learning for
traffic congestion mitigation in front of toll plaza on BuraphaWithi expresswayas a result
of action learning of group members who know, who care, who can, and who effect.
By using questioning and reflection based on the concept of learning equation
L= P+ Q + R+ I + R by brainstorming from expert personnel to solve the solution lead
to practice guidelines. Collecting and analyzing toll collection data using descriptive
analysis, service rateanalysis in terms of service time androot cause analysis as shown
in fish bone diagram. The results indicated that the major problems were 1) high service
time in manual toll collection lane (MTC) and 2) system failure in usage of several
electronic devices in automatic toll collection lane (ETC), bothinstalled on vehicle and
toll booth. Operation results from action learning of group members, it was concluded
that increasing efficiency using technology of automatic license plate recognition
(ALPR) is the most effective case, which replace IC Card receipt-return process. It also
reduces the usage of several electronic devices in automatic toll collection lane (ETC).
Along with non-stop lane strategy to be single lane free flow ( SLFF) system for
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uninterrupted flow. The practical results indicated thatincreasing efficiency using technology,
as it improves service time in toll collection process by 2.47 seconds, which has the
lowestservice time. Therefore this study achieved the goal to improving toll collection
system and also mitigate traffic congestion in front of toll plaza.
Keywords: Action Learning, Traffic Congestion, Toll Plaza, BuraphaWithi Expressway

1. บทนำ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ซึ่งอยู
ในกลุมการขนสงทางถนน มีวัตถุประสงคในการสรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ ตลอดจน
บำรุงรักษาทางพิเศษดำเนินงานหรือธุร กิจเกี่ยวกับทางพิเ ศษและธุร กิจที ่เกี่ยวข องกับ ทางพิ เ ศษ
โดยปจจุบัน กทพ. ไดสรางและเปดใหบริการทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
จังหวัดใกลเคียงจำนวน 8 สายทาง รวมระยะทาง 224.6 กิโลเมตร โดยมีจุดมุงหมายหลักในการ
ดำเนินงาน คือ การจัดการจราจรบนทางพิเศษ เพื่อบรรเทาปญหาการจราจร รวมถึง การวางแผนพัฒนา
การใหบริการทางพิเศษไปสูเมืองหลักในจังหวัดตามภูมิภาคตางๆ และยังครอบคลุมไปถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการให บริ การดานความปลอดภัย และการกู ภั ย เพื่อลดความสูญเสีย ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งจะตองดำเนินกิจการใหมีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปนสิ่งสำคัญเพื่อสนับสนุนให
สามารถดำเนินงานไดบรรลุตามวิสัยทัศนที่ตองการ คือ มุงมั่นพัฒนาทางพิเศษเพื่อใหบริการที่ดี
มีความคุมคา สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อยางยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผานมา กทพ. ประสบปญหาในการใหบริการผูใชทางพิเศษ
ในดานปญหาการจราจรติดขัด ซึ่งกรณีปญหาการจราจรติดขัดนั้นเกิดขึ้นในบางชวงเวลาทั้งในสาย
ทางหลัก จุดทางขึ้น – ทางลง บริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ซึ่งสวนใหญเปนการจราจรติดขัด
บริเวณหนาดานฯ สาเหตุหนึ่งมาจากการจัดเก็บคาผานทางแบบเงินสด (Manual Toll Collection;
MTC) ซึ่งใชระยะเวลาการใหบริการสูงในการรับ-ทอนเงินสดและรอใหไมกั้นเปด โดยเฉพาะในชวง
เวลาเรงดวนจะมีปริมาณผูใชบริการมากกวาชวงอื่น ๆ ทำใหเกิดการจราจรติดขัดสะสมและสงผล
กระทบโดยตรงตอการเดินทางและความสะดวกสบายของผูใชทางพิเศษ อีกทั้งยังสงผลตอภาพลักษณ
ขององคกรผูใหบริการ อยางไรก็ดี กทพ. ไดเล็งเห็นถึงปญหาและพยายามหาแนวทางแกไข โดย
การพัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษมาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในสมัย
นั้น ๆ โดยได เริ่มนำระบบจัดเก็บคาผานทางอัตโนมัติโดยบัตรทางดวน (TAG) เขามาใหบริการตั้งแตป
พ.ศ.2538 และพัฒนาจนมาถึงระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection ; ETC)
หรือที่รูจักกันในชื่อ Easy Passเริ่มใชงานตั้งแต พ.ศ. 2553 มาจนถึงปจจุบันซึ่งชวยบรรเทาปญหา
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การจราจรติดขัดบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ และทำใหการจัดเก็บคาผานทางมีความสะดวก
รวดเร็ว ชวยลดภาระงานของพนักงานจัดเก็บคาผานทางไดเปนอยางดี แตอยางไรก็ตามระบบเก็บ
คาผานทางแบบอัตโนมัติก็มีขอจำกัดในการใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคส ในการบริหารจัดการเก็บ
คาผานทาง ซึ่งมีทั้งอุปกรณรับสงสัญญาณที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทางสำหรับใชเปนตัวสงขอมูลกับ
ดานเก็บคาผานทาง และอุปกรณที่ตองติดตั้งบริเวณช องเก็บคาผานทางเพื่ อรับสัญญาณจากตั ว
สงขอมูลบนรถยนตผูใชทางสำหรับอานขอมูลเพื่อตัดจำนวนเงินคาผานทาง ที่อาจมีปญหาขอผิดพลาด
ในการใชงานในบางครั้งบางคราวตามสภาพการใชงานภายนอกอาคารและตามสภาพอายุการใชงาน
ของอุปกรณรับสงสัญญาณที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทาง จึงทำใหเกิดการจราจรติดขัดสงผลกระทบตอ
การเดินทางและความสะดวกสบายของผูใชทางพิเศษกทพ. จึงไดมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรพัฒนา
ระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการ เพื่อชวยบรรเทาปญหาการจราจรติดขัดบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ และทำ
ใหการจัดเก็บ คาผานทางมีความรวดเร็ว ชวยลดคาใชจายขององคกรในสวนพนักงานจัดเก็บ คา
ผานทางและเพิ่มความรวดเร็วทำใหผูใชบริการไดรับความสะดวกดวยระยะเวลาในการเดินทางที่ลดลง
กทพ. ไดพัฒนาระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติจนครอบคลุมทุกสายทางทั้งสายทางพิเศษใน
พื้นที่สวนกลางเมือง และสายทางพิเศษนอกเมืองที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปจังหวัดตาง ๆ
ไดแก ทางพิเศษบูรพาวิถี เปนทางยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีระยะทางทั้งสิ้น 55 กิโลเมตร
มีจุดเริ่มตนจากถนนบางนา - ตราด (แยกบางนา) ไปจนถึงจังหวัดชลบุรี (หนานิคมอุตสาหกรรม
อมตะนคร) มีขนาด 6 ชองจราจร (ทิศทางละ 3 ชองจราจร) มีระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษแบบ
ระบบปด โดยการคิดคาผานทางพิเศษตามระยะทางโดยการรับบัตร ICCard (Integrated Circuit
Card) ขณะเขาดานเก็บคาผานทางตนทาง และคืนบัตรขณะออกดานเก็บคาผานทางปลายทาง เพื่อ
ชำระคาผานทางพิเศษตามระยะทาง ที่มีปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นในแตละปอยางตอเนื่อง โดยใน
ปงบประมาณ 2562 ทางพิเศษบูรพาวิถีมีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นรอยละ 3.02 มีปริมาณ
จราจรใชทางพิเศษบูรพาวิถีเฉลี่ยมากกวา 150,000เที่ยว/วัน เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาขาด
ประสิทธิภาพการใหบริการจึงคาดวานาจะเกิดจาก 1) ระยะเวลาารใหบริการสูงในชองเก็บคาผานทาง
แบบเงินสด (MTC) และ 2) การใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคสในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บ
คาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทางและบริเวณชอง
เก็บคาผานทางอาจมีปญหาขอผิดพลาดในการใชงานในบางครั้งบางคราว ดังนั้น จึงไดมีแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยการใช
เทคโนโลยีระบบตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (Automatic License Plate Recognition; ALPR)
เขามาทดแทนการรับบัตร IC Card ที่ดานเก็บคาผานทางพิเศษทางเขา เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ใหบริการโดยการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษ ชวยลดระยะเวลาการใหบริการ
ซึ่งจะชวยลดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณหนาดาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแกผูใชบริการดวย
ระยะเวลาในการเดินทางที่ลดลง
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จากปญหาการจราจรติดขัดบริเวณหนาดานฯ จะเห็นวาเมื่อนำเทคโนโลยีเขามาปรับ ใช
สามารถชวยแกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการไดเปนอยางดี ปญหาการใหบริการตาง ๆ
ขางตนหากไมไดรับการแกไขจะสงผลเสียตอคุณภาพการใหบริการ ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ของผูใชบริการทางพิเศษ ทั้งยังสงผลตอภาพลักษณขององคกร และการใชงบประมาณ ที่ไมคุมคา
และอื่น ๆ ซึ่งควรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องทั้งในสวนที่นำมาประยุกตใชแลว และการบูรณาการ
ใชเทคโนโลยีสวนอื่นๆ ในอนาคตดวย เพื่อใหสอดคลองกับการใชชีวิตในสภาวการณปจจุบันของสังคม
เมือง ทั้งนี้ ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลตางๆ เขามาบูรณาการทั้งในสวนปญหาการ
ใหบริการที่ไดมีการแกไขและพัฒนาไปบางแลวในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาผานทาง
เพื่อลดการจราจรติดขัดบริเวณหนาดานฯ จึงควรจะไดรับการแกไขปญหาทั้งจากการใชเทคโนโลยีและ
การเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของการจราจรของเมืองไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การใหบริการทำใหผูใชทางไดรับความสะดวกสบาย

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อหาสาเหตุของปญหาการจราจรติดขัด บริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ
2.2 เพื่อหาแนวทางการแกไขปญหาการจราจรติดขัด บริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ
2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการการ
เก็บคาผานทางพิเศษ

3. ประโยชนที่จะไดรับ
3.1 มีแนวทางปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคาผานทางพิเศษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ทำใหการจราจรติดขัดหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษลดลง
3.2 ประชาชนไดรับประโยชนจากการผานดานเก็บคาผานทางพิเศษที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งเพิ่ม
ความพึงพอใจใหกับผูใชบริการทางพิเศษ รวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงจากการจราจรติดขัด
3.3 เปนการพั ฒนาระบบเก็บ คาผานทางพิเ ศษเพื่ อใหร องรับ และสอดคล องกั บ Smart
transportation

4. การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษารวบรวมขอมูลมาจากรายงานสถิติปริมาณจราจร รายไดคาผานทางพิเศษและ
อุบัติเหตุบนทางพิเศษ ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2563 ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย แสดงดัง
ภาพที่ 1 ถึง 3
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ภาพที่ 1: ปริมาณจราจรเฉลี่ยจำแนกตามปงบประมาณ (คัน/วัน) ทางพิเศษบูรพาวิถี
(การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2563)

ภาพที่ 2: ปริมาณจราจรเฉลี่ยจำแนกตามเดือน (คัน/วัน) ทางพิเศษบูรพาวิถี
(การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2563)

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

141

ภาพที่ 3: ปริมาณจราจรเฉลี่ยจำแนกตามดาน (คัน) ทางพิเศษบูรพาวิถี
(การทางพิเศษแหงประเทศไทย, 2563)
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาทางพิเศษบูร พาวิถีต ั้งแตเปด ใหบริ การตั้งแตป พ.ศ. 2541
มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ 2562 ทางพิเศษบูรพาวิถี
มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันเพิ่มขึ้นรอยละ 3.02 จากปงบประมาณ 2561 และในปงบประมาณ 2563
มีปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันลดลงรอยละ 12.34 จากปงบประมาณ 2562 เนื่องจากเกิดสถานการณ
การระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหปริมาณจราจรลดลงภาพที่ 2 แสดงปริมาณ
จราจรเฉลี่ยจำแนกตามเดือน (คัน/วัน) บนทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงใหเห็นวามีปริมาณจราจรใช
ทางพิเศษบูรพาวิถีเฉลี่ยมากกวา 150,000เที่ยว/วัน ถึงแมวาชวงที่เกิดสถานการณการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ทำใหปริมาณจราจรลดลงตั้งแตเดือนมีนาคม 2563 แตหลังจาก
สถานการณคลี่คลายปริมาณจราจรเฉลี่ยก็เริ่มกลับมาใชบริการเชนเดิมและภาพที่ 3 แสดงปริมาณ
จราจรเฉลี่ยจำแนกตามดาน (คัน) บนทางพิเศษบูรพาวิถี พบวา มีปริมาณจราจรใชทางพิเศษบูรพาวิถี
จำนวนมาก 2 รูปแบบ คือ 1) บริเวณดานตนทาง เชน ดานเก็บคาผานทางพิเศษบางนา กม.6 และ
ดานเก็บคาผานทางพิเศษชลบุรี และ 2) บริเวณดานทางเชื่อมระหวางทางพิเศษ เชน ดานเก็บคาผาน
ทางพิเศษวงแหวนรอบนอก (บางแกว) โดยสามารถจัดลำดับดานเก็บคาผานทางพิเศษที่มีผูใชบริการ
สูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 1) ดานเก็บคาผานทางพิเศษชลบุรี 2) ดานเก็บคาผานทางพิเศษ บางนา กม.6
และ 3) ด า นเก็ บ ค าผา นทางพิเ ศษวงแหวนรอบนอก (บางแกว ) จากขอมูล ที่รวบรวมมาทั้งหมด
แสดงใหเห็นวา ปริมาณจราจรเฉลี่ยตอวันบนทางพิเศษบูรพาวิถีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ถึงแมวาจะมีบางชวงที่เกิดสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหปริมาณจราจรลดลง แต
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เมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลายปริมาณจราจรที่ใชทางพิเศษบูรพาวิถีก็กลับมาสัญจรสูงเชนเดิม โดยมี
ปริมาณจราจรใชทางพิเศษบูรพาวิถีเฉลี่ยมากกวา 150,000เที่ยวตอวัน โดยใชบริการหนาแนนบริเวณ
ดานตนทางและดานทางเชื่อมระหวางทางพิเศษ ซึ่งกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณหนาดาน
เก็บคาผานทางดังกลาว
ระบบเก็บคาผานทางพิเศษ
ด านเก็บค าผ านทาง (Toll Plaza) คือ พื้นที่สำหรับเก็ บค าธรรมเนียมในการผ า นทางจาก
ผูใชทางสำหรับถนนที่มีการควบคุมทางเขา-ออกที่มีมาตรฐานการออกแบบชั ้นทางพิเ ศษ และมี
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูใชทางเพื่อใหผูใชทางสามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย โดย
การคิดอัตราคาผานทางแบงเปน 3 ระดับตามประเภทของรถ ไดแก รถ 4 ลอ รถ 6-10 ลอ และรถ
มากกวา 10 ลอ ระบบเก็บคาผานทางพิเศษแบงตามอัตราการเก็บคาผานทางเปน 2 ระบบ คือ 1)
ระบบเปด (Open System) คือ การเก็บคาผานทางในอัตราคงที่ (เก็บอัตราเดียว) ที่ดานเก็บคาผาน
ทางขาเขา เมื่อชำระคาผานทางแลว ผูใชทางสามารถใชทางพิเศษไปที่ใดก็ไดในระบบ และ 2) ระบบปด
(Closed System)คือ การเก็บคาผานทางตามระยะทางที่ใช โดยเมื่อผูใชทางขับรถเขาที่ดานเก็บ
คาผานทางตนทาง (Entry Plaza) พนักงานที่ตูเก็บคาผานทางจะจายบัตร IC Card (Integrated Circuit
Card) ใหแกผูใชทางซึ่งบัตรดังกลาวจะทำหนาที่บันทึกวันเวลา ชองทางและดานเก็บคาผานทางตนทาง
เมื่อถึงดานเก็บคาผานทางปลายทาง (Exit Plaza) พนักงานที่ตูเก็บคาผานทางจะขอรับบัตร IC Card จาก
ผูใชทางที่ไดรับมาตอนขาเขาดานเก็บคาผานทางตนทาง เพื่อใหอุปกรณ ทำหนาที่คำนวณคาผานทาง
ทางพิเศษที่ใหบริการในระบบปด ไดแก ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก
ดานเก็บคาผานทางจะประกอบไปดวยชองเก็บคาผานทาง (Toll Booth) คือพื้นที่สำหรับเก็บ
คาผานทางซึ่งประเภทของชองเก็บคาผานทางแบงเปน 2 รูปแบบตามลักษณะการชำระคาผานทาง
ดังนี้
1) ระบบเก็ บค าผ านทางแบบเงิ นสด (Manual Toll Collection; MTC) เป น ระบบเก็ บ ค า
ผานทางโดยใชพนักงานในการเก็บคาผานทางแบบเงินสด โดยในระบบเปดผูใชทางจะชำระคาผานทาง
ที่ดานเก็บคาผานทางตนทางดวยเงินสด สวนในระบบปดผูใชทางจะรับบัตร IC Card ที่ดานเก็บคาผาน
ทางตนทางจากพนักงานที่ตูเก็บคาผานทาง หรือจากเครื่องจายบัตรผานทาง IC Card อัตโนมัติ (ATD)
แลวที่ดานเก็บคาผานทางปลายทางคืนบัตร IC Card ใหแกพนักงานที่ตูเก็บคาผานทางเพื่อคำนวณและ
ชำระคาผานทางดวยเงินสด
2) ระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection; ETC)เปนระบบเก็บคา
ผานทางที่ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสบริหารจัดการเก็บคาผานทาง โดยมีอุปกรณที่ติดมากับรถยนต
สำหรับใชเปนตัวสงขอมูลกับดานเก็บคาผานทาง โดยที่บริเวณชองเก็บคาผานทางจะมีอุปกรณรับ
สัญญาณเพื่ออานขอมูลจากรถเพื่อตัดจำนวนเงิน โดยผูใชทางตองเติมเงินเขาไปในระบบกอนและผูใช
ทางจะไมตองหยุดรถที่ชองเก็บคาผานทาง (กาญจนกรอง สุอังคะ และคณะ, 2556) ระบบเก็บคาผานทาง
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พิเศษอัตโนมัติไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จนถึงปจจุบันระบบ
เก็บคาผานทางพิเศษอัตโนมัติแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้
 ระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติแบบมีไมกั้น (Barrier Toll Collection System)
เปนระบบเก็บคาผานทางที่ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสจัดการเก็บคาผานทาง บริเวณชองเก็บคาผานทาง
ที่มีการติดตั้งไมกั้น (Barrier Gate) เพื่อปองกันการฝาฝนไมชำระคาผานทาง หรือการชำระคาผานทาง
ไมสมบูรณ ซึ่งผูใชทางไมตองหยุดรถที่ชองเก็บคาผานทางแตยังคงตองลดความเร็วขณะผานชองเก็บ
คาผานทางกอนที่ไมกั้นเปดเมื่อการชำระคาผานทางสมบูรณ
 ระบบเก็บคาผ านทางอัตโนมัติ แบบ Single Lane Free Flow(SLFF) เปนระบบ
เก็บคาผานทางที่ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสจัดการเก็บคาผานทางบริเวณชองเก็บคาผานทางแบบ 1 ชอง
จราจรที่ไมมีการติ ดตั้งไมกั้ น (Barrier Gate) ทำใหผูใชทางไมต องชะลอความเร็วขณะผานช อ งเก็ บ
คาผานทางเพื่อรอไมกั้นเปดเมื่อการชำระคาผานทางสมบูรณ
 ระบบเก็ บคาผานทางอั ตโนมั ติ แบบ Multi-Lane Free Flow(MLFF) เปนระบบ
เก็บคาผานทางที่ใชอุปกรณอิเลคทรอนิคสจัดการเก็บคาผานทางโดยการติดตั้งอุปกรณอิเลคทรอนิคส
ในการจัดเก็บคาผานทางบนโครงเหล็กครอมชองจราจร (Gantry) แบบหลายชองจราจรทำใหผูใชทาง
ไมตองชะลอความเร็วสามารถขับขี่ไดตามความเร็วอิสระ
ระบบเก็บคาผานทางรูปแบบตาง ๆ สามารถเปรียบเทียบอัตราการใหบริการ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1: อัตราการใหบริการระบบเก็บคาผานทางรูปแบบตาง ๆ
รูปแบบการเก็บคาผานทาง
ระบบเงินสด (MTC)
ระบบ ETC (แบบมีไมกนั้ )
Single Lane Free Flow (SLFF)
Multi-Lane Free Flow (MLFF)

อัตราการใหบริการสูงสุด (คันตอชั่วโมง)
400
800
1,200
1,800

ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory)
รูปแบบแถวคอยที่ดานเก็บ คาผ านทางจะเปน รูปแบบที่ มีผู ใหบริการมากกว าหนึ่ง และมี
แถวคอยหลายแถวใหบริการแบบคูขนานกัน (Multiple-Channel-Single-Phase System) โดยอัตรา
การใหบริการจะขึ้นอยูกับประเภทของดานเก็บคาผานทางและประเภทของผูใชบริการ เชน ประเภท
ของช องเก็ บ ค า ผ า นทางแบบเงิ น สด (MTC) แบบอัตโนมัติ (ETC) และชองทางผานตลอดที่มีขีด
ความสามารถของระบบในการใหบริการ (System Capacity) ที่แตกตางกัน และประเภทรถที่เขาดาน
โดยรถยนตกับรถบรรทุกจะใชเวลาในการเขาใชบริ การ (Service Time) ที่แตกตางกัน ซึ่งพบว า
รถบรรทุกจะใชเวลามากกวาเนื่องจากมีอัตราเรงและขนาดของรถที่คลองตัวนอยกวารถยนตทั ่วไป
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(กาญจน กรอง สุ อังคะ และคณะ, 2556)การเก็บ ขอมูล การใหบ ริการสามารถทำไดใน 2 รูปแบบ
(อิสรานุวัฒน นามมูลนอย, 2562) คือ
1) อัตราการใหบริการ (Service Rate) คือประสิทธิภาพในการทำงานของผูใหบริการแสดง
เป น จำนวนลู กค า ที ่ ส ามารถให บ ริ การไดตอหนว ยเวลาเชน วัน ชั่ว โมงหรือนาทีเชน ในเวลา1ชม.
สามารถใหบริการชำระเงินคาผานทางที่ชองเก็บคาผานทางได400 คันแสดงวาใหบริการลูกคาไดใน
อัตราเฉลี่ย 400/1 = 400 คันตอชม.
2) ระยะเวลาการให บ ริ ก าร (Service Time) คื อ เวลาในการให บ ริ ก ารลู ก ค าแต ล ะคน
เชน เก็บขอมูลการใหบริการชำระเงินคาผานทางที่ชองเก็บคาผานทาง250คันใชเวลารวมทั้งหมด 30 นาที
ดังนั้นระยะเวลาการใหบริการลูกคาแตละคันเฉลี่ย 30/250 = 0.12นาทีหรือ 7.2 วินาที
ทฤษฎีกางปลา
ลลัลดา ชมโฉม (2559)ทฤษฎีกางปลาหรือเรียกเปนทางการวา แผนผังสาเหตุและผล (Cause
and effect diagram) แผนผั งสาเหตุและผลเปน แผนผัง ที่แสดงถึง ความสั มพัน ธร ะหวางป ญ หา
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เปนไปไดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (Possible cause) แผนผังสาเหตุ
และผล มักในชื่อวา “แผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram)” เนื่องจากหนาตาแผนภูมิ มีลักษณะ
คลายปลาที่เหลือแตกาง วิธีการสรางแผนภูมิกางปลา คือ ตองทำเปนทีม เปนกลุม โดยใชขั้นตอน 6
ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดประโยคปญหาที่หัวปลา 2) กำหนดกลุมปจจัยที่จะทำใหเกิดปญหานั้น ๆ
3) ระดมสมองเพื่อหาสาเหตุในแตละปจจัย 4) หาสาเหตุหลักของปญหา 5) จัดลำดับความสำคัญของ
สาเหตุ และ 6) ใชแนวทางการปรับปรุงที่จำเปน
แผนภูมิกางปลาประกอบดวยสวนตาง ๆ คือสวนปญหาหรือผลลัพธ (Problem or Effect)
ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแยกยอยออกไดอีกเปน 1) ปจจัย (Factors)
ที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา) 2) สาเหตุหลัก 3) สาเหตุยอยซึ่งสาเหตุของปญหา จะเขียนไว
ในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรองและกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก เปนตน
หลั ก การเบื ้ อ งต น ของแผนภู มิ ก  า งปลา(fishbone diagram) คื อ การใส ช ื ่ อ ของป ญหาที ่ ต  อ งการ
วิเคราะหลงทางดานขวาสุดหรือซายสุดของแผนภูมิ โดยมีเสนหลักตามแนวยาวของกระดูกสันหลัง
จากนั้นใสชื่อของปญหายอยโดยลากเปนเสนกางปลา (sub-bone) ทำมุมเฉียงจากเสนหลัก เสนกางปลา
แตละเสนใหใสชื่อของสิ่งที่ทำใหเกิดปญหานั้นขึ้นมา ระดับของปญหาสามารถแบงยอยลงไปไดอีก
ถาปญหานั้นยังมีสาเหตุที่เปนองคประกอบยอยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบงระดับของสาเหตุ
ย อยลงไปมากที ่ สุ ด 4-5 ระดั บ เมื ่ อมีขอมูล ในแผนภูมิที่ส มบูร ณแลว จะทำให มองเห็ นภาพของ
องคประกอบทั้งหมดที่จะเปนสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น
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แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning)
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย
สามารถเปนแนวทางการคนหาแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการเปน
การสรางการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลงใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นจากประสบการณของแตละบุคคล
ในกลุมการเรียนรู ใหเกิดการทำงานเปนทีมและความสำเร็จตอองคกรลักษณะเฉพาะของการเรี ยนรู
จากการปฏิบัติมีดังนี้ (วีระวัฒน ปนนิตานัย, 2559)
1) เปนการเรียนรูจากประสบการณจริงในการทำงาน คือการเรียนรูที่มีการนำปญหาในการทำงาน
มาเปนโจทยในการเรียนรูอีกทั้งตองมีการคิดหาวิธีในการแกปญหาหรือพัฒนางานซึ่งจะเปนประโยชน
ตอทั้งผูเรียนรูเองและองคกรดวย
2) เปนการเรียนรูโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอื่นคือการเรียนที่ตองมีการประชุม
ระดมสมองเพื่อหาวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการดำเนินการเนื่องจากเปนการเรียนรูในลักษณะทีมงาน
ยอยที่มีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ตองมีการทำงานรวมกัน
3) เปนการเรียนรูโดยใหผูรวมงานวิจารณและแนะนำคือการเรียนรูที่ตองมีการเสนอแนะและ
ใหขอคิดเห็นเมื่อมีการดำเนินการปฏิบัติและอาจมีการปรับปรุงการปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของดำเนินการ
แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูจากการปฏิบัติมีสมการของการเรียนรู ดังนี้
L=P+Q+R+I+R
โดยที่ L
P
Q
R
I

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

Learning การเรียนรู
Programmed instructionความรูเดิมที่เคยรับรูมาแลว
Questioning การสอบถาม มุมมองที่ไดจากการซักถาม
Reflection การคิดใครครวญ
Implementation การดำเนินการแกไข การทดลองเพื่อเรียนรู

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย
5.1 ทำการรวบรวมขอมูลการใชบริการผูใชทางพิเศษจากขอมูลระบบจัดเก็บคาผานทาง
พิเศษภายในหนวยงานทั้งขอมูลปริมาณจราจรผานดานเก็บคาผานทางและความสามารถในการ
ใหบริการของแตละระบบเก็บคาผานทาง และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามในเดือนกันยายน 2563
ไดแก ปริมาณจราจรผานดานเก็บคาผานทาง ระยะเวลาการใหบริการ ประเภทรถที่เขาใชบริการ
รูปแบบของระบบจัดเก็บคาผานทาง และปญหาที่พบภาคสนาม นำมาวิเคราะหเพื่อหาประเด็นปญหา
ที่ยังขาดประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้จะมุงเนนในเรื่องประสิทธิภาพดานเวลา คือ ระยะเวลาใน
การใหบริการ (Toll Collection Service Time) โดยมีเป าหมายที ่จะลดระยะเวลาการให บริ การใน
กระบวนการเก็บคาผานทางพิเศษ
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5.2 วิเคราะหข อมูล จากระบบจัดเก็บ คาผานทางพิเ ศษ เพื่อหาสาเหตุโดยมุ งแกป ญ หา
ประสิทธิภาพการใหบริการ เพื่อลดปญหาการจราจรติดขัดหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ซึ่งเปนการ
วิเคราะหผล 2 ระดับ คือ 1) การวิเคราะหทางสถิติเบื้องตน(Descriptive Analysis) และ 2) การ
วิเคราะหอัตราการใหบริการโดยใชทฤษฎี Queuing Theory และวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root
Cause Analysis) แสดงในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram) เพื่อนำความรูจาก
การวิเคราะหมาแกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
5.3 ใชการประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เปนแนวทางการคนหา
แนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการผูใชทางพิเศษโดยการสรางการ
เรียนรูและการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากประสบการณของผูมีสวนเกี่ยวของมาทำกลุมกิจกรรมเพื่อ
หาประเด็นปญหา และแนวทางการแกไขปญหา โดยใชวิธีการศึกษาโดยผานการระดมสมองจาก
สมาชิกกลุมที่มีผูที่มองเห็นโอกาส (Who Know) ผูที่มีความสนใจ (Who Care) ผูที่มีอำนาจหนาที่ที่
เกี่ยวของ (Who Can) คือ เจาหนาที่ตาง ๆ ที่ใหบริการและผูที่เกี่ยวของโดยตรงในกระบวนการเก็บ
ค า ผ า นทางพิ เ ศษ ได แก หน ว ยงานกอสรางทางพิเศษ หนว ยงานจัดเก็บ คาผานทาง หนว ยงาน
บำรุงรักษา และหนวยงานวิจัยและพัฒนา และผูที่รับผลกระทบ (Who Effect) คือ ผูใชบริการทาง
พิเศษ ผานการประชุมกลุมสมาชิกจำนวน 3 ครั้งโดยการตั้งคำถามและการสะทอนกลับตามแนวคิด
สมการของการเรี ย นรู  L (Learning) = P (Programmed instruction) + Q (Questioning) + R
(Reflection) + I (Implementation)+ R (Reflection) เพื่อระดมสมองหาสาเหตุตลอดจนชวยกัน
หาแนวทางการแกไขและปรับปรุงระบบกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการผูใช
ทางพิเศษ
5.4 เมื่อไดแนวทางการแกไขสาเหตุของปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการการ
เก็บคาผานทางพิเศษ จะดำเนินการนำขอเสนอสูการปฏิบัติโดยการรายงานผลของขอเสนอแนวทาง
การแกไขตอผูบริหาร เพื่อนำแนวทางการแกไขและปรับปรุงไปปฏิบัติจริง และสรุปผลการดำเนินการ

6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการวิเคราะหปญหาประสิทธิภาพการใหบริการระบบจัดเก็บคาผานทางพิเศษ
การพบปะครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม 213 ชั้น 2 อาคารศูนยควบคุม
ทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) นอกจากการปฐมนิเทศใหความรูเรื่องกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ
แลวทางกลุมยังไดรับทราบขอมูลจากการประมวลผลขอมูลทางสถิติเบื้องตน(Descriptive Analysis)
ของปริมาณจราจรบนทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งรวบรวมขอมูลมาจากรายงานสถิติปริมาณจราจร รายได
ค าผ า นทางพิ เ ศษและอุ บ ั ต ิ เหตุ บนทางพิ เศษ ไตรมาสที ่ 4 ป งบประมาณ 2563 ของการทางพิ เศษ
แหงประเทศไทย พบวา ปริมาณจราจรเฉลี่ย ต อวัน บนทางพิเศษบูร พาวิถีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอย าง
ตอเนื่อง ถึงแมวาจะมีบางชวงที่เกิดสถานการณการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหปริมาณจราจร
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ลดลง แตเมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลายปริมาณจราจรที่ใชทางพิเศษบูรพาวิถีก็กลับมาสัญจรสูงเชนเดิม
โดยมีปริมาณจราจรใชทางพิเศษบูรพาวิถีเฉลี่ยมากกวา 150,000เที่ยวตอวัน โดยใชบริการหนาแนน
บริเวณดานตนทางและดานทางเชื่อมระหวางทางพิเศษ ซึ่งกอใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดบริเวณ
หนาดานเก็บคาผานทางดังกลาว จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามปริมาณจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมง
(คัน/ชม.) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต 0.00 น. ถึง 24.00 น. แยกตามประเภทการชำระคาผานทางเพื่อให
ทราบชวงเวลาที่มีผูใชบริการหนาแนน แสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4: ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมง (คัน/ชม.) แยกตามประเภทการชำระคาผานทาง
ทางพิเศษบูรพาวิถี
แสดงปริมาณจราจรเฉลี่ยรายชั่วโมง (คัน/ชม.) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต 0.00 น. ถึง 24.00 น.
แยกตามประเภทการชำระคาผานทาง คือ 1) ระบบเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) โดยผูใชทางจะ
รับบัตร IC Card ที่ดานเก็บคาผานทางตนทางจากพนักงานที่ตูเก็บคาผานทาง หรือรับบัตร IC Card จาก
เครื่องจายบัตรผานทางอัตโนมัติ (ATD) และ 2) ระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) แสดงใหเห็น
พฤติกรรมการใชทางพิเศษบูรพาวิถีมีผูใชบริการหนาแนนในชวงเรงดวนเชาตั้งแตเวลา 6.00 น.
ถึง 9.00 น. และชวงเรงดวนเย็นตั้งแตเวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. โดยมีผูใชบริการระบบเก็บคาผานทาง
แบบเงินสด (MTC) มากกวาระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) พบวามีรอยละของปริมาณจราจร
รถใชระบบเก็บคาผานทางอัตโนมัติ (ETC) ตอปริมาณจราจรรถ 4 ลอทั้งหมด ประมาณรอยละ 47
แสดงดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5: สัดสวนการใชบริการระบบเก็บคาผานทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามขอมูลอัตราการใหบริการในดานระยะเวลาการใหบริการ
ผูใชทางพิเศษ (Service Time) ทางพิเศษบูรพาวิถีดังภาพที่ 6 แสดงใหเห็นวาระยะเวลาการใหบริการ
สูงในชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) ทั้งจากกรณีรับบัตร IC Card จากพนักงานที่ตูเก็บคาผานทาง
และรับบัตร IC Card จากเครื่องจายบัตรผานทางอัตโนมัติ (ATD) คือ มีระยะเวลาการใหบริการสูงสุด
ที่ชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) กรณีรับบัตร IC Card จากเครื่องจายบัตรผานทางอัตโนมัติ (ATD)
เฉลี่ย 6.05 วินาทีตอคัน รองลงมาที่ชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) กรณีรับบัตร IC Card จาก
พนักงานที่ตูเก็บคาผานทางเฉลี่ย 5.40 วินาทีตอคัน และมีระยะเวลาการใหบริการต่ำสุดที่ชองเก็บ
คาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) เฉลี่ย 3.00 วินาทีตอคัน

ภาพที่ 6: เปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการแยกตามชองเก็บคาผานทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี
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เมื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาการขาดประสิทธิภาพการใหบริการระบบจัดเก็บคาผานทาง
พิเศษจากการรวบรวมขอมูลจากรายงานสถิติปริมาณจราจร รายไดคาผานทางพิเศษและอุบัติเหตุ
บนทางพิเศษ ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2563 ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย การเก็บรวบรวม
ขอมูลภาคสนาม และการสังเกต (Observation) พฤติกรรมของผูใชยานพาหนะในการเขาใชทางพิเศษ
บูรพาวิถีบริเวณหนาดานเก็บคาผานทาง พบวา สาเหตุหลักเกิดจาก 1) ระยะเวลาการใหบริการสูงใน
ชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) ทั้งจากกรณีรับบัตร IC Card ที่ดานเก็บคาผานทางตนทาง
จากพนักงานที่ตูเก็บคาผานทาง และรับบัตร IC Card จากเครื่องจายบัตรผานทางอัตโนมัติ (ATD)
และ 2) การใชงานอุป กรณ อิเลคทรอนิ คส ในการเก็บ คาผานทางของระบบเก็บ ค า ผานทางแบบ
อัตโนมัติ (ETC) จำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทางและบริเวณชองเก็บคาผานทาง
อาจมีป ญหาข อผิ ดพลาดในการใช งานในบางครั ้ งบางคราว ซึ่งสาเหตุ หลักทั้ ง 2 ขอ สงผล ในเรื ่ อง
ระยะเวลาการใหบริการสูง (Service Time) ในกระบวนการเก็บคาผานทางพิเศษ สงผลกระทบตอ
การจราจรติดขัดบริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษโดยเฉพาะชวงเวลาเรงดวนที่มีปริมาณจราจรสูง
บริเวณดานตนทางและบริเวณดานทางเชื่อมระหวางทางพิเศษ
6.2 ผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis)
การพบปะครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมกองจัดซื้อจัดจาง ชั้น 1 อาคาร 1
กทพ. จตุจักร ไดระดมความคิดคนหาสาเหตุของปญหาการจราจรติดขัดอันเนื่องจากระยะเวลาการ
ใหบริการระบบเก็บคาผานทางสูง ทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรอง แสดงดังภาพที่ 7 แผนภูมิกางปลา
แสดงผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis)

ภาพที่ 7: แผนภูมิกางปลาแสดงผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (Root Cause Analysis)
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พบวา สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดปญหาจราจรติดขัดสามารถสรุปได 4 กลุมคือ บุคลากรและ
ผูใชบริการ(Man) ขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Method) เครื่องมืออุปกรณ (Material) และสภาพแวดลอม
(Environment) สามารถแตกออกเปนสาเหตุรองทั้งหมด 14 สาเหตุ โดยทางกลุมมีขอเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในการใหบริการดังนี้
1) ประเด็นการจัดอัตรากำลังในกลุมบุคลากรที่ขาดแคลน ไดแก จำนวนพนักงานเก็บเงิน
คาผานทาง และพนักงานจราจรที่อำนวยความสะดวกหนาดานเก็บคาผานทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งชวง
ที่มีผูใชบริการหนาแนนในชวงเรงดวนเชาตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 9.00 น. และชวงเรงดวนเย็นตั้งแต
เวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ อำนวยความสะดวกผูใชทางบริเวณ
หนาดานเก็บคาผานทางทีม่ ีจุดตัดจุดเบี่ยงการจราจรเพื่อลดการจราจรติดขัด
2) ประเด็นการพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝกอบรมทักษะเฉพาะทางในการเก็บคาผานทาง
แบบเงินสดในกระบวนการเก็บคาผานทางทั้งการตรวจสอบจุดทางขึ้น-ทางลง และการรับ-ทอนเงิน
ใหเกิดความชำนาญ โดยใชวิทยากรภายในจากพนักงานเก็บเงินคาผานทางที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเปน
การประหยัดคาใชจาย อีกทั้งยังเปนการถายทอดความรูความชำนาญภายในองคกรเดียวกัน
3) ประเด็นการกำหนดขอปฏิบัติใหกับผูใชบริการ Easy pass ใหติดตั้งอุปกรณ OBU ให
ถูกตองตามตำแหนง และไมโยกยายอุปกรณ OBU เปลี่ยนยานพาหนะ พรอมทั้งประชาสัมพันธให
ผูใชบริการรับทราบระบบเก็บคาผานทางที่มีหลายรูปแบบ และติดตั้งปายแจงเตือนบริเวณหนาดานฯ
เพื่อลดความสับสนใหแกผูใชบริการในการเขาใชบริการในชองเก็บคาผานทางแตละรูปแบบ
4) ประเด็นการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพ เชน การใชกลองตรวจจับปาย
ทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) โดยการอานปายทะเบียนรถของผูใชทางนำมาประมวลผลจับคูการเขาใช
บริการระหวางดานเก็บคาผานทางตนทาง และดานเก็บคาผานทางปลายทาง นำมาใชในกระบวนการ
เก็บคาผานทางแบบเงินสดทดแทนการรับ-คืนบัตร IC Card ที่ตองรับบริเวณดานเก็บคาผานทาง
ตนทาง และคืนเมื่อถึงดานเก็บคาผานทางปลายทางเพื่อชำระคาผานทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบจุด
ทางขึ้น-ทางลงของผูใชบริการได และลดการใชอุปกรณอิเลคทรอนิคส เชน บัตร IC Card ที่สามารถ
เสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อีกทั้งยังสามารถนำมาใชในกระบวนการเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ
ไดเชนกันทดแทนการใชงานอุปกรณอิเลคทรอนิคสในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บคาผานทาง
แบบอัตโนมัติที่มีจำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทาง (OBU) และบริเวณชองเก็บคา
ผานทางซึ่งจะชวยลดการบำรุงรักษาอุปกรณจำนวนมาก
5) ประเด็นขอจำกัดทางกายภาพของสภาพพื้นที่ทางพิเศษบูรพาวิถีที่เปนทางยกระดับมี
ขอจำกัดในเรื่องการเพิ่มจำนวนชองเก็บคาผานทาง จึงควรหาแนวทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีเขามา
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อชวยระบายปริมาณจราจรไดเพิ่มมากขึ้น เชน การใชมาตรการยกเลิกการใช
ไมกั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วไมหยุดชะงักทำใหลดระยะเวลาการผานดานเก็บคาผานทาง โดยการ
พัฒนาระบบ Single Lane Free flow (SLFF) ไปจนถึง Multi - Lane Free Flow (MLFF)
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6) ประเด็นการใชมาตรการใหมีพนักงานเก็บเงินคาผานทางจำนวน 2 คนตอตูเก็บคาผาน
ทางในชองเก็บคาผานทางเงินสด เพื่อความรวดเร็วในกระบวนการจัดเก็บคาผานทาง ที่มีกระบวนการ
ตรวจสอบจุดทางขึ้น-ทางลงจากบัตร IC Card และกระบวนการรับ-ทอนเงิน
7) ประเด็นเพิ่มมาตรการการดูแลรักษาทางและการระบายน้ำบนทางพิเศษ โดยหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการบำรุงรักษาทาง
6.3 ผลการนำแนวทางการแกไขและปรับปรุงไปปฏิบัติ
การพบปะครั้งที่ 3ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมรองผูวาการฝายกอสรางและ
บำรุงรักษาชั้น 1 อาคาร 1 กทพ. จตุจักร เปนการพบปะเพื่อรายงานผลขอเสนอแนวทางการแกไขเพื่อ
ปรับปรุงการใหบริการระบบเก็บคาผานทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยมีผูบริหาร กทพ. เขารวมรับฟง
เสนอแนะผลการปรับปรุงแกไข เพื่อนำขอเสนอแนวทางแกไขไปปฏิบัติ
หลังจากกลุมการเรียนรูจากการปฏิบัติไดนำเสนอผูบริหาร กทพ. เพื่อจะนำแนวทางการแกไข
ปญหาไปปฏิบัติ พบวา ประเด็นการนำเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพเปนแนวทางที่สามารถ
นำไปแกไขปญหาทั้ง 2 สาเหตุหลักได คือ 1) ระยะเวลาการใหบริการสูงในชองเก็บคาผานทางแบบ
เงินสด (MTC) ทั้งจากกรณีรับบัตร IC Card ที่ดานเก็บคาผานทางตนทางจากพนักงานที่ตูเก็บคา
ผานทาง และรับบัตร IC Card จากเครื่องจายบัตรผานทางอัตโนมัติ (ATD) และ 2) การใชงานอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) จำนวนหลาย
อุปกรณทั้งที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทางและบริเวณชองเก็บคาผานทางอาจมีปญหาขอผิดพลาดในการใช
งานในบางครั้งบางคราว โดยการใชกลองตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) โดยการอานปาย
ทะเบียนรถของผูใชทางนำมาประมวลผลจับคูการเขาใชบริการระหวางดานเก็บคาผานทางตนทาง
และดานเก็บคาผานทางปลายทาง นำมาใชในกระบวนการเก็บคาผานทางแบบเงินสดทดแทนการ
รับ-คืนบัตร IC Card ที่ตองรับบริเวณดานเก็บคาผานทางตนทาง และคืนเมื่อถึงดานเก็บคาผานทาง
ปลายทางเพื่อชำระคาผานทาง ซึ่งสามารถตรวจสอบจุดทางขึ้น-ทางลงของผูใชบริการได และลดการ
ใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน บัตร IC Card ที่สามารถเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน อีกทั้งยังสามารถ
นำมาใชในกระบวนการเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติไดเชนกันทดแทนการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติที่มีจำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้งบน
รถยนตผูใชทาง (OBU) และบริเวณชองเก็บคาผานทางซึ่งจะชวยลดการบำรุงรักษาอุปกรณจำนวนมาก
ภายหลังดำเนินการทดสอบการใชระบบตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) เขามาชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในระบบเก็บคาผานทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี แสดงตัวอยางการทดสอบระบบการ
อานปายทะเบียนอัตโนมัติดังภาพที่ 8โดยการจับภาพปายทะเบียนรถและอานปายทะเบียนรถของ
ผูใชทางนำมาประมวลผลจับคูขอมูลการเขาใชบริการระหวางดานเก็บคาผานทางตนทาง และดานเก็บ
คาผานทางปลายทาง เพื่อนำมาคำนวณคาผานทาง พรอมทั้งใชมาตรการยกเลิกการใชไมกั้นใหเปน
ระบบ Single Lane Free flow (SLFF) เพื่อความสะดวกรวดเร็วไมหยุดชะงัก ทำใหลดระยะเวลา
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การผานดานเก็บคาผานทาง พบวา ระยะเวลาการใหบริการในการผานดานเก็บคาผานทางลดลงเฉลี่ย
เหลือ 2.47 วินาที ซึ่งมีระยะเวลาการใหบริการนอยกวาทุกรูปแบบการชำระคาผานทาง แสดงดังภาพ
ที่ 9 สรุปไดวา การใชระบบตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR) เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภ าพใน
ระบบเก็บคาผานทาง สามารถแกไขสาเหตุรองของปญหาบางสวนไดจากทั้ง 4 กลุม คือ ดานบุคลากร
และผูใชบริการ (Man) ดานขั้นตอนกระบวนการทำงาน (Method) ดานเครื่องมืออุปกรณ (Material)
และดานสภาพแวดลอม(Environment)

ภาพที่ 8: ตัวอยางการทดสอบระบบการอานปายทะเบียนอัตโนมัติ
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ภาพที่ 9: เปรียบเทียบระยะเวลาการใหบริการหลังการทดสอบการปรับปรุงการใหบริการ

7. สรุปผลการศึกษา
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายรถหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ โดยการประยุกต
การเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning) เกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติของสมาชิกกลุมที่มี
ผูที่มองเห็นโอกาส (Who Know) ผูที่มีความสนใจ (Who Care) ผูที่มีอำนาจหนาที่ที่เกี่ยวของ (Who Can)
คือ เจาหนาที่ตาง ๆ ที่ใหบริการและผูที่เกี่ยวของโดยตรงในกระบวนการเก็บคาผานทางพิเศษ และ
ผูที่รับผลกระทบ (Who Effect) คือ ผูใชบริการทางพิเศษ มีการระดมสมอง แลกเปลี่ยนมุมมอง
สะทอนมุมมองและขอเท็จจริงตางๆ เกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง นำไปสูขอสรุปแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อการแกไขปญหาจราจรติดขัดหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษ ทางพิเศษบูรพาวิถี ซึ่งพบประเด็น
ปญหาที่สำคัญ คือ 1) ระยะเวลาการใหบริการสูงในชองเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) และ
2) การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการเก็บคาผานทางของระบบเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ
(ETC) จำนวนหลายอุปกรณทั้งที่ติดตั้งบนรถยนตผูใชทางและบริเวณชองเก็บคาผานทางอาจมีปญหา
ขอผิดพลาดในการใชงานในบางครั้งบางคราว สงผลกระทบในเรื่องระยะเวลาการใหบริการสูง ทำให
เกิดการจราจรติดขัดหนาดาน โดยมีหลักการวิเคราะหทางสถิติเบื้องตน วิเคราะหอัตราการใหบริการ
ในด านระยะเวลาการให บ ริ การ (Service Time) และวิเคราะหส าเหตุของปญ หา (Root Cause
Analysis) แสดงในรูปแบบของแผนภูมิกางปลา (Fish bone diagram) จากการดำเนินการประยุกต
การเรียนรูจากการปฏิบัติไดขอสรุปวา การใชเทคโนโลยีระบบตรวจจับปายทะเบียนอัตโนมัติ (ALPR)
เขามาชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบเก็บคาผานทาง พรอมทั้งใชมาตรการยกเลิกการใชไมกั้นใหเปน
ระบบ Single Lane Free flow (SLFF) เพื่อความสะดวกรวดเร็วไมหยุดชะงัก เปนแนวทางที่สามารถ
นำไปแกไขปญหาทั้ง 2 สาเหตุไดครอบคลุมทั้งระบบเก็บคาผานทางแบบเงินสด (MTC) และระบบเก็บ
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คาผานทางแบบอัตโนมัติ (ETC) ภายหลังการดำเนินการนำแนวทางการแกไขและปรับปรุงไปปฏิบัติ
พบวา ทำใหระยะเวลาการใหบริการในการผานดานเก็บคาผานทางลดลงเฉลี่ยเหลือ 2.47 วินาที ซึ่งมี
ระยะเวลาการใหบริการนอยกวาทุกรูปแบบการชำระคาผานทางทั้งหมด ซึ่งบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บคาผานทางพิเศษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สงผลใหการจราจรติดขัด
บริเวณหนาดานเก็บคาผานทางพิเศษลดลง
7.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
การประยุกตการเรียนรูจากการปฏิบัติเพื่อลดระยะเวลาการใหบริการในกระบวนการเก็บ
คาผานทาง ทางพิเศษบูรพาวิถี โดยนำผูปฏิบัติจริงในหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงมาประชุมระดม
ความคิ ดเพื ่ อแกป  ญหาการจราจรติดขัดหนาดานเก็บ คาผานทางพิเศษ แกป ญ หาการรอคอยใน
แถวคอยหนาดานฯ มาเปนแนวทางนั้นมีประเด็นขอเสนอแนะ ดังนี้
7.1.1 การใชวิธีการเรียนรูจากการปฏิบัตินี้เหมาะสมกับองคกรที่มีความเชี่ยวชาญ
อยาง กทพ. เปนอยางมาก เนื่องจาก กทพ. ประกอบดวยบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน
มารวมตั ว กั น มี กระบวนการทำงานที่แตกตางกัน มากเนื่องจากมีหลากหลายสายวิช าชีพ ไดแก
พนักงานเก็บคาผานทาง, หนวยงานดูแลรักษาระบบเก็บค าผานทาง, หนวยงานวิจัยและพัฒนา,
หนวยงานกอสรางทางพิเศษซึ่งคอนขางยึดมั่นในความรูความสามารถของตนเอง จึงอาจทำใหไมคอย
สนใจในระบบการจัดการในภาพรวมซึ่งอาจทำใหเปาหมายการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนั้น
ยากขึ้นถาไมไดรับความรวมมือรวมกัน ดังนั้น การเรียนรูจากการปฏิบัตินี้จึงเปนอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำ
ใหบุคลากรจากหลากหลายหนวยงานยอยในองคกรไดมีโอกาสระดมความคิดในการแกไขปญหา
สามารถนำไปขยายผลการพัฒนาการใหบริการในทุกสายทางได
7.1.2 การเสนอแนะใหน ำเทคโนโลยี เชน การใช กลองตรวจจับ ปายทะเบี ย น
อั ต โนมั ติ (ALPR) มาใช ในการแก ป ญ หาระยะเวลาการใหบ ริการในกระบวนการเก็บ คาผานทาง
ทางพิเศษบูรพาวิถี มีขอดีอยางมากที่ชวยเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติชวยปรับปรุงระบบใหตอเนื่อง
ในหลาย ๆ มิ ต ิ ทั ้ ง ในด า นปรั บ ปรุ ง กระบวนการทำงาน ด า นลดภาระการดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ
อิเลคทรอนิคสในระบบเก็บคาผานทางทั้งแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ ดานบริหารจัดการอัตรากำลัง
พนักงานจัดเก็บคาผานทาง และดานการพัฒนาระบบเก็บคาผานทางใหทันสมัย
7.1.3 ผูบริหาร กทพ. จะตองจัดลำดับความสำคัญในการแกไขปญหาระบบการ
ให บ ริ การโดยคำนึ ง ถึ ง งบประมาณที ่ จ ะต อ งใช อย า งคุ ม ค า และควรจะเห็น ชอบในกรณีท ี่ ไ ม ใ ช
งบประมาณเพิ่มเติม ไดแก การหมุนเวียนจัดอัตรากำลังในกลุมบุคลากรที่ตองทำงานในชวงเวลา
เรงดวนที่มีปริมาณจราจรสูง การพัฒนาบุคลากรโดยจัดการฝกอบรมทักษะเฉพาะทาง
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0

บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการในภาวะวิกฤติ การ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมาย
และผูใหขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ตัวแทนองคการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการโดย
การใชแบบสัมภาษณทมี่ ีลักษณะเปนคำถามปลายเปดและใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักโดย
กำหนดตัวผูตอบเปนการเฉพาะเจาะจง สำหรับการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยจะนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและที่ไดศึกษาจากเอกสารมาทำการวิเคราะห เชื่อมโยงและ
ประมวลขอมูลเขาดวยกันตามขอเท็จจริงทั้งในเชิงเหตุและผลออกมาในลักษณะพรรณนานำไปสู
คำตอบในการศึกษาเชิงเปรียบเทียบตอไป
ผลการศึกษาพบวา แนวทางพัฒนาการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี มี 5 ปจจัยองคประกอบ คือ 1) กำหนดวิสัยทัศน
และปรับนโยบาย กระตุนใหพนั กงานตระหนั กถึ งโอกาสสำคั ญ ที่มีการปรั บเปลี ่ย นคานิย มหลั ก
2) ปรับกระชับโครงสรางและระบบการจัดการสุขภาวะองคกร 3) ดำเนินกลยุทธการลดความเสี่ยง
และความสูญเสีย ระหวางการผลิต 4) พัฒนาสารสนเทศในองคกร เพื่อการบูรณาการ (Integration)
และ 5) ตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤตเชิงรุก เพื่อบูรณาการประสานการการมีสวนรวมกับภาครัฐและ
ภาคีเครือขายตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก
คำสำคัญ: การจัดการ ภาวะวิกฤติ ไวรัสโควิด-19
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Crisis Management Study of the COVID-19
Outbreak of The Industrial and Service Sectors in
Pathumthani Province

Chutikarn Paramee *

Abstract
The objective of this study were to determine 1) To study factors affecting the
crisis management of the COVID- 19 outbreak of the industrial and service sectors in
Pathumthani Province. Target groups and informants in this study were representatives of
industrial organizations and service sectors by using an open- ended questioning
interview format and use a method to collect information from the main informant
with a specific response for data analysis as a qualitative data analysis. It will take the
data obtained from the interview and that has been studied from the document for
analysis link and process information together according to facts in a descriptive way,
cause and effect lead to answers in further comparative studies.
The results of the study showed Guidelines for improving management in the
crisis COVID- 19 Of the industrial and service sectors in Pathumthani Province. There
are 5 factors: 1) define vision and adjust policy Encourage employees to be aware of
important opportunities With modifications to core values 2) Restructuring and organizational
health management system 3) Implement a risk and loss mitigation strategy During
production 4) Develop information in the organization For integration 5) Establish a proactive
*

Master of Public and Private Management,
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
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crisis center To integrate and coordinate with government and network partners in
accordance with proactive action plans
Keyword: Management Crisis, COVID-19

1. บทนำ
สถานการณของโลกที่เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือ
โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง Corona Virus2 (Sars-Cov-2) เปนปญหาดานสาธารณสุข
ที่สำคัญของโลกและประเทศไทย ทั้งนี้พบผูปวยติดเชื้อCovid-19 ครั้งแรก ในเมืองหวูฮั่น มณฑล
หูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีนผลจากการสอบสวนโรคสันนิษฐานวา เปนการติดเชื้อในโรงพยาบาล
และสามารถแพรกระจายการติดเชื้อจากคนสูคน (กรมควบคุมโรค, 2563) หากยังมีแนวโนมจำนวน
ผูติดเชื้อรายใหมยังเพิ่มมากขึ้น สงผลกระทบการดำเนินชีวิตไปทั่วโลก โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ
มหาภาคที่เกิดขึ้นจากโรคโควิด-19 ครั้งนี้ ผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของโรคโควิค-19 ตอผูคนใน
สังคมในครั้งนี้ดูจะรุนแรงและแผขยายเปนวงกวางยิ่งกวาที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจตมยำกุง
ป พ.ศ. 2540-2541 และผลกระทบตอการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจของโรคโควิค-19 สามารถแบง
ออกเปนสองประการ (ศุภวุฒิ สายเชื้อ, 2562) ไดแก ประการที่หนึ่ง ผลกระทบตอการดำเนินชีวิตทั้ง
ทางตรงและทางออมที่เกิดขึ้นจากการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชาชน ซึ่งสวนหนึ่งคือตนทุนการใช
ทรัพยากรทางสาธารณสุข และการสูญเสียแรงงานทั้งชั่วคราวและอยางถาวรที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก
การเจ็บปวย ประการที่ส อง ผลกระทบต อการดำเนิน ชีวิตจากพฤติ กรรมที่หลี กเลี่ย ง (Aversion
Behavior Effects) เชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการปดเมือง หรือการยกเลิกกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งแนนอน ยอมสงผลกระทบตอทุกภาคสวนเศรษฐกิจไมวาจะเปนอุตสาหกรรม
การผลิต การคาปลีก การคาระหวางประเทศและการขนสง นอกจากนี้ ยังสงผลตอการจางงาน โดยมี
แรงงานจำนวนมากที่ตองวางงานอยางฉับพลัน ดังนั้นการรับมือกับสถานการณการระบาดของไวรัส
Covid-19 จึงเปนบททดสอบสำคัญสำหรับทุกองคการ โดยเฉพาะระดับบริหารขององคการและ
แผนกการบริหารทรัพยากรมนุษย (Hr) เพื่อนำไปใชเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร เพื่อใหไดรับ
ความปลอดภัยและไมติดเชื้อ Covid-19 รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในสถานการณของ
รายไดขององคกรที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจนหลายองคการถึงกับประกาศหยุดกิจการ
ลดจำนวนพนักงาน และลดวัน เวลาในการทำงาน ที่ตองมีการจัดการดานแรงงานใหถูกตองและเปน
ธรรมตอพนักงานที่ตองไดรับผลกระทบ
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จากประเด็นดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี และผลการวิจัยในครั้งนี้
จะนำประโยชนที่ไดไปเปนแนวทางพัฒนา การจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี และเปนสาธารณประโยชนตอองคการที่
เทียบเคียง โดยสามารถนำไปประยุกตในการจัดการองคการและการบริหารทรัพยากรมนุษย ของ
องคการในภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อนำไปสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานที่มีคุณคาใหเหมาะสมดียิ่งขึ้นตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาสภาพการจั ด การในภาวะวิ ก ฤติ ก ารระบาดของไวรั ส โควิ ด -19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
2.2 เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี

3. วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี ้เปนการวิจัยเชิงคุ ณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งใชวิธีการวิจั ย โดย
วิเคราะหเอกสารงานวิจัยที่มีอยูในปจจุบัน (Documentary Research) ไดแก รายงาน ขาว รายงานวิจัย
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการและใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) จากกลุมเปาหมาย และนำประเด็น
การศึกษาครั้งนี้ไดทำการวิเคราะหเนื้อหา (Contents Analysis) มาวิเคราะหดวยแนวคิดที่เกี่ยวของ
พรอมโดยเขียนสรุป เรียบเรียง เชิงบรรยาย ใหตรงกับ วัตถุประสงคที่ผูวิจัยตั้งไว
กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
ในจังหวัดปทุมธานี คือ ตัวแทนของ
- ภาคอุตสาหกรรม คือ บริษัท ซี.เค.บี เพลท สตีล จำกัด
- ภาคบริการ
คือ บริษัท อะมิวเมนท ครีเอชั่น จำกัด
ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตั้งแตเดือน กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2563

4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี

160

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ชุติกาญจน ปาระมี

4.1 ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
ผูใหขอมูลสำคัญ นายชวลิต คลองสิน ตำแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท ซี.เค.บี. เพลท สตีล
จำกัด : สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
4.2 ภาคการบริการในจังหวัดปทุมธานี
ผูใหขอมูลสำคัญ ตำแหนง ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อะมินมันท ครีเอชั่น จำกัด
Dream World : สัมภาษณเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2563
ตารางที่ 1: ผลวิเคราะหเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
ประเด็นการวิเคราะห
จุดแข็ง
Strengths

จุดออน
Weakness

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ

- มี ก ารปรั บ โครงสร า งองค ก รในแต ล ะ
แผนกเขารวมกัน เนนการทำงานเปนทีม
- มี ก ารปรั บ การทำงานให ท ุ ก คนต อ ง
สามารถทำงานไดหลายดาน ไมใชเฉพาะ
แผนกตนเอง
- มี ก ารปรั บ แผนกลยุ ท ธ ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย และมาตรการเผชิญวิกฤต
- มี ค ู  แ ข ง น อ ยราย เป น ผู  ผ ลิ ต 1 ใน 3
เทานั้น
มี ก ารชะลอด านงานก อสรา ง เนื ่ อ งจาก
ผูรับเหมาชวงเชน ชาง ตองหยุดพักงาน
ชวงโควิดระบาด ตองกักตัว
- งานดานอสังหาริมทรัพย
- ไม ม ี ร ายรั บ และงานด า น Marketing
ตองหยุดนิ่ง

-มีประสบการณจากมาตรการเผชิญ
วิกฤต ผูบริหารรุนใหมมีการเรี ย นรู
โดยสามารถ ดำเนินการตอเนื่องตาม
แนวทางใหม ตัดสินใจไดรวดเร็ว
มีการปรับโครงสรางองคกรในแตละ
แผนกจัดใหมีการเรีย นรู ก ารทำงาน
ของแผนกอื่น การทำงานทดแทนกัน
ได
-มี ก ารค าใช จ ายเบี ้ย เลี ้ย งไม เทากัน
เนื่องจากลักษณะงานที่ตางกัน (ตอง
ปรั บ โดยการสื ่ อ สารให ร วดเร็ ว และ
ทั่วถึง)
-ไมมีรายรับ ตองระดมการปรับเปลีย่ น
กลยุ ท ธ ด  า น Marketing และการใช
สื่อฟรีที่หลากหลาย
-งานธุรกิจบริการซึ่งดวยลักษณะงาน
คื อ บริ การที ่ เน นจำนวนผู  เ ข า มาใช
บริการทีละมาก ๆ
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ตารางที่ 1: ผลวิเคราะหเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี (ตอ)
ประเด็นการวิเคราะห

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคบริการ

โอกาส
Opportunity

-ทุกบริษัทฯ เจอปญหาจากวิกฤตโควิด
เราตองปรับปรุงเทคโนโลยีกระบวนการ
ผลิตเนนงานบริการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ
การตลาด มองหาตลาดใหมๆ

อุปสรรค
Threats

-ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ดานเศรษฐกิจถดถอยทำใหมีการจับจาย
ใชสอยนอยลง เนื่องจากตองประหยัด
ค า ใช จ า ย ทำให ม ี ย อดการสั ่ ง ซื ้ อ นอย
รายไดบริษัทฯ จึงลดลงไปดวย

- ปฏิ บ ั ติต ามคำสั ่ง ภาครั ฐ โดยมีการ
รวมมือปรับตัว โครงสรางสรางวัฒนธรรม
(Social Distancing) ลดกิจกรรมตาง ๆ
ที่พนักงานตองมารวมตัวกันหลายๆ คน
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา มีการ
ตรวจวั ด อุ ณ หภู ม ิ พ นั ก งานก อ นเข า
ทำงาน สามารถลดการทำงานลวงเวลา
ชวยประหยัดตนทุน
-ยังรับประโยชนจากโครงการรัฐ (เที่ยว
ดวยกัน)ไมตรงจุดไมสามารถหาลูกคา
กลุมใหมได (Group Cooperate)
-ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลง
ด า นเศรษฐกิ จ ถดถอยทำให ม ี ก าร
จับจายใชสอยนอยลง เนื่องจากตอ ง
ประหยัดคาจาย ทำใหมียอดการสั่งซื้อ
นอย รายไดบริษัทฯ จึงลดลงไปดวย

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
5.1 สรุป
ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการในภาวะ
วิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี ไดใน
ประเด็นดังตอไปนี้
5.1.1 สภาพการจัดการในภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี พบวา
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
1) ผลกระทบองคกรในชวงวิกฤตการระบาด โควิด-19 (ป 2563)
มีรายไดลดลง ดานโครงสรางองคกรลดจำนวนพนักงาน ดานการตลาดทำ
ใหลูกคามียอดสั่งซื้อลดลงมากวา รอยละ30 ดานการลงทุนและการเงินมีการลดคาใชจายตาง ๆ ไมมี
การลงทุนเพิ่มดานทรัพยากรบุคคล องคกรตองจัดหาอุปกรณปองกันและดูแลสุขภาพพนักงาน และ
ดานลูกคาหรือผูรับบริการลูกคาก็ไดรับผลกระทบดวยจึงมีการใชจายลดลง
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2) การจัดการเพื่อการปรับตัวในการเผชิญกับวิกฤตในชวงวิกฤตการ
ระบาดไวรัสโควิด-19 (ป 2563)
มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธองคกร มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคคล
ในองคกรแตละหนวยงานใหเรียนรูในการทำงานรวมกัน ลดขั้นตอนการทำงานใหเกิดความคลองตัว
ปรับองคการใหมีความยืดหยุน และมีการพัฒนาเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ลดความ
เสี่ยงและความสูญเสีย โดยจัดหาแหลงวัตถุดิบตนทุนถูก เพื่อสรางกำไรไดมากขึ้น ปลูกฝงใหพนักงาน
เพิ่มสมรรถนะสามารถทำงานไดหลายดานและทำแทนกันไดทันที ซอมแซมเครื่องจักรใหทันสมัย
เพื่อลดการสูญเสียระหวางผลิต และเพิ่มการสื่อสารผานระบบออนไลนระหวางองคกรและลูกคา
ภาคการบริการในจังหวัดปทุมธานี
1) ผลกระทบองคกรในชวงวิกฤตการระบาด ไวรัสโควิด-19 (ป 2563)
ผลกระทบจากรัฐบาลสั่งปดในชวงวิกฤตโควิด สำหรับกรุปทัวรยกเลิ ก
ทั้งหมด แตยังมีคาใชจายสำหรับคาบำรุงรักษาสภาพแวดลอม การบำรุงรักษาเครื่องเลนและอุปกรณ
ตาง ๆ และคาใชจายในการรักษาแบรนดภาพลักษณและชื่อเสียงของ Dream World ทั้งนี้ตองมีการ
ลดสัดสวนคาใชจายดานคาสื่อประชาสัมพันธโฆษณา ตองปรับลดคน เปลี่ยนและปรับเวลาทำงาน
และเลิกจาง คิดเปนรอยละ15
2) การจัดการเพื่อการปรับตัวในการเผชิญกับวิกฤตในชวงวิกฤตการ
ระบาด ไวรัสโควิด-19 (ป 2563)
มีการปรับนโยบายแผนงานและทิศทางการดำเนินงาน ลดคาใชจาย เชน
โครงการ Paperless เชน Xerox หนังสือเวียน Print ขาวดำ เทานั้น และใชการเนนดวยขีดเสนใต
กล าวคื อ Print ชุ ดเดี ย วเพื ่อ ติ ดประกาศ ใชการสื่อสารผาน Google Form , Line , Facebook
ลดการทำงานลวงเวลา ใชปรับตารางเวลาทำงานแบบเหลื่อมรอบการทำงาน โดยการปรับลด ยุบรวม
โครงสรางใหม ลดความเสี่ยงและความสูญเสี ยควบคุมอุ บัต ิเหตุ Check List ISO ตรวจสอบดว ย
วิศวกรรม (มีการกำหนดวงรอบการตรวจ) ปรับองคกรใหมีความยืดหยุน เพิ่มชองทางการบริการ โดย
ซื้อตั๋วออนไลน หรือ โปรโมชั่นระบุเวลา การใช ผูกกับ Coke 3 ฝา จัดระบบ Program แจงงาน การลง
เวลาทำงาน ทำคูมือสุขภาพแบบ Soft Files
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหความตองการและขอเสนอแนะแนวทาง การจัดการในภาวะ
วิกฤต การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี
1) ประสบการณการจัดการในสภาวะวิกฤต คนในองคกรเรียนรู และยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมสรางความพรอมในการจัดการในสภาวะวิกฤต มีการปกปองและลดผลกระทบ
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ที่จะเกิดขึ้นเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับภัยที่จะเกิดขึ้น มีการจัดการสภาวะความเสี่ยงที่ดี จะตอง
พรอมโดยตองมีแผนรองรับในการจัดการเชิงรุก
2) ความตองการและขอเสนอแนะตอภาครัฐในการปรับกลยุทธ ตองเพิ่มมาตรการ
ชวยในเรื่องหนี้สินจากตนทุนที่เพิ่มโดยสภาวะวิกฤต ดังนั้น สถาบันการเงินแหงชาติ ควรพิจารณา
ดอกเบี้ยพิเศษ และลดเงื่อนไขลงใหผูประกอบการอยูไดและเอื้อตอการลงทุนของผูประกอบการอยาง
เสมอภาค สะดวกในการเขาถึงแหลงทุน
ภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
1) ประสบการณการจัดการในสภาวะวิกฤต ตองลดอัตรากำลัง ตามหลักเหตุผล
จำเปน วางแผนการเปลี่ยนแปลงลดคาใชจาย ทั้งนี้ความสำเร็จในการจัดการในสภาวะวิกฤตการ
ระบาดไวรัสโควิด-19 มาจากการประชุมรวมหารือกับสาธารณะสุข ตองการเตรียมความพรอมและ
บำรุงรักษา เพื่อรับการประเมิน ISO
2) ความตองการและขอเสนอแนะตอภาครัฐในการปรับกลยุทธ ตองมีการวางแผน
กลยุทธ ในการจัดการวิกฤตการระบาดโรคอุบัติใหม โดยกำหนด นโยบาย ตองขจัดปญหาการสื่อสาร
ไมชัดเจน ลาชา เพิ่มมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐ และเปดโอกาสใหระบบประกันสังคมชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนอยางรวดเร็ว ควรการประกาศสนับสนุนการลงทุนใหชัดเจนในระยะเวลาที่
รวดเร็วทันตอการนำไปปฏิบัติ
5.1.3 สรุปแนวทางพัฒนา การจัดการในภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี
จากการประมวลผลการวิเคราะหขอมูล สังเคราะหตามหลักเหตุและผล เขากับหลัก
วิชาการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงเสนอแนวทางพัฒนา การจัดการในภาวะวิกฤติการระบาด
ของ ไวรัสโควิด-19 ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัดปทุมธานี ดังนี้
1) กำหนดวิสัยทัศนและปรับนโยบาย มุงเนนความรวมมือภาครัฐและเครือขายเพื่อ
วางแผนกลยุทธ ในการจัดการวิกฤตการระบาดโรคอุบัติใหม โดยยืดหยุนในการปรับกลยุทธตาม
ภาครัฐ โดยประกาศ แนวทางนโยบาย แผนงานและทิศทางการดำเนินงาน กำหนดใหมีการจัด ทำ
แผนการจัดการภาวะวิกฤติในทุกระดับ
2) ปรับกระชับโครงสรางและระบบการจัดการสุขภาวะองคกร วางแผนปรับโครงสราง
องคกรในแตละแผนกรวมกัน ลดขั้นตอนการทำงานใหเกิดความคลองตัว ปรับแผนกลยุทธในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยทำใหพนักงานมีทักษะชำนาญงานตอเนื่อง และมีการพัฒนาเตรียมพรอมเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
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3) ดำเนินกลยุทธการลดความเสี่ยงและความสูญเสีย โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ตองปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักรใหทันสมัย เพื่อลดการสูญเสียระหวางผลิต จัดหาแหลง
วัตถุดิบราคาถูกลง ปรับลดการทำงานลวงเวลา ชวยประหยัดตนทุน ซึ่งจะสรางกำไรไดมากขึ้น
4) พัฒนาสารสนเทศในองคกร เพื่อการบูรณาการ (Integration) กับระบบงานให
ดีขึ้น โดยเพิ่มการสื่อสารผานระบบออนไลนระหวางองคกร และกลุมลูกคาเพื่อปรับปรุงเนนคุณภาพ
งานบริการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธการตลาด และเพิ่มกลุมคูคาตลาดใหม ๆ อยางตอเนื่อง
5) ตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤตเชิงรุก เพื่อบูรณาการประสานการการมีสวนรวมกับ
ภาครัฐและภาคีเครือขายตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก 1) ประสานเสนอขอมูลภาครัฐเพื่อขจัดปญหา
การสื่อสารไมชัดเจน เพิ่มมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐและเปดโอกาสใหระบบประกันสังคมชวยเหลือ
บรรเทาความเดือดรอนอยางรวดเร็ว 2) สรางความรวมมือสนับสนุนกับหนวยหรือ ผูที่เกี่ยวของ
(Stakeholder) กับภาครัฐโดยรวมมือปรับตัวปฏิบัติตามคำสั่งภาครัฐ กอวัฒนธรรมใหม (New normal
Social Distancing)
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
1) กำหนดวิสัยทัศนและปรับนโยบาย มุงเนนความรวมมือภาครัฐและเครือขาย
เพื่อวางแผนกลยุ ทธ ในการจัดการวิกฤตการระบาดโรคอุบั ติ ใหม ปรับเปลี่ยนคานิ ยมหลัก และ
วัฒนธรรมองคกร ระบบพี่นอง เนนความสุขกับสภาพแวดลอมคุณภาพในการทำงาน โดยสอดคลอง
ตามแนวการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคการอนามัยโลก ซึ่ง (Burton, 2010) ไดสรุปไววา องคกรที่มี
การสงเสริมการสรา งเสริ มสุ ขภาวะในที่ทำงานขึ้น และพัฒนาคนในองคกรใหมีคุณภาพชีวิตที ่ดี
ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สังคม และจิตปญญา จะสงผลกระทบตอความผาสุกอันจะนำไปสูผลลัพธ
ผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตและสามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ
องคกรไดอยางถาวร
2) ปรั บ กระชั บ โครงสร างและระบบการจั ด การสุ ขภาวะองค ก ร วางแผนปรั บ
โครงสรางองคกรในแตละแผนกรวมกัน ลดขั้นตอนการทำงานใหเกิดความคลองตัว โดยปรับการ
ทำงานปลู ก ฝ ง ให พ นั ก งานเพิ ่ ม สมรรถนะสามารถทำงานได ห ลายด า นและทำแทนกั น ได ท ั น ที
สรางทัศนะการแบงปนความรู ตามแผนการจัดความรูเรื่องการจัดการในภาวะวิกฤต (KM) โดยถอด
บทเรียนการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการเผชิญวิกฤตเชิงรุก สอดคลองกับแนวคิดการจัดการองคการ
สมัยใหม ซึ่ง (Mintzberg, 1979) และ (Daft, 2010: 14-18) ระบุไวตรงกัน เรื่องการจัดองคประกอบ
โครงสรางการทำงานที่เหมาะสมไมซับซ อน จะสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย า งมี
ประสิทธิภาพ ดวยการจัดใหเรียนรูซึ่งกันและกันในงานชำนาญเฉพาะทาง
3) ดำเนินกลยุทธการลดความเสี่ยงและความสูญเสีย โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ตองปรับปรุงซอมแซมเครื่องจักรใหทันสมัย เพื่อลดการสูญเสียระหวางผลิต ซึ่งเปนแนวทาง
การพัฒนาที่สอดคลองกับผลการศึกษาของ พชร วัชรรุงเมธา (2556) ซึ่งไดกลาวถึง แนวการจัดการ
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ธุรกิจกอสรางในภาวะวิกฤติ ตองมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม
มีวิสัยทัศน รับผิดชอบสังคมและปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย อันเปนแนวทางที่สำคัญเพื่อ
การจัดการการประกอบธุรกิจในอนาคต
4) พัฒนาสารสนเทศในองคกรเพื่อการบูรณาการ (Integration) กับระบบงานใหดี
ขึ้นโดยเพิ่มการสื่อสารผานระบบออนไลนระหวางองคกร และกลุมลูกคาเพื่อปรับปรุงเนนคุณภาพงาน
บริการ ซึ่งสอดคลองกับขอคนพบของ Bland (1998) ที่ไดเสนอแนวทางสำหรับองคกรเพื่อเตรียม
การรับมือกับภาวะวิกฤตวิธีการที่องคกรดำเนินการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตองบูรณาการสื่อชองทาง
ตาง ๆ ที่จะใชติดตอสื่อสารกับผูที่ไดรับผลกระทบอยางรวดเร็วและทันทวงที อาทิ ชองทางการ
โฆษณา สถานีวิทยุ ที่ผานอินเทอรเน็ตตาง ๆ และ
5) ตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤตเชิงรุก เพื่อบูรณาการประสานการการมีสวนรวมกับ
ภาครั ฐ และภาคี เ ครื อข า ยตามแผนปฏิ บ ั ติ การเชิงรุก กำหนดมาตรการสนับ สนุน การที่ช ัดเจนมี
มาตรการป องกั นและจั ดการวิกฤติ กำหนดใหมีการเตรีย มพรอมในการดำเนินการตอบสนองตอ
ภาวะวิ กฤติ โดยสอดคล องกั บ ผลการศึ กษาของ อัญ ชนา ณ ระนอง (2559) ซึ่งไดส รุป ปจ จัย สู
ความสำเร็จการจัดการภาวะวิกฤต ไววา ใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation
Center) เพื่อเปนศูนยบัญชาการแบบเบ็ดเสร็จตอการบรรเทาวิกฤตภัย และเปนลักษณะการบูรณาการ
การทำงานระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยจัดตั้งทีมวางแผน ซึ่งเปนการรวบรวมทักษะ
ประสบการณ และความรูของหลาย ๆ คน มีการบูรณาการรวมกันในหลายภาคสวน กอปรกับการจัด
ศูนยประสานงานที่ชัดเจน ตามมาตรการแผนปฏิบัติการเชิงรุกดังกลาว
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย ภาคราชการที่เกี่ยวของ ควรศึกษาความตองการ
ที่แทจริงของภาคอุตสาหกรรมก อนกำหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐลงมาปฏิ บัติ ซึ่งบางครั้ ง
นโยบายดังกลาวนั้นไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของภาคเอกชนได
5.3.2 ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี สามารถ
นำผลการวิ จ ั ย ไปกำหนดกลยุ ท ธ ด  านการพั ฒ นาอุ ตสาหกรรมในจั ง หวั ดปทุ ม ธานี เพื ่ อสร า ง
ความได เปรียบทางการแข งขั นพร อ มทั ้ งสามารถนำไปบูร ณาการกั บ แผนยุทธศาสตรเพื่อ พั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัดปทุมธานี เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
5.3.3 ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียม
ความพรอมในการรองรับเพื่อการจัดการเชิงรุกตอภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหมในอนาคต
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ผลการศึกษาและขอเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปไดตามภาพที่ 1
วัตถุประสงคของการศึกษา
-เพื่อศึกษาสภาพการจัดการในภาวะวิกฤติ
การระบาดของไวรัสโควิด-19 ของ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัด
ปทุมธานี

-เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการจัดการใน
ภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิด-19
ของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการใน
จังหวัดปทุมธานี

ผลการศึกษา
ผลกระทบ
-กลุมเปาหมายไดรับผลกระทบ

การจัดการเพื่อการปรับตัว
- ปรับโครงสรางภายในองคกร ลดขนาดลง

แนวทางพัฒนา การจัดการในภาวะวิกฤติการ
ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ของ

ดานรายไดลดลง ยอดสั่งซื้อลด
กวา รอ ยละ 30 เนื ่ อ งจากลูคา

สร า งความยื ดหยุ  น ทำงานทดแทนกั น ได
ลดเวลาการทำงานลวงเวลา เพิ่มชองทางการ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในจังหวัด
ปทุมธานี

บางรายรายไดเปนศูนย / ขาด

บริการ โดยซื้อตั๋วออนไลน ลดขั้นตอนการ

รายไดทันทีจากคำสั่งปดบริการ
จากภาครัฐ ลูกคากรุปทัวรทั้ ง

ทำงานใหเกิดความคลองตัว ดานการลงทุน
และการเงินมีการลดคาใชจายตาง ๆ ไมมี

ในและตางประเทศหายหมด

การลงทุนเพิ่ม

มี 5 ปจจัยองคประกอบ คือ
1) กำหนดวิสัยทัศนและปรับนโยบาย กระตุน
ใหพนักงานตระหนักถึงโอกาส สำคัญ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนคานิยมหลัก
2) ปรั บ กระชั บ โครงสร า งและระบบการ
จัดการสุขภาวะองคกร
3) ดำเนินกลยุทธการลดความเสี่ยงและความ
สูญเสีย ระหวางการผลิต
4) พั ฒ นาสารสนเทศในองค ก ร เพื ่ อ การ
บูรณาการ (Integration) และ
5) ตั้งศูนยปฏิบัติการภาวะวิกฤตเชิงรุก เพื่อ
บู ร ณาการประสานการการมี ส  ว นร ว มกั บ
ภาครัฐและภาคีเครือขายตามแผนปฏิบัตกิ าร
เชิงรุก

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย
ภาคราชการที่เกี่ยวของ ควรศึกษาความตองการที่แทจริงของภาคอุตสาหกรรม
กอนกำหนดนโยบายใหหนวยงานภาครัฐลงมาปฏิบัติ ซึ่งบางครั้งนโยบายดังกลาวนั้นไม
สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของภาคเอกชนได
ขอเสนอแนะในการนำไปปฏิบัติ
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานี สามารถนำผลการวิจัยไปกำหนดกลยุทธดาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันพรอมทั้ง
สามารถนำไปบูรณาการกับแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของจังหวัด
ปทุมธานี เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
ควรมีศกึ ษาวิจยั เรื่องการเตรียมความพรอมในการรองรับเพือ่ การจัดการเชิงรุกตอ
ภาวะวิกฤตการระบาดของโรคอุบัติใหมในอนาคต

ภาพที่ 1: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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การศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรับในการปฏิบัติงาน
ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา :
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

ณรงค สังขทอง *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยวิชาคนควาอิสระในครั้งนี้ เปนการศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรับใน
การปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เพื่อศึกษาแนวทางการยอมรับดานการรับเขาทำงาน
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน แนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) โดยมีจำนวนประชากร จำนวน 399 คน ซึ่งผูวิจัยคำนวนหากลุมตัวอยางจากสูตร
คำนวนของ Taro Yamane ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จำนวน 200 ตัวอยาง มีขั้นตอนการสุมตัวอยาง
โดยทำการแบงกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมอยางงาย จากประชากรจำนวน 200 คน
ใชบัญชีรายชื่อของประชากร ทำการใชตารางเลขสุม ใหไดกลุมตัวอยางประชากรครบ 200 คน ตาม
ตองการ และทำการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนผาน Google Form
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห
ขอมูลสวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคล โดยนำมาแจกแจงจำนวนความถี่ และคารอยละ
วิเคราะหขอมูล สวนที่ 2 เกี่ยวกับการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงวิเคราะห โดยวิเคราะห ความ
แตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ T-Test / Anova

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 118 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : narong.sungtong@gmail.com

170

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ณรงค สังขทอง

ผลการวิ เคราะหข อมูล ความคิดเห็นตอการยอมรับ ในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลาย ทางเพศ (LGBT) พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญมีระดับการยอมรับดาน
การรับเขาทำงานอยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
สวนใหญ มีระดับการยอมรับดานความกาวหนาในสายอาชีพ อยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.73 และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญ มีระดับการยอมรับดานสภาพแวดลอมใน
การทํางานอยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53
คำสำคัญ: ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ การยอมรับ การเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคทางเพศ

1. บทนำ
กลุมอัตลั กษณ หลากหลายทางเพศ (LGBT) ในสังคมไทย ซึ่งประกอบดวย หญิงรั กหญิ ง
(Lesbian) ชายรักชาย (Gay) บุคคลรักสองเพศ (Bisexual) บุคคลขามเพศ (Transgender) บุคคล
สองเพศ (Intersex) และผูไมนิยามเพศ (Queer) :ประเทศไทยมีประวัติศาสตรเกี่ยวกับการรั กเพศ
เดียวกัน และการขามเพศมายาวนาน โดยมีพฤติกรรมเกิดขึ้นมากมายที่ถือวาไมสอดคลองกับ แบบแผน
ที่ใชยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติทางสังคม แตก็ไมไดถูกบันทึกเอาไวอยางเปนทางการเนื่องจากถูกมองวา
เปนเรื่องไมปกติ พฤติกรรมเหลานี้มีความขัดแยงกับศีลธรรม บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม และความเชื่อ
ในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ตอมาการรักเพศเดียวกัน และการขามเพศไดกลายเปนวัฒนธรรมยอย
ที่เริ่มยอมรับไดในเมืองไทย แตทัศนคติของสังคมสวนใหญที่มีตอคนกลุมนี้ยังไมไดเปนที่ยอมรับ
อยางเต็มที่ อีกทั้งยังไมมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย
จากการสังเกต/สัมภาษณ/คนควาขอมูล ในอดีตที่ผานมา กลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ประสบปญหา การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานตลอดวงจรของการทำงาน ตั้งแตการเขาถึง
การจางงาน การถูกปฏิเสธการรับเขาทำงาน การถูกเลิกจาง และการไมไดรับโอกาสในการฝกอบรม
หรือเลื่อนขั้นตำแหนง รวมไปถึงการไดรับสิทธิสวัสดิการและประกันสังคม ดวยเหตุเพียงเพราะวิถีทาง
เพศที่แตกตาง นอกจากนี้จะเห็นไดวายังมีชองวางของคาจางระหวางกลุมแรงงานที่เปน LGBT และ
กลุมที่ไมเปน LGBT อีกดวย เพราะแรงงานกลุม LGBT ยังมีเปนสวนนอยในโครงสรางของภาครัฐ ดวย
เหตุนี้จึงทำใหคนบางกลุมไมเห็นดวยกับการเปดเผยตัวตนของผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
เพราะกลัววาถามีผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคมจะนํามาซึ่งปญหาทางสังคม
อยางไรก็ตามปจจุบันนี้ จะเห็นไดวาผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ เปนกลุมที่สามารถ
มองเห็นไดชัดเจนมากขึ้น เนื่องดวยสาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางทางสังคม และโลกาภิวัตน
ที่ยอมรับตอความหลากหลายทางเพศไดมากขึ้น ความหลากหลายของทรัพยากรมนุษยมีมากขึ้น ทั้งนี้
เปนเพราะสังคมไทยปจจุบันเปดกวางใหการยอมรับในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทีย มกัน
ประกอบกับปจจุบันในทางการแพทยจะวินิจฉัยผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศวามีปญหาทางจิต
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ก็ตอเมื่อผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ทำใหผูนั้นรูสึกวาตนเองเปนปญหาเกิดความเดือดรอน
ขัดแยงในตนเอง หรือตองการที่จะเปลี่ยนความพึงพอใจทางเพศของตน (Remaficli, 1985) ตั้งแตนั้น
มาทําใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศจำนวนมากกลาที่จ ะเปดเผยตัวเองมากขึ้น อีกทั้งยั งมี
โอกาสไดใชศักยภาพที่มีไดอยางเต็มที่ และเต็มความสามารถทำใหเห็นวากลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศมีบทบาทมากในสังคม แตอยางไรก็ตาม ก็อยูรวมกันในสังคม จะตองมีกฎระเบียบ ในการ
อยูรวมกัน จากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
คูชีวิต และรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาราง พ.ร.บ. แลว โดยมีเนื้อหา
เพื่อใหกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไดรับการคุมครองอยางเปนธรรม และมีความเทาเทียม
โดยไมเลือกปฏิบัติ เพื่อใหสามารถดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี
จะเห็นไดวาการทำงานในองคกรจึงมีความจําเปนที่จะตองใหเปดโอกาสแกความหลากหลาย
ของทรัพยากรมนุษยในสังคมอยางเทาเทียมกัน เพื่อเปนการแบงปนโอกาสสรางความเจริญและ
รังสรรคสังคมแหงความสุขอันเปนเปาหมายที่สมาชิกทุกคนในสังคมตองการรวมกัน
การศึ กษาในครั ้ งนี ้ ม ุ  งศึ กษาไปยั ง สำนั กงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภู ม ิ สารสนเทศ
(องคการมหาชน) ถึงการยอมรับและการเลือกปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ในสถานที่
ทํางานตลอดจนปจจัยและบริบทตาง ๆ ที่มีอิทธพลตอการจัดการเพื่อความเทาเทียมกันของผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ ภายในองค กร อั น จะเปน ประโยชนอยางยิ่งสำหรับ องคกรในปจจุบัน ซึ่งมี
ความหลากหลายดานทรัพยากรมนุษยอยางมาก ทั้งนี้เพราะการถูกกีดกัน การเลือกปฏิบัติและการไมได
รับความเปนธรรมจะทําลายความมุงมั่นในการทํางาน กัดกรอนคุณลักษณะของสถานที่ทํางานที่ดี
รวมถึงจะทำใหความเชื่อของบุคลากรเกี่ยวกับความยุติธรรมและเสมอภาคสําหรับทุกคนในที่ทํางาน
สูญสลายไป ดังนั้นองคกรและบุคลากรในองคกรทุกคนจึงควรปฏิบัติตนใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ไดบัญญัติใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ
และความเสมอภาคของบุคคลไวในมาตรา 4 ฉะนั้นการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะ
เหตุแหงความแตกตางทางเพศและสภาพทางกายหรือสุขภาพจะกระทำมิได ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความ
เสมอภาคและความเปนธรรมใหกับบุคคลในสังคมอยางเทาเทียมกัน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการยอมรับดานการรับเขาทำงาน ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT)
2.2 เพื่อศึกษาดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT)
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2.3 เพื่อศึกษาแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
โจทยวิจัย/ ปญหาวิจัย
การยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา :
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) (ประเด็นหลัก)
- ดานการรับเขาทำงาน (ประเด็นยอย)
- ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (ประเด็นยอย)
- ดานความกาวหนาในสายอาชีพ (ประเด็นยอย)

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจัย
การเลือกปฏิบัติและความไมเทาเทียมที่ผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ ไดรับการปฏิบัติ
ถูกพูดถึงอยางมากในปจจุบัน โดยไดมีการเคลื่อนไหวจากภาคสวนตาง ๆ ในสังคมที่จะยุติการเลือกปฏิบัติ
ดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งจากนักทฤษฎีรวมสมัย ที่ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับผู มี
อัตลักษณหลากหลายทางเพศซึ่งปฏิเสธความเชื่อที่วาเพศเปนตัวแบงแยกที่สำคัญ ความสำคัญของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้น โดยมุงศึกษาความสำคัญของการตัดสินทางสังคม
และหลักของความเทาเทียมกันเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในสังคม
สำหรับทฤษฎีที่มุงใหความสำคัญในการศึกษาครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ทฤษฎีการ
จัดการแบบมนุษยสัมพันธ ทฤษฎการตีตรา (Labeling Theory or Stigmatization) และทฤษฎีลำดับ
ขั ้ นของความต องการ (Hierarchy of Need Theory) หรื อ ทฤษฎี การจู งใจ (Maslow's Theory of
Motivation)
3.1 ทฤษฎีการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ
เฉลิมชัย ไวยชิตา, 2554 กลาววา Elton Mayo เปนบิดาคนหนึ่ง ในขบวนการมนุษยสัมพันธ
โดยใหความสำคัญกับความสัมพันธ ระหวางบุคลากรดวยกันเอง หรือระหวางกลุมของบุคลากรใน
การที่จะเพิ่มผลผลิตในองคการ การมีการติดตออยางเปดกวางระหวางหัวหนากับลูกนอง การให
โอกาสกั บ ผู  ใ ต บ ั งคั บ บั ญ ชาเข า มารว มตั ดสิน ใจอยา งเปน ประชาธิป ไตย การใหความสำคั ญ กั บ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับ และเอาใจใสดูแลเขา ใหความเปนกันเองกับเขามากกวาการทำงาน ยอมทำใหมี
ผลงานเพิ่มขึ้น (Productivity) โดยเกี่ยวของกับเรื่องตาง ๆ คือ ศึกษาสภาพของหองทำงานการสัมภาษณ
และการสังเกต โดยแนวความคิดที่เปนขอเท็จจริง ที่ไดจากการคนพบ 2 ประการ
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1) พฤติกรรมของบุคลากรมีการปฏิบัติตอบตอสภาพแวดลอม ทั้งสองทางดวยกัน คือ ทั้งตอ
สภาพทางกายภาพ ที่เปนสภาพแวดลอมรอบตัว (physical environment) ซึ่งเปนสภาพแวดลอมของ
งาน และยังมีการปฏิบัติตอบตอสภาพแวดลอมของเรื่องราวทางจิตวิทยา และสังคมของที่ทำงาน ดวย
สภาพเหลานี้ก็คือ อิทธิพลของกลุมไมเปนทางการ (informal group) การยอมรับในฐานะของตัวบุคคล
และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2) ความเขาใจวาคนจะมีพฤติกรรมเปนไปตามเหตุผลเทานั้น โดยขอเท็จจริงที่เปนความรู
ใหมก็คือคนจะมีพฤติกรรมที่ไมเปนตามเหตุผล หรือนั่นก็คือ มีอารมณ มีความนึกคิด ชอบพอ ตลอดจน
ความพอใจอื่น ๆ ของตน รวมทั้งความอบอุนใจและความสนุกสนานในการทำงานดวย
จากการคนพบดังกลาว ชี้ใหเห็นวา แทที่จริงแลว พฤติกรรมของคนในหนาที่งานที่จัดไวใหนั้น
จะไมเปนเหตุผลดวยการตอบแทนดวยเงินแตเพียงอยางเดียว กลาวคือ บุคลากรจะไมทำงานอยาง
สม่ ำเสมอตามที ่ ได ร ั บ มอบหมาย เพราะว านอกเหนือจากการทำงานเพื่อเงิน แลว บุคลากรยังมี
ความตองการทางจิตใจที่ตองการตอบสนองอยูดวย
ดวยเหตุนี้เองที่ชี้ใหเห็นวา การเนนหนักเรื่องมนุษยสัมพันธที่ดี โดยวิธีการจูงใจ โดยไมมี
ขอบเขต เพื่อใหบุคลากรมีขวัญและกำลังใจสูงนั้น เปนวิธีที่ผิด และจะไมกอใหเกิดผลผลิตที่สูงขึ้น
เสมอไป บางครั้งการเลือกวิธีการควบคุมที่เหมาะสม และความจำเปนที่จะตองมีระเบียบวินัย เพื่อให
พฤติกรรมของคนที่อาจผันแปรไดในทางตาง ๆ ใหอยูในแนวทางที่ตองการ ควบคูกันไปกับการจูงใจนั้น
ยั งเป น สิ ่ งจำเป น จากเหตุ น ี ้ เ อง ที ่ ทำให น ั กวิชาการในสมัย ตอมา พยายามเรีย กวิธีการตามแนว
ความคิดนี้วา การจัดการ โดยวิธีการเชิงพฤติกรรมศาสตร (behavioral approach to management)
เปนการศึกษา การจัดการองคการในแนวใหม ฉะนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ทฤษฎีคลาสสิกใหม
(New classical Theory) การศึกษาเชิงพฤติกรรมใหขอคิดเห็นวา ความตองการทางอารมณและ
รางกายของมนุษย ประกอบเปนพื้นฐานขององคการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเองจากการรวมตัวของมนุษย
ซึ่งมีความตองการ ผลประโยชน หรือวัตถุประสงครวมกัน นอกจากนี้ พฤติกรรมศาสตร ยังอาศัยวิชา
จิตวิทยา สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคมและมนุษยวิทยา และดึงความสนใจตอองคการโดยทั้งหมด
เชนเดียวกันกับการพิจารณาพฤติกรรมของแตละ บุคคล และกลุมภายในองคการนั้น
3.2 ทฤษฎการตีตรา (Labeling Theory or Stigmatization)
พิมพวัลย บุญมงคล, 2551 กลาววา ทฤษฎีการตีตรา (Labeling Theory or Stigmatization)
เกิดขึ้นราวป ค.ศ. 1954-1970 โดยมีแนวคิดพื้นฐานสาคัญมาจาก 2 ทฤษฎี คือทฤษฎีโครงสรางและ
หนาที่ทางสังคัม (Structural Functional Theory) เปนการมองภาพรวมของสังคม โดยอธิบายวา
กลุมสังคมตาง ๆ จะตองมีเปาหมายรวมกัน สมาชิกแตละคนในสังคมจะปฏิบัติหนาที่ของตนตามฐานะ
หรือตำแหนงทางสังคมที่ตนดำรงอยูมีกฎขอบังคับ ธรรมเนียมประเพณีที่ตองปฏิบัติตาม มีคานิยมซึ่ง
หมายถึง พลังจูงใจที่จะทำใหคน หรือกลุมสังคมตัดสิน หรือประเมินวาสิ่งใดบางที่ตนประสงค หรือ
ไมประสงค ดีหรือเลว คานิยมนั้นเปนนามธรรมที่อยูเหนือกฎขอบังคับทางสังคมเปรียบเสมือนเปน
174

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ณรงค สังขทอง

มาตรฐานที่เปนเครื่องชี้วัดพฤติกรรมที่ทางสังคม วาสิ่งใดบางที่พึงประสงคและควรแกการยกย อง
ซึ ่ ง มาตรฐานนี ้ เ ป น ที ่ ย อมรั บ ของสมาชิ ก ในสั ง คมอีก ทฤษฎี ห นึ ่ง คื อ ทฤษฎี ส ั ญ ลั ก ษณ ส ั มพั น ธ
(Symbolic Interaction Theory) ซึ่งมองวาบุคคลเปนสวนหนึ่งของสังคมยอมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและ
กัน โดยมีสัญลักษณเปนสื่อ ซึ่งการมีปฏิสัมพันธกันนั้นสิ่งสำคัญอยูที่การมีและใชความหมายรวมกัน
Link, Mirotznik & Cullen, 1991 กลาววา ทฤษฎีการตีตรา เชื่อวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม ได
เกิดขึ้นเอง แตถูกนิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นำไปสูการลดคาของ บุคคลผูถูกนิยามวาเบี่ยงเบนใหมี
สถานภาพต่ำกวาบุคคลทั่ว ๆ ไปทำใหผูที่ถูกตีตราถูกผลักใหเขาไปรวมกลุมและเกิดสังคมยอยของ
ตนเอง ผลของการรวมกันเปนกลุมยอยนี้ทำใหเกิดการพัฒนาวัฒนธรรม ความเชื่อ และการใหคุณคา
ตอสิ่งตาง ๆ ในรูปแบบที่แตกตางออกไปจากสังคมใหญ สังคมเชื่อวาบุคคลที่ถูกตีตราคือบุคคลที่ไมมี
คุณคา ไมมีความเปนคน ไมเปนที่ตองการและมีภาพพจนในทางที่ไมดี (Saylor, 1990)
มีการสืบพบความหมายดั งเดิ มของการตีตราในสมัย กรีก วาหมายถึง เครื่องหมาย หรือ
แผลเปนที่เกิดจากการถูกประทับตราดวยเหล็กเผาไฟ เพื่อเปนสัญลักษณของความเปนทาสหรือ
อาชญากร เพื่อเปนเครื่ องหมายใหบุ คคลอื ่นเห็น ไดชั ดเจน (Arangio, ; Saylor, 1990 ; Jilling &
Alexus, 1991) แตในปจจุบัน คำวา “การตีตรา” ไดถูกนำมาศึกษาและใหความหมาย เพิ่มเติมที่แตกตาง
ออกไป ดังนี้
Goffman (1963) ใหความหมายวา การตีตรา คือลักษณะหรือความแตกตางที่ไมพึงประสงค
ของบุคคล ซึ่งสงผลใหบุคคลไมเปนที่ยอมรับของสังคมหรือลักษณะซึ่งทำใหบุคคลเปลี่ยนจากบุคคล
ปกติธรรมดา เปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย มีมลทิน ไรคุณคา
Gilmore & Somerville (1994) ใหความหมายวา การตีตรา คือการใหความหมายทางสังคม
ซึ่งสงผลตอการรับรู ของบุคคลในทางลบ การรับรูนี้อาจเปนสิ่งที่สัมผัสไดหรือสัมผัสไมไดนั้นเปนผล
มาจากคน หรือบรรทัดฐานของสังคม ทำใหเกิดการแบงแยกและลดคุณคา
Webster (2003) ใหความหมายวา การตีตรา คือ เครื่องหมายของความอดสู และไมนาเชื่อถือ
Hinshaw (2006) ใหความหมายวา การตีตรา คือ การใหความหมายวามีมลทิน และความ
เสื่อมเสีย
ดังนั้นจึงสรุปไดวา การตีตรา คือ ลักษณะหรือความแตกตางที่ไมพึงประสงคของบุคคลที่ถูก
นิยามโดยบุคคลอื่นในสังคม นำไปสูการลดคาของบุคคลใหต่ำกวาบุคคลทั่ว ๆ ไป สงผลใหบุคคล
เปลี่ยนจากบุคคลปกติธรรมดาเปนบุคคลที่ไมบริสุทธิ์ ดางพรอย เสื่อมเสีย มีมลทิน ไรคุณคา นาอดสู
และไมนาเชื่อถือ
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จะเห็นไดวาในปจจุบันการตีตราจะเกี่ยวของกับบุคคลที่มีพฤติกรรมบางอยางเบี่ยงเบนไป
จากการยอมรั บ ของสั งคม ทำให ทฤษฎี การตีตราถูกนำมาใชอยางกวางขวาง ในกลุมบุคคลที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม เพราะการกระทำผิดกฎและบรรทัดฐานของสังคม
ซึ่งถือเปนสิ่งกำหนดพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น หากบุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไปจากกฎหรือ
บรรทัดฐาน ยอมที่จะถูกตีตรา โดยสังคมจะมองวาสื่งที่เบี่ยงเบนไปนั้น เปนสิ่งที่นาละอาย เปนการกระทำ
ที่ขาดศีลธรรมจรรยา และเปนอันตรายตอสังคม (Becker, 1981) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการตีตรา
จากสังคมเปนทัศนคติและปฏิกิริยาของสังคมในทางลบตอบุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัด
ฐานของสังคม ซึ่งสังคมจะมีปฏิกิริยา หรือแสดงความเกลียดชัง และไมยอมรับใหเปนสมาชิกของกลุม
อยางไรก็ตามการตีตราจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสังคมมีทัศนคติในทางลบตอบุคคลอยางสม่ำเสมอและ
รุนแรง และทัศนคตินั้นจะตองมีผลตอปฏิกิริยาโตตอบหรือพฤติกรรมของบุคคลที่เปนผลมาจาก
การรับรูดวย (จิราพร จิระสถิตย, 2542)
3.3 ทฤษฎีลำดับขั้นของความตองการ (hierarchy of Need Theory) หรือ ทฤษฎีการจูงใจ
(Maslow's Theory of Motivation)
ปุ ณฑรารั ตน นาชั ย โชติ , 2018 กลาววา Maslow มองวามนุษยแตล ะคนมีศักยภาพพอ
สำหรับที่จะชี้นำตัวเอง มนุษยไมอยูนิ่งแตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตาง ๆ ที่แวดลอมและ
แสวงหาความต อ งการที ่ จ ะเข า ใจตนเอง ยอมรั บ ทั ้ ง ในส ว นดี ส  ว นบกพร อ ง รู  จ ั ก จุ ด อ อ น และ
ความสามารถของตนเอง เขายังเชื่อวาพฤติกรรมของมนุษยเปน "สัตวที่มีความตองการ" และเปนการยาก
ที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยางสมบูรณ Maslow ไดอธิบายวาเมื่อบุคคลปรารถนาที่จะ
ไดรับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลไดรับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวก็ยังคงเรียกรองความพึงพอใจ
สิ่งอื่น ๆ ตอไป ซึ่งเปนคุณลักษณะของมนุษยที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ Maslow
กลาววา ความปรารถนาของมนุษยนั้นติดตัวมาแตกำเนิดและความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลำดับขั้น
ของความปรารถนาตั้งแตขั้นแรกไปสูความปรารถนาขั้นสู งขึ้นเปนลำดับ โดยสามารถแบงลำดับ
ความตองการของมนุษยไวดังนี้
ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานร างกาย (Physiological Needs) ความตองการในขั้นนี้ เปน
ความตองการพื้นฐานของมนุษย (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะเปนความตองการที่จำเปน
ตอการดำรงชีวิต ไดแกปจจัย 4 อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ความตองการเหลานี้
ถือวามีความจำเปน หากมนุษยไมไดรับความตองการอยางเพียงพอก็จะสงผลตอคุณภาพทางรางกาย
ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานใหประสบความสำเร็จ
ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการ
ในขั้นนี้จะเกิดเมื่อมนุษยสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายแลว มนุษยก็จะเพิ่มความ
ตองการในระดับที่สูงขึ้น คือตองการความมั่นคงปลอดภัยทั้งดานรางการและจิตใจ ไมวาจะเปน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมั่นคงปลอดภัยดานหนาที่การงานเพื่อนำไปสู
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ความมั่นคงของฐานะการเงิน การมีรายไดที่มั่นคง มีเจานาย หัวหนางาน และเพื่อนรวมงานที่ดี ลวนจัด
อยูในความตองการนี้ ที่ทำใหเกิดความสำเร็จทั้งในเรื่องสวนตัว และการงานอยางแนนอน หากเขา
ไดรับความรูสึกวามั่นคงและปลอดภัย
ขั้นที่ 3 ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belonging and love needs) ความ
ตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการทางดานรางกายและความตองการความปลอดภัยไดรับ การ
ตอบสนองแลวมนุษยยอมตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธกับ
ผูอื่นเชน ตองการไดรับการยอมรับ ไดรับความชื่นชมจากผูอื่น เปนตน ซึ่งปฏิเสธไมไดวามนุษยเปน
สัตวสังคม กลาวคือ มนุษยชอบการคบหาสมาคมกับผูอื่น ไมชอบอยูลำพัง ตองการความรัก มิตรภาพ
ความใกลชิดผูกพัน การมีโอกาสเขาสมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือ
หลายกลุม
ขั้นที่ 4 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) เมื่อความตองการทางสังคม
ไดรับการตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและ
สรางการนับถือตนเอง ชื่นชมในความสำเร็จของงานที่ทำ ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแลเกียรติ ย ศ
ความตองการเหลานี้ไดแกยศ ตำแหนง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ทาทาย ไดรับการยกยองจากผูอื่น
มีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตน
ขั้นที่ 5 ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) เปนความตองการ
ระดับสูงสุด คือตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ตองการความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสูงสุด
ของตัวเองความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะความสามารถใหถึงขึดสุดยอด มีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจและการคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ การกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้นในอาชีพและการงาน เปนตน
มาสโลวแบงความตองการเหลานี้ออกเปนสองกลุม คือ ความตองการที่เกิดจากความขาดแคลน
(deficiency needs) เปนความตองการระดับต่ำ ไดแก ความตองการทางกาย และความตองการ
ความปลอดภัย อีกกลุมหนึ่งเปน ความตองการกาวหนา และพัฒนาตนเอง (growth needs) ไดแก
ความตองการทางสังคม เกียรติยศชื่อเสียง และความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต จัดเปนความ
ตองการระดับสูงและอธิบายวา ความตองการระดับต่ำจะไดรับการสนองตอบจากปจจัยภายนอก
ตัวบุคคล สวนความตองการระดับสูง จะไดรับการสนองตอบ จากปจจัยภายในตัวบุคคลเอง
ผูวิจัยพิจารณาแลวมีความเห็นวา กลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มีความตองการตาง ๆ
เหมือนกันเพศหญิงและเพศชาย ที่มีความตองการขึ้นพื้นฐาน และจำเปนตอการดำรงชีพของมนุษย
ทุกคน ความตองการจึงเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้น โดยใชเปนแรงผลักดันที่ทำใหเกิดการกระทำเพื่อตอบสนอง
ความตองการตาง ๆ เชน ความตองการไดรับการยอมรับทางเพศ ความตองการมีเพื่อนรวมงานที่ดี
ความตองการกาวสูตำแหนงที่สูงขึ้นในอาชีพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนั้น
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ดังนั้นแลว ผูวิจัยมีความเห็นวา การนำทฤษฎีของมาสโลวมาใชในหนวยงานเปนสิ่งที่ทำได
ไม ย ากหากต องอาศั ย ความเอาใส ต  อ บุ คลากรในหนว ยงานเปน หลั ก เมื่อรูจักคนในองค ก รและ
หนวยงานของตนเองดีแลว ยอมสามารถเลือกพัฒนาตอยอดในสิ่งที่ดี และปรับปรุงขอดอยใหดีได
ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
3.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดจากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรับในการปฎิบัติงาน
ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) มีตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังภาพที่ 2
ตัวแปรอิสระ (X)
(Independent Variables)
ลักษณะสวนบุคคล
ที่กอใหเกิดการยอมรับ
- ชวงอายุ
- เพศ
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม (Y)
(Dependent Variables)
การยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT)
- ดานการรับเขาทำงาน
- ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
- ดานความกาวหนาในสายอาชีพ

4. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา ทำการศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรั บใน
การปฎิ บ ั ต ิ งานต อกลุ  มอั ตลั กษณ ห ลากหลายทางเพศ (LGBT) ขอบเขตเชิงพื้น ที่ ผูว ิจ ัย ไดเลือก
กรณี ศึ กษา สำนักงานพั ฒนาเทคโนโลยี อวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค การมหาชน) โดยมีจำนวน
ประชากร จำนวน 399 คน ซึ่งผูวิจั ยคำนวนหากลุ มตัว อย างจากสู ตรคำนวนของ Taro Yamane
หลังจากแทนคาในสูตรแลวจะไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 199.749 ตัวอยางที่ตองเก็บขอมูล ผูวิจัยจึงได
ตัดสินใจตามสูตรของ Taro Yamane เปนจำนวน 200 ตัวอยาง โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยทำการแบงกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
เพศของพนักงาน ไดแก เพศชาย และเพศหญิง รวมทั้งสิ้น 399 คน ขั้นตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling) จากประชากรจำนวน 200 คน โดยใชบัญชีรายชื่อของประชากร และ
ทำการจับสลากหรือใชตารางเลขสุม (Random Number Table) ใหไดกลุมตัวอยางประชากรครบ
200 คน ตามตองการ สำหรับการสุมแบบนี้มีขอดี คือมีหลักประกันทางสถิติที่เชื่อไดวาหนวยของ
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ประชากรแตละหนวยจะไดรับโอกาสในการเลือกเทา ๆ กัน และทำการแจกแบบสอบถามในรูปแบบ
ออนไลน ผาน Google Form โดยผูวิจัยแบงองคประกอบของแบบสอบถามเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง คำถาม
เกี่ยวกับดานสวนบุคคล จะเปนการสอบถามในลักษณะของการทำแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
มีจำนวน 4 ขอ คือ เพศ ชวงอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน จากนั้นจะทำการทดสอบ
ความสัมพันธของตัวแปรตนและตัวแปรตาม
สวนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ไดแก ดานการรับเขาทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความกาวหนาในสายอาชีพ
จะเปนการสอบถามโดยใชมาตรวัดทัศนคติ rating scale แบบไลเคอรทสเกล (Likert Scale) เปนการให
สเกล คําตอบ 5 ระดับ โดยจากมาตรวัดแบบลิเคิร ทสเกล (Likert Scale) สามารถแปลผลไดโดย
การใชสูตร คํานวณการหาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้ ความกวางของอันตรภาคชั้น = พิสัย/ จำนวนชั้น
= 5-1 / 5
= 0.8
การแปรผลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาจัดระดับความสำคัญเปน 5 ระดับ คือ
คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 อยูในเกณฑยอมรับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 อยูในเกณฑยอมรับมาก
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 อยูในเกณฑยอมรับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 อยูในเกณฑยอมรับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 อยูในเกณฑยอมรับนอยที่สุด
สวนที่ 3 เปนสวนที่ ใหผู ตอบแบบสอบถามไดแสดงความเห็นเพิ่มเติมถึงขอเสนอแนะ และ
ขอคิดเห็นตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยจะเปน
คำถามปลายเปด จำนวน 1 ขอ
การตรวจสอบความถูกตอง (Validity) ผูวิจัยไดทำการเสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนและสอดคลองของเนื้อหาในแตละตัวแปร
(Face validity and Content validity) และทำการการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยได
ทดลองแจกแบบสอบถามจำนวน 30 ชุด และทำการคำนวณหาคาความเชื่อมั่น โดยพิจารณาจาก
คาสัมประสิทธิ์คอนแบ็ช อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient)
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การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย ดังนี้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ดังนี้
• วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคล โดย
นำมาแจกแจงจำนวนความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
• วิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม สวนที่ 2 เกี่ยวกับการยอมรับในการปฎิบัติงานตอ
กลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
สถิติเชิงวิเคราะห (Inferential Statistics)
• วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปร ไดแก เพศ ชวงอายุ และ
ระดับการศึกษา โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติ T-Test /Anova
• วิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย ระหวางตัวแปรอิสระลักษณะสวนบุคคลที่
ก อให เ กิ ดการยอมรั บ และตัว แปรตามการยอมรั บ ในการปฎิบ ัติ งานต อ กลุ ม
อัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) ใชวิเคราะหดวยสถิติ T-Test/Anova
ผูศึกษาวิจัยไดตระหนักถึงจริยธรรมการรวิจัย โดยใหความสำคัญของขอมูลสวนบุคคลและ
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเปนอยางสูง โดยผูวิจัยจะไมเปดเผยขอมูลดังกลาวนี้ จะใชขอมูล
ที่สำรวจเพื่อการศึกษาวิจัยและใชขอมูลรวมกับที่ปรึกษาวิจัยเทานั้น เนื่องจากการศึกษาของกลุม
อัตลักษณหลากหลายทางเพศนั้นเปนกลุมของบุคคลที่มีความเปาะบาง

5. ผลการวิจัยและวิเคราะห
5.1 ลักษณะทางประชากร
จากการจำแนกตามเพศพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 64.5
และเพศชาย มีจำนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ชวงอายุสวนใหญมีอายุระหวาง 21-37 ป จำนวน
116 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาคือผูที่มีชวงอายุระหวาง 38-53 ป มีจำนวน 81 คน คิดเปน
รอยละ 40.5 และอายุ 54 ปขึ้นไป ซึ่งมีนอยที่สุด จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลำดับ
ระดั บ การศึ กษาส ว นใหญ อยู  ในระดับ ปริญ ญาตรี จำนวน 119 คนคิดเปน รอยละ 59.5
รองลงมาระดับสูงกวาปริญญาตรีมีจำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 38.5 และการศึกษาระดับ ปวช./
ปวส./ปวท. จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลำดับ
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5.2 ผลการวิ เคราะห ความคิ ดเห็ นต อการยอมรั บในการปฎิ บ ั ต ิ งานต อกลุ  มอั ตลั กษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT)
5.2.1 ดานการรับเขาทำงาน
ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนใหญ
มีระดับการยอมรับดานการรับเขาทำงานอยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ซึ่งผล
การพิจารณาเปนรายข อพบวาหากกลุ มตัว อยาง ไดเปนผูนำสูงสุด ขององคกร จะเปดใจรั บ กลุ ม
อัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เขาทำงาน โดยมีคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมา คือ หนวยงานเปด
โอกาสใหกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เขามาปฎิบัติงานโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ทั้งนี้ กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นในดานหนวยงานมีการจำกัด หรือระบุเพศของ
ตำแหนงงานนั้น ๆ ในการลงประกาศเพื่อรับสมัครงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.45 นอยที่สุด
5.2.2 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
สวนใหญ มีระดับการยอมรับดานสภาพแวดลอมในการทํางาน อยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.53 ซึ่งผลการพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) มี
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่น เพื่อใหการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังได โดย
มีคาเฉลี่ย 4.27 รองลงมา คือ ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) มีความสามารถในการ
คิดริเริ่มสรางสรรค ผลงานใหม ๆ ที่เปนประโยชน กับ องค กร โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.10 ทั้งนี้
กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอหนวยงาน มีการจัดสภาพแวดลอมสำหรับกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) เชน หองสุขา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.07 นอยที่สุด
5.2.3 ดานความกาวหนาในสายอาชีพ
ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
สวนใหญ มีระดับการยอมรับดานความกาวหนาในสายอาชีพ อยูในระดับยอมรับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.73 ซึ่งผลการพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) มี
ความสามารถในการแสดงบทบาท เปนผูนำของทีม / ผูนำแผนก / ผูนำสวนงาน โดยมีคาเฉลี่ย 3.97
รองลงมา คือ หนวยงานมีการจัดฝกอบรมเพื่ อพัฒนาบุ คลกรในองคกร โดยใหความสำคัญอยาง
เทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฎิบัติ ตอผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.95 ทั้งนี้ กลุมตัวอยาง มีความคิดเห็นตอหนวยงานมีการจัดทำขอบเขตหนาที่งานและความสามารถ
ของตำแหนงงานที่เหมาะสม กับผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
3.19 นอยที่สุด
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5.3 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 เพศ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช t-test พบวา คา t เทากับ 0.710 และมี Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.478 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา เพศสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 2 เพศ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช t-test พบวา คา t เทากับ 0.946 และมี Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.345 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา เพศสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 3 เพศ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช t-test พบวา คา t เทากับ 0.505 และมี Sig. (2-tailed)
เทากับ 0.614 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา เพศสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 4 ชวงอายุ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 0.188 และมี Sig. เทากับ
0.829 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) สรุปไดวา ชวงอายุสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 5 ชวงอายุ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 1.846 และมี Sig. เทากับ
0.161 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา ชวงอายุ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุม อัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ด า นสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมแตกตางกัน อยางมีน ัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 6 ชวงอายุ สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 0.899 และมี Sig. เทากับ
0.409 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา ชวงอายุสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานต อกลุมอัตลั ก ษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 7 ระดับการศึกษา สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 0.899 และมี Sig. เทากับ
0.409 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านรอง (H1) สรุ ป ได ว  า ระดับ การศึ ก ษาสงผลต อ การยอมรับ ในการปฎิบ ัติ ง านต อ กลุ ม
อัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานการรับเขาทำงาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 8 ระดับการศึกษา สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 0.006 และมี Sig. เทากับ
0.994 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา ระดับการศึกษาสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 9 ระดับการศึกษา สงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธโดยใช ANOVA พบวา คา F เทากับ 0.364 และมี Sig. เทากับ
0.695 ซึ่งมากกวาระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) สรุปไดวา ระดับการศึกษาสงผลตอการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ดานความกาวหนาในสายอาชีพ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
5.4 การวิเคราะหเนื้อหาขอเสนอแนะจากคำถามปลายเปด
การวิเคราะหเนื้อหาที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับแนวทางและขอเสนอแนะใน
การปฎิบัติงานในองค กร ที่มีตอกลุมอัตลั กษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เรื่อง การยอมรับ ใน
การปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) โดยมีผูตอบแบบสอบถามปลายเปด จำนวน 53 คน คิดเปน
รอยละ 26.50 และมีผูที่ไมตอบแบบสอบถามปลายเปดจำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 73.50 กลาว
โดยสรุปในภาพรวมดังนี้ ทุกคนในองคกรมีความเห็นวาควรใหความเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนหญิง/ชาย
หรือผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตอการปฏิบัติงานในองคกร ไมควรมีการแบงสถานะหรือแบง
เพศของคนในองค กร แตควรคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทฺธิผลในการทำงานของบุ คคลนั้น ๆ
มากกวา รวมถึงมีการมอบหมายงานโดยเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงานในแตละประเภท รวมถึงควรให
สิทธิ์สวัสดิการ และจัดสรรพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวกใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

6. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมการยอมรับในการปฎิบัติงานตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) กรณีศึกษา : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
การศึกษาแนวทางการยอมรับดานการรับเขาทำงาน ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) ในองคกรนั้น หนวยงานมีการเปดโอกาสและเปดใจยอมรับตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) ไดเขามาปฎิบัติงานโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ความคิดเห็นตอการยอมรับ อยูในระดับ
การยอมรับมากมีมาตรฐานในการสรรหาที่ชัดเจนยุติธรรม นาเชื่อถือ ตอกลุมอัตลักษณหลากหลาย
ทางเพศ (LGBT) โดยไมมีการจำกัดหรือระบุเพศในการรับสมัคร ความคิดเห็นตอการยอมรับ อยูใน
ระดับการยอมรับมาก และจะเห็นไดวาองคกรสวนใหญมีความคาดหวังในประสิทธิภาพของงาน มากกวา
การแบงเพศสภาพ ในการทำงาน
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เมื่อมีการรับกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เขามาทำงานในองคกรแลว ดังนั้น
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนสิ่งที่สำคัญอยางหนึ่ง ที่กลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT)
ควรจะไดรับ จากการสำรวจนั้นพบวาบุคลกรมีความเห็นวา กลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ มี
ความสามารถในการทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี และสามารถดำเนินงานใหประสบผลสำเร็จ
ตามที่คาดหวังไดความคิดเห็นตอการยอมรับ อยูในระดับการยอมรับมากที่สุด โดยที่กลุมคนเหลานี้
จะมี ความสามารถในการคิ ด ริ เ ริ ่ มสร างสรรค ผลงานใหม ๆ ที่เปน ประโยชน กั บ องค กร อีก ทั้ ง
มีความสามารถในการปรับตัว ปรับความคิด ปรับทัศนคติ ใหเขากับวัฒนธรรมองคกร และสมาชิก
คนอื่น ๆ ไดเปนอยางดี สำหรับความคิดเห็นของบุคลกรที่มีผลนอยที่สุด คือ มีการจัดสภาพแวดลอม
สำหรับกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT) เชน หองสุขา เปนตน และมีนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการความหลากหลายทางเพศของทรัพยากรมนุษยในองคกร
สำหรับการศึกษาแนวทางความกาวหนาในสายอาชีพ ตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
(LGBT) นั ้ น หน ว ยงานมี การจั ดฝ กอบรมเพื่อพัฒ นาบุคลกรในองคกร ใหมีความรูความสามารถ
โดยใหความสำคัญอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฎิบัติ รวมทั้งเพื่อเปดโอกาสใหกับผูที่มีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ (LGBT) ไดมีการเลื่อนขั้น / เลื่อนตำแหนง อยางเปนระบบ เพื่อสรางกำลังคนที่มี
คุณภาพ ตอการดำเนินงานในองคกร อีกทั้งใหความสำคัญกับการเตรียมความพรอมเพื่อแตงตั้งให
ดำรงตำแหนงสำคัญตาง ๆ เชน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ หัวหนางาน ผูอำนวยการ รองผูอำนวยการ
ตามลำดับขั้น สำหรับการทำงานนั้น สิ่งที่คาดหวังสำหรับผูที่มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศ (LGBT)
ที่ไดจากการทำงานก็คือ การไดรับรางวัล หรือสิ่งตอบแทน จากการทำงานอยางเทาเทียมกัน และผูที่
มีอัตลักษณหลากหลายทางเพศสามารถเปนผูนำสูงสุดขององคกรไดซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้น
ของความต อ งการ (Hierachy of Need Theory) หรื อ ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ (Maslow's Theory of
Motivation) Maslow มองวามนุษยแตละคนมีศักยภาพพอสำหรับที่จะชี้นำตัวเอง มนุษยไมอยูนิ่ง
แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณตาง ๆ ที่แวดลอมและแสวงหาความตองการที่จะเขาใจตนเอง
ยอมรับทั้งในสวนดีสวนบกพรอง รูจักจุดออน และความสามารถของตนเอง เขายังเชื่อวาพฤติกรรม
ของมนุษยเปน "สัตวที่มีความตองการ" และเปนการยากที่มนุษยจะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอยาง
สมบูรณ Maslow ไดอธิบายวา เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลไดรับ
ความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลวก็ยังคงเรียกรองความพึงพอใจ สิ่งอื่น ๆ ตอไป ซึ่งเปนคุณลักษณะ
ของมนุษยที่มีความตองการจะไดรับสิ่งตาง ๆ อยูเสมอ Maslow กลาววา ความปรารถนาของมนุษย
นั้นติดตัวมาแตกำเนิด และความปรารถนาเหลานี้จะเรียงลำดับขั้นของความปรารถนาตั้งแตขั้นแรก
ไปสูความปรารถนาขั้นสูงขึ้นเปนลำดับ
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6.1 ขอเสนอแนะ
6.1.1 ขอเสนอแนะและขอจำกัดในงานวิจัย
1) บุคลากร ผูบริหาร ในองคกร ควรเปดใจใหกวาง ใหการยอมรับผูมีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศมากขึ้น และปฏิบัติตอผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศอยางเทาทียม ทั้งนี้
เพราะผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศคือบุคคลปกติที่มีบุคลิกภาพทางเพศแตกตางออกไปจาก
คนอื่นเทานั้นแตสามารถใชชีวิตไดตามปกติอยางมีคุณคาไมนอยกวาบุคคลอื่น ๆ ในสังคม ผูบริหาร
องคกรควรจะพิจารณาจากผลงานและความสามารถในการทำงานเปนสำคัญ
2) กลุมตัวอยางมีขอเสนอแนะวา ใหผูมีอัตลักษณ หลากหลายทางเพศ
เปดเผยตัวตน และแสดงความเปนตัวเองใหเ ต็มที่เ พราะจะทำใหพบกับ ความสุขในชีวิตมากกว า
การปดบังแลวในที่สุดสังคมก็จะยอมรับหากไมไดทำใหคนอื่นเดือดรอน
3) หากผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศตองการใหไดรับการยอมรับใน
การปฎิบัติงานอยางเทาเทียมกัน ก็ควรที่จะประพฤติตัวใหดีวางตัวใหเหมาะสม และควรพยายาม
ปรับตัวใหเขากับสังคมหรือองคกรนั้น ๆ ควรปฏิบัติตนใหอยูในขอบเขต ไมสรางปญหาใหแก สังคม
ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหากประพฤติตัวไมเหมาะสมก็อาจถูกวิพากษวิจารณและถูกมองในทางไมดีได
4) องค ก รควรจะให ค วามรู  เ รื ่ อ งบทบาททางเพศแก ผ ู  ม ี อ ั ต ลั ก ษณ
หลากหลายทางเพศ เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองแกคนกลุมดังกลาว วาไมจำเปนที่จะตองพยายาม
แสดงบทบาท การเปนเพศหญิงหรือเพศชายอยางชัดเจนตามคำนิยมเรื่องเพศ ทั้งนี้เพราะแตล ะ
บุคคลก็มีอัตลักษณหรือลักษณะเฉพาะบุคคลที่แตกตางกันออกไป พวกเขาสามารถเปนตัวของตัวเอง
ไดตามที่ใจปรารถนา อันจะทำใหผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศไมตองฝนประพฤติปฏิบัติตนใน
แบบที่ไมใชตัวตนที่เขาเปน ซึ่งนาจะทำใหคนกลุมนี้ประสบกับความสุขในชีวิตไดมากยิ่งขึ้น
5) องคกรควรมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการจัดการความหลากหลายของ
ทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยเฉพาะที่วาดวยความเทาเที่ยมกันของผูที่มีอัตลักษณทางเพศ ดังนั้น
หากตัองการสรางการยอมรับและความเทาเที่ยมแกผูมีอัตลักษณหลากหลายทางเพศในองคกรอยาง
เปนรูปธรรม ผูบริหารองคกรควรที่จะกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และนำไปปฎิบัติได
6) ขอจำกัดที่มีตองานวิจัยนี้คือ เนื่องจากผูวิจัยเปนผูที่มีอัตลักษณหลาย
ทางเพศเมื่อทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว ในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย
ออกมาในเชิงบวก อาจจะเปนผลมาจาก มีความเกรงใจ หรือมีความเห็นใจ ตอผูวิจัยที่มีอัตลักษณ
หลากหลายทางเพศ
6.1.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอย าง
จากในองคกรที่มีขนาดเล็ก ทำใหเห็นถึงคาความแตกตางของการยอมรับในการปฎิบัติงานที่มีตอกลุม
อัตลักษณหลากหลายทางเพศ อยูในระดับยอมรับมาก ผูวิจัยมีความเห็นควรนำไปศึกษาในองคกรที่มี
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ณรงค สังขทอง

ขนาดใหญ เพื่อที่จะไดทราบถึงการยอมรับในการปฎิบัติตอกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
มีการสุมตัวอยางจากจำนวนประชากร และนำวิเคราะหผล ผูวิจัยมีความเห็นวาควรมีการศึกษาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคูไปดวย โดยมีการเขาสัมภาษณ และเปลี่ยนประสบการณ
กับระดับผูบริหารในองคกรทุกระดับ รวมถึงเขาสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมอัตลักษณหลากหลายทางเพศ
วาในองคกรมีการยอมรับในการปฎิบัติงานมากนอยเพียงใด
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การพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ
กรณีศึกษาไลนผลิตสินคา ขวดแกว c-vitt
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0

บทคัดยอ
จากการวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ปญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการควบคุมและประกันคุณภาพสินคา
ไลนผลิตขวดแกว c-vitt 2) เพื่อทราบปจจัยในดานกลยุทธ นโยบาย ดานบริหารบุคคลที่สงผลใน
การพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพ ไลนผลิตขวด c-vitt
ผลการวิจัย พบวา กระบวนการผลิตขวดแกวที่ไลนผลิตขวดแกว c-vitt บริษัทสยามกลาส
อินดัสทรี ปญหาที่พบในดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตและประกันคุณภาพสินคา แบงออกเปน
4 ดาน ดานทรัพยากรบุคคล พบวา เนื่องจากพนักงงานบางแผนกมีจำนวนไมเพียงพอตอการปฎิงาน
อีกหนึ่งปญหาในดานของทรัพยากรบุคคล คือ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณที่ยังไมเพียงพอ
ตอการแกไขปญหาซึ่งอาจทำใหแกไขปญหาไดไมตรงจุด ซึ่งในสวนของปญหาตรงนี้ทางบริษัทไดใช
กลยุ ทธ ในการจั ดทำ Knowledge Management process เพื่อพัฒ นาความรูใหแกพนักงานใน
บริษัท ดานขบวนการควบคุมการผลิต พบปญหาการละเลยหนาที่ในการปฎิงานของพนักงานและยังไมมี
บทลงโทษที่ชัดเจนแกพนักงานที่กระทำผิด เปนผลใหตอใหมีการพัฒนาการควบคุมคุณภาพการผลิต
มากเทาใด แตหากยังขาดความใสใจของพนักงาน ก็ยังคงจะมีปญหาหลุดไปถึงลูกคาได ซึ่งการสราง
แรงจูงใจใหกับพนักงานที่ปฎิบัติดี และการสรางบทลงโทษแกพนักงานที่ปฎิบัติดียังคงเปนปจจัยที่ยัง
ไมไดรับการแกไขในกระบวนการผลิตไลนผลิตขวดแกว c-vitt ดานบริหารการจัดการในองคการ
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เนื่องจากบริษัทมีโครงสรางองคการแบบ ลำดับขั้น ปญหาที่พบคือ ความลาชาในการตัดสินใจแกปญหา
ในแตละแผนกมีความเขาใจในการควบคุมคุณภาพสินคาที่ไมตรงกัน ซึ่งทางบริษัทไดแกไขปญหาโดย
การใชกลยุทธ จัดประชุมประจำเดือนเพื่อใหทุกแผนกนำขอมูลของตัวเองมาแบงปนกับแผนกอื่น ๆ
เพื่อรวบรวมขอมูลเหลานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพในการทำงานของตนเองตอไป
จากการศึกษา การปรับปรุงกลยุทธของบริษัท จะทำใหปญหาดานคุณภาพไดดี ซึ่งทั้ง 3 กลยุทธ
1. การจั ดทำ ที ม Root cause analysis 2.กลยุทธ ในการจั ดทำ Knowledge Management process
3. การจัดประชุม TQM Glass plant monthly บริษัทไดเริ่มใชตั้งแตเดือน ตุลาคมและ พฤศจิกายน
ซึ่งก็ทำใหการการพัฒนาคุณภาพไลนผลิตขวดแกว c-vitt มีคุณภาพที่ดีขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดรับการวิจัย เนื่องจาก ความใสใจในการปฎิบัติงานพนักงานถือเปนเรื่องที่
สำคัญในการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นการสรางแรงจูงใจใหพนักงาน เกิดความใสใจและการตะหนักถึง
คุณภาพของสินคาจึงเปนเรื่องที่ควรไดรับการพัฒนา และหาแนวทางในการแกไขในลำดับต อไป
ยกตัวอยางการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน แกพนักงานที่ไมปฎิบัติตามหนาที่ หรือ การมอบรางวัล
ใหแกพนักงานที่ปฎิบัติไดดีเพื่อเปนแรงจูงใจใหทุกคนตระหนักถึงเรื่องการใสใจในการทำงาน และมี
ความกระตือรื้อรนเพื่อใหไดผลงานที่ดี
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Quality development, case studies of production
lines Product glass bottle C-vitt

Natchaya Pothong*

Abstract
From this case study approach, the objective of this qualitative research was
1) to study the production process, problems and obstacles in the development, control
and product quality assurance, C-vitt glass production line 2) to know the factors in
policy strategy. Human resource management that contributes to quality improvement
and quality assurance of C-vitt bottle production line
The research found that the glass bottle production process at the C-vitt glass
bottle production line of Siam Glass Industry Problems encountered in the development
of production quality and product quality assurance are divided into 4 areas. Human
resources found that due to the insufficient number of employees in some departments
to perform their duties. Another problem with human resources is insufficient skill and
experience in solving problems which may lead to inadequate problem solving. As for
the problem here, the company has implemented a strategy in developing a Knowledge
Management process to develop knowledge for employees in the company. The
production control process the negligence of employees was found and there were no
clear penalties for the offending employees, resulting in the improvement of production
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quality control. But if the staff still lacks attention still have problems falling to the
customer. Which creates incentives for employees who perform well and creating
penalties for employees who perform well is still an unresolved factor in the C-vitt
production line. Since the company has a hierarchical organizational structure, problems
encountered are Delays in decision-making each department has an unmatched
understanding of product quality control. Which the company has solved the problem
by Strategy Organize monthly meetings for all departments to share their information
with other departments to gather those information and improve the quality of their
work. From the study of the company's strategy improvement this will make quality
problems as well. The 3 strategies 1. Root cause analysis team. 2. Strategies for the
preparation of Knowledge Management process. 3. TQM Glass plant monthly meeting.
The company has started using from October and November. This makes the quality
development of C-vitt glass bottle production line to have better quality.
Researched recommendations due to the focus on employee performance are
essential in quality control. Therefore, creating incentives for employees we care about
the quality of the product and it should be developed. And find solutions in the next
order. Give examples of clear penalties. To employees who do not perform their duties
or awarding awards to employees who perform well as an incentive for everyone to
be aware of care in their work. And have the enthusiasm to get good results

1. บทนำ
บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี สมุทรปราการเปนหนึ่งใน กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมแกว ในเครือ
บริษัทโอสถสภา กอตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการการใชขวด แกวของบริษัทโอสถสภาและ
ความตองการการใชขวดแกวของอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
บริษัทกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2520 โดยความริเริ่มของกลุมนักธุรกิจไทย มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน
70 ลานบาท ดำเนินการผลิตขวดแกวปากกวางและขวดแกวปากแคบ ทั้งสีขาวและสีชา โดยไดมี
ความรวมมือ ดานเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท Nihon Yamamura Glass ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตขวดแกว
รายใหญในประเทศญี่ปุน ณ ปจจุบันนี้บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี สมุทรปราการมีบุคลากร รวม
ดำเนินงานประมาณ 300 คน
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อัตราสวนของขวดแกวที่ผลิตในแตละปกวา 70% จะเปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในกลุมโอสถสภา และอีก 30% เปนการผลิตใหแกลูกคาอื่นๆที่มีความตองการใชขวดแกว
ตัวอยางขวดแกวที่ทางบริษัทผลิตใหแกโอสถสภาจะเปนขวดแกวที่ใชกับกลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
ยาธาตุน้ำแดง ยาธาตุ4 กลุมเครื่องดื ่มบำรุ งกำลั ง M-150 Lipo กลุมเครื่องดื ่มเกลื อแร M-sport
เครื่องดื่มที่เพิ่มเติมสวนผสมเพื่อใหไดคุณสมบัติเฉพาะ เปปทีน c-vitt
เมื่อป 2019 ที่ผานมาเนื่องจากกวา 70% ของการผลิตขวดแกวเปนการผลิตขวดของลูกคา
กลุมโอสถสภาและหากแบงอัตราสวนการผลิตขวดแกวเฉพาะในกลุมของโอสถสภา ทางบริษัทจะมี
การผลิตขวด c-vitt มากกวา 50% ของขวดในกลุมลูกคาโอสถสภา และ ไลนผลิตขวดแกวที่ผลิต
สินคาขวด c-vitt ไดพบปญหาดานคุณภาพสินคาเปนจำนวนมากกวา 82% ของการตีคืนสินคาจากลูกคา
และสินคาที่ไมผานการตรวจสอบดานคุณภาพไมสามารถสงขายได เปนขวดแกว c-vitt บริษัทจึงไดมี
การวิเคราะหปจจัยที่จะสงผลตอการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินคา ทำ ROOT CAUSE ANALYSIS
ของปญหาที่ เกิ ดขึ้นกับ ไลนผลิตขวดแกว c-vitt และ หาแนวทางพัฒนาการควบคุ ณคุ ณภาพและ
ประกันคุณภาพสินคา ซึ่งหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหปญหาและจัดทำแนวทางการแกไขปญหาทำให
คุณภาพของขวดแกว c-vitt ดีขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อดูจากจำนวนการ complaint ของลูกคาที่ลดลง
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยในการบริหารดานบุคคลตาง ๆ
มีความเกี่ยวของและสงผลใหเกิดปญหาตอการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสินคาไลนผลิต
ขวดแกว c-vitt และปจจัยที่สงผลใหการแกไขปญหาดังกลาวสำเร็จ เพื่อนำมาปรับใชกับไลนผลิต
ขวดแกวอื่น ๆ

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ปญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการควบคุมและประกันคุณภาพ
สินคาไลนผลิตขวดแกว c-vitt
2.2 เพื่อทราบปจจัยในดานกลยุทธ นโยบาย ดานบริหารบุคคลที่สงผลในการพัฒนาคุณภาพ
และการประกันคุณภาพ ไลนผลิตขวด C-vitt

3. ขอบเขตการศึกษา
บริษัทสยามกล าส อินดัสทรี สมุทรปราการ ไลนผลิตขวดแกว IS9 (production Line9)
ผลิตภัณฑ ขวดแกว C-vitt ในสวนงานแผนกซอมบำรุง แผนกผลิตและคัดเลือกผลิตภัณฑ แผนก
ประกันคุณภาพสินคา
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4. วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ดวยวิธีการ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบมี
โครงสราง (Structured Interview) ซึ่งผูวิจัยมีแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการศึกษาวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) การศึกษาวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
ระดับทุติยภูมิ และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informant)
จากการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธีผสมผสานกัน การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลจะสัมภาษณกับ
พนักงานผูที่เกี่ยวของกับการ พัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพ ไลนผลิตสินคาขวดแกว c-vitt
บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี สมุทรปราการ โดยใชหัวขอคำถาม 2 ชุด โดยหัวขอคำถามชุดที่ 1 ไดมี
การถามในพนักงาน ระดับหัวหนาแผนกและ ผูจัดการกอง และหัวขอคำถามชุดที่ 2 ถามกับพนักงาน
ระดับเจาหนาที่ปฎิบัติ เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัภาษณมาวิเคราะห เพื่อวิเคราะหและ
หาขอสรุป

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปญหาของควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ไลนผลิตขวดแกว c-vitt มี
วัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ปญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการควบคุม
และประกันคุณภาพสินคาไลนผลิตขวดแกว c-vitt 2) เพื่อทราบปจจัยในดานกลยุทธ นโยบายดาน
บริ หารบุ คคลที ่ ส  งผลในการพั ฒนาคุ ณภาพและการประกั นคุ ณภาพ ไลน ผลิ ตขวด c-vitt จากผล
การศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1 กระบวนการผลิตในสวนงานแผนกซอมบำรุง แผนกผลิตและคัดเลือกผลิตภัณฑ
และแผนกประกันคุณภาพ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
5.1.1 การเตรียมวัตถุดิ บ (Raw Material Preparation) เริ่มตั้งแต การตรวจรั บ
และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ตามมาตรฐาน เมื่อวัตถุดิบผานการตรวจสอบคุณภาพ
แลว จะถูกจัดเก็บไวในคอกเก็บ และถังพักตาง ๆ แยกตามชนิดของวัตถุดิบ โดยสวนงานที่รับผิดชอบ
จะเปนแผนกประกันคุณภาพซึ่งเปนผูกำหนดมาตราคุณภาพและเกณฑการยอมรับวัตถุดิบที่ใชใน
การผลิตขวดแกว ตอง ตัว Raw Material และ วัสดุบรรจุที่ใชกับผลิตภัณฑสำเร็จรูป
5.1.2 การชั่งตวงวัต ถุ ดิบ การผสมวัตถุด ิบ การหลอม (Weighing, Mixing and
Melting) วัตถุดิบชนิดตาง ๆ ซึ่งเก็บไวในไซโลในโรงผสมวัตถุดิบจะถูกนำมาชั่งน้ำหนักใหไดคาตามที่
กำหนดไวในสูตรผสมของแตละสีแกว ซึ่งจะมีคาแตกตางกัน ทั้งเรื่องชนิดของวัตถุดิบและคาน้ำหนัก
การชั่งน้ำหนักของวัตถุดิบจะกระทำครั้งละ จำนวน 1 โมหรือ แบช (Batch) ตอเนื่องกันไปจนได
ปริมาณสำรองตามที่ตองการ ทั้งนี้ในกระบวนการชั่งวัตถุดิบจะใชคอมพิวเตอรควบคุม หลังจากที่
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วัตถุดิบผานการชั่งน้ำหนักแลวจะถูกสงเขาโมผสม (Mixer) เพื่อที่จะทำใหเกิดการคลุกเคลาเขากัน
วัตถุดิบที่ผสมเขากันดีแลว เรียกวา “สวนผสม” (Batch) จะถูกลำเลียงพรอมดวยเศษแกว (Cullet)
เพื่อสงไปเก็บยังไซโลของเตาหลอม และรอการปอนเขาเตาหลอม วัตถุดิบจะถูกปอนอยางตอเนื่อง
เขาไปในเตาหลอม ซึ่งความรอนในการหลอมแกวจะไดโดยการใชกาซธรรมชาติและกระแสไฟฟา
วัตถุดิบจะถูกหลอมเหลวที่ อุ ณหภูมิในเตาหลอมประมาณ 1,500 องศาเซลเซียส และที่สภาวะนี้
ฟองแกสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาการหลอม ไมวาจะเปน CO2 และ SO3 จะคอย ๆ ระเหยออกไปจาก
ผิวแกว และออกไปจากเตาหลอมผานทางปลอง ซึ่งจะทำใหน้ำแกวมีความพรอมที่จะทำการขึ้นรูป
ไดดี โดยสวนงานที่รับผิดชอบทั้งหมดจะอยู แผนกผลิต
5.1.3 การขึ้นรูป (Forming)น้ำแกวที่ไดจากการหลอมเหลวจะถูกสงจากเตาหลอม
ผานรางลำเลียงไปยังสายการผลิต น้ำแกวจะถูกตัดเปนกอนแกว (gob) ใหมีขนาด รูปรางและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมและจะตองใหไดน้ำหนักของกอนแกวเทากับขวดแกวที่ตองการดวย ตอจากนั้น gob จะถูก
ปลอยใหหยดลงไปในแบลงค (blank) หรือเบาชุดแรกเพื่อขึ้นรูปขั้นตนที่เรียกวา พาริสัน (parison)
ซึ่งจะมีปากที่สมบูรณและรูปทรงที่พอเหมาะเตรียมสงไปยังอีกเบาหนึ่งที่เรียกวาโมลด (mould) หรือ
เบาพิมพสำหรับขึ้นรูปลำตัว และกนใหเปนบรรจุภัณฑแกวที่เสร็จสมบูรณ กระบวนการขึ้นรูปบรรจุ
ภัณฑแกวที่ใชในไลนผลิตขวดแกว C-vitt คือ Blow & Blow (B&B) เปนการขึ้นรูป parison ดวยการ
ใชลมแรงสูงเปาอัดน้ำแกวใหเปนรูปทรงตามแบบเบาปากและเบา blank และสงไปยัง mould เพื่อเปา
อี กครั ้ งให ได ร ู ป ร า งสุ ดท า ยของบรรจุภ ัณฑที่ตองการ ในขั้น ตอนการขึ้น รูป นี้ พนักงานควบคุม
เครื่องจักรขึ้นรูปจะดูแลตรวจสอบคุณภาพในการผลิต ไมวาจะเปนน้ำหนักขวด รูปทรงสัณฐานของ
ขวด หรือรอยตำหนิตาง ๆ ที่กำหนดไวในมาตรฐานการผลิต เพื่อใหมั่นใจวาไดผลผลิตที่ดกี อนสงผาน
ไปยังกระบวนการถัดไป ซึ่งในสวนงานนี้จะถูกรับผิดชอบโดย แผนกผลิต ในสวนของการเปลี่ยนแบบ
แมพิมพ และการซอมบำรุงเครื่องจักรที่เกี่ยวของกับการขึ้นรูปขวดแกวทั้งหมดจะถูกรับผิดชอบโดย
แผนกซอมบำรุง
5.1.4 การอบ (Annealing) บรรจุภ ัณฑแกว ที่ขึ ้น รูป แลว จะถูกลำเลีย งมาตาม
สายพานลำเลียงเขาไปยังรางอบ (Annealing Lehr) เพื่อปรับลดอุณหภูมิลงอยางชา ๆ จากประมาณ
550 องศาเซลเซียส ใหคอย ๆ เย็นลงจนถึงอุณหภูมิปกติ หลังจากนั้นบรรจุภัณฑแกวทุกใบจะถูก
เคลือบดวยน้ำยา Cold-end spray เพื่อใหผิวดานนอกมีความลื่น เรียบสวยงาม และไมเปนรอยเมื่อ
เสียดสีกัน ในสวนงานนี้จะถูกรับผิดชอบแผนกผลิตและคัดเลือกผลิตภัณฑ ในสวนนี้จะมีพนักงาน
คัดเลือกผลิตภัณฑทำหนาสุมตรวจคุณภาพของขวดที่ผลิตออกมาทุกชั่วโมง ตรวจคุณภาพ น้ำหนักขวด
ขนาดของขวด และขอบกพรองตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตราฐานที่กำหนด
5.1.5 การตรวจสอบและการประกั น คุ ณ ภาพ ในส ว นงานนนี ้ จ ะมี แ ผนกที่
รับผิดชอบอยู 2 แผนกคือ แผนกผลิตและคัดเลือกผลิตภัณฑ และแผนกประกันคุณภาพ ในสวนของ
การตรวจสอบคุณภาพขวดสามารถจะประกอบไปดวย 3 สวนคือ ผานเครื่องตรวจสอบ หรือ เครื่อง
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inspection และ ผานการตรวจสอบจากพนักงานคัดเลือกภัณฑที่จะมีหนาที่ในการตรวจสอบบน
สายพานลำเลียงขวด หากพบขวดมีขอบกพรองจะทำการคัดทิ้งทันที และการทำ Lab test

•

100% Inspection machine
หลังจากเคลือบน้ำยาแลวบรรจุภัณฑแกวทุกใบจะตองผานเครื่องตรวจคุณภาพอัตโนมัติ
เพื่อที่จะทำการตรวจหาความบกพรอง (Defects) ตางๆตั้งแต ปาก ลำตัว ไปจนถึงบริเวณกน บรรจุ
ภัณฑที่ไดมาตรฐานจะถูกสงไปบรรจุในขั้นตอนถัดไป สวนบรรจุภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน จะถูกนำกลับไป
หลอมใหม

•

Quality Assurance – Lab tester
แผนกประกันคุณภาพ ที่จะทำหนาที่เสริมความมั่นใจดานคุณภาพโดยจะสุมตรวจสินคาที่
บรรจุพรอมสงไปใหลูกคาตามมาตรฐานการสุมตรวจที่ถูกกำหนดไว โดยอางอิงจากเกณฑการยอมรับ
ของคุณภาพสินคา AQL เพื่อความมั่นใจวาสินคาที่ออกจากโรงงานมีคุณภาพไดมาตรฐานตามขอตกลง
ของลูกคา และการตรวจสอบบรรจุภัณฑแกวในหองแลบ ถือเปนการประกันคุณภาพอีกสวนหนึ่ง โดย
จะตรวจวัดคุณลักษณะตาง ๆ ทางดานฟสิกส ไมวาจะเปน ความหนา ขนาด น้ำหนัก การทนตอแรงกระแทก
อุณหภูมิที่แตกตาง (Thermal Shock) ความสามารถในการทนตอแรงอัดและสารเคมี ถาสินคาที่ผลิต
ในลอตนั้นไดมาตรฐานก็จะถูกสงไปจำหนายยังลูกคา หากไมผานมาตรฐาน ก็จะถูกกักไวเพื่อนำไป
ตรวจสอบอยางละเอียด
นอกจากนี้ แผนกประกันคุณภาพมีหนาที่รับผิดชอบ การกำหนดมาตราฐานตาง ๆ ของผลิตขวด
และการสื่อสารเกณฑการยอมรับคุณภาพสินคาที่ไดทำการตกลงกับลูกคาไว รวมถึง ปญหาจากการ
ผลิตกอน ๆ ที่ลูกคาได complaint และตีคืนสินคากลับมา เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน
ทราบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการปองกัน
5.2 ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพและการประคุณภาพสินคาที่
ไลนผลิตสินคา C-VITT
5.2.1 ดานทรัพยากรบุคคล
ไลนผลิตขวดแกว C-vitt พบปญหาพนักงานไมเพียงพอในบางหนวยงาน เนื่องจาก
จำนวนพนักงานไมเพียงพองานที่ตองรับผิดชอบ ยกตัวอยางเชน แผนกซอมบำรุงที่พนังงานไมเพียงพอ
ที่จะดำเนินการเขาซอมบำรุงเครื่องจักรตามแผนซอมบำรุง เนื่องหนาที่รับผิดชอบของแผนกซอมบำรุง
คือ การซอมบำรุงเครื่องจักรตามแผนซอมบำรุง และ การเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑในการผลิตขวด หากมี
การเปลี่ยนแบบซึ่งเปนวันเดียวกับที่ทางแผนกซอมบำรุงมีแผนที่จะซอมบำรุงเครื่องจักร ทางแผนก
ซอมบำรุงจะตองเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑในการผลิตขวดกอนเพราะ เนื่องจากหากไมดำเนินงานตาม
แผนจะทำใหไมสามารถผลิตสินคาไดทันตามความตองการของลูกคา ตามผูใหสัมภาษณไดกลาววา
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“แผนกซอมบำรุง นอกจากตองรับผิดชอบในสวนงานซอมบำรุงเครื่องจักรแลว ตอง
รับผิดชอบในสวนงานเปลี่ยนแบบ เมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑที่จะผลิต ยกตัวอยางเชน การเปลี่ยน
จากการผลิ ตขวด c-vitt เปลี ่ ย นไปผลิตขวด M-sport ทางแผนกซอมบำรุงจะตองทำการเปลี่ยน
ชิ้นสวนเครื่องจักรเพื่อใหเหมาะสมกับการผลิตขวดนั้น ๆ รวมถึงเปลี่ยน mold ที่ใชในการขึ้นรูปขวด
และโรงงาน SGI เอง ก็มีสินคาที่ผลิตหลายอยาง ทำใหมีการเปลี่ยนแบบมากกวา 3 วันตอสัปดาห ซึ่ง
ดวยจำนวนคนเทาที่มีอยูตอนนี้ ไมมีเวลาเขาซอมบำรุงเครื่องตามอายุการใชงานของเครื่องได”
แผนกคัดเลือกผลิตภัณฑ ในชวงตนปที่ผานมาเนื่องจาก พนักงานที่มีจำกัดทำใหขาด
การตรวจสอบการทำงานของเครื่อง inspection ผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“จากประสบการณที่เคยพบ หลังจาก มีการ setup เครื่อง inspection เรียบรอย
แลว เมื่อผลิตขวดไปเรื่อย ๆ เครื่อง inspection สามารถทำงานผิดพลาดได ยกตัวอยางเชน การคัด
ขวดทิ้งไมตรงกับคาที่เครื่องอานได การคัดขวดทิ้งไมตรงกับขวด master defect ที่setup ไว”
ซึ ่ งสอดคล องกั บ ขอมูล หลังจากที่ มีการดำเนิน งาน ในเรื่องของการพัฒ นาขวด
master defect และการนำขวดที่ลูกคาพบปญหามาตั้งเปนขวด master defect ในเดือนสิงหาคม
2019 ในชวงเดือนกันยายน อาจชวยทำใหการ complaint และการตีคืนขวดc-vitt ลดลงไดบาง แต
เนื่องจากขาดการติดตามและการตรวจสอบก็ยังทำใหพบปญหาการ ตีคืนขวด c-vitt ในเดือนตุลาคม
%ตีคืนขวด c-vitt กลับมาสูงถึง 10% ซึ่งการขาดพนักงานตรวจสอบการทำงาน เครื่อง inspection
ก็เปนอีกสาเหตุนึงที่ทำใหเกิดปญหา
จากการศึกษา อีกหนึ่งปจจัยในดานทรัพยากรบุคคลที่ทำใหเกิดปญหาในการพัฒนาคุณภาพ
การผลิต คือ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณในการวิเคราะหปญหา ซึ่งเห็นไดจากการดำเนินงาน
ในชวงเดือนตุลาคมที่บริษัท ไดจัดตั้งทีมเพื่อวิเคระห Root Cause ของปญหาราวที่เกิดขึ้นกับขวด
c-vitt โดยจากการวิเคราะหพบวาสิ่งทีสงผลตอเกิด defect นี้มากที่สุด เปนในสวนของเครื่องจักรที่ใช
ในการผลิ ตขวดแกว (Mechanical Shock) และไดมีการซอมแซมเครื่องจักร IS#9 โดยซอมแซม
Blank mold Holder ซึ่งก็ยังไมสามารถแกไขปญหาได เพราะในเดือนพฤศจิกายน ยังมี complaint
ของสินคาขวดแกวอยางตอเนื่อง จนไดรับความชวยเหลือจากบริษัท Nihon Yamamura Glass โดย
ทาง NYG ได ส  งผู  เ ชี ่ ย วชาญด า นการผลิต ขวดแกว มารวมวิเคราะหส าเหตุ ข องป ญ หาที่เ กิ ด กั บ
เครื่องจักร IS#9 จนไดผลสรุปและมีการดำเนินงานในเดือน พฤศจิกายน โดยการซอมแซม part of
Blank Mold Holder (E-MOC) Connecting Link (Modified), Pin, Insert (Modified) และชวยให
คุ ณภาพในการลิ ตขวด c-vitt ดี ขึ ้ น วัดไดจ าก %การตีส ิน คาในเดือนธัน วาคมที่ล ดลงจากเดือน
พฤศจิกายน จาก 26.76%เหลือ 6.78%
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5.2.2 ดานขบวนการควบคุมการผลิต
เนื่องจากในไลนผลิตขวดแกว c-vitt พนักงานที่ปฎิบัติหนาที่ในไลนผลิต จะมีการแบง
การทำงานเปน 3 กะ โดยแบงชวงเวลาทำงานเปน 2 ชวง คือ 8.00-20.00 น. และ 20.00-8.00 น.
ผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“บางที่ชวงตอนตี 1 ตี 2 ก็มีคนนั่งหลับระหวางดูไลน ไมเชื่อ หัวหนาลองมาเฝาตอน
กะดึกทำงาน”
ซึ่งปจจุบัน จากการศึกษาทำใหพบวา ดานขบวนการควบคุมการผลิตพบปญหาที่มี
พนักงานละเลยหนา ตอใหมีการพัฒนาการควบคุมคุณภาพแตหากยังขาด ความใสใจของพนักงานก็
จะทำใหปญหาคุณภาพหลุดไปถึงลูกคาได หากวิเคราะหถึงกลยุทธของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังไมมี
การกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแกพนักงาน ที่ละเลยตอการปฎิบัติหนาที่ หากพิจารณาในเชิงกลยุทธ
แลวยังขาดการลดความเขมแข็งของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมพบบทลดโทษที่ชัดเจน และ ไมมีการเพิ่ม
ความเขมแข็งของพฤติกรรมที่พึงประสงค ไมพบการใหรางวัล หรือ การยกเวนกฎเกณฑบางอยางเพื่อ
สรางแรงจูงใจใหแกพนักงานที่ตั้งใจปฎิบัติงาน
5.2.3 ดานบริหารจัดการภายในองคการ
หากวิเคราะหจากขอมูล %การตีคืนสินคาขวดแกว c-vitt ที่เริ่มมีสัญญาณ %การตี
คืนสินคาขวดแกว c-vitt ที่สูงขึ้นจาก 4.98%ในเดือนกุมภาพันธ เปน 21.71% ในเดือนมีนาคม ทาง
บริษัทยังไมไดมีการจัดทีมเพื่อวิเคระหปญหานี้อยางจริงจัง ยังคงมีเพียงการเก็บสถิติของปญหา และ
ยังคงผลิตขวดแกว c-vittที่เครื่อง IS#9 ตอไป และดวยแผนผลิตที่เขามาอยางตัวอื่น และมีการเปลี่ยน
แบบมากกวา 3 ผลิตภัณฑ ใน1 วันทำให เครื่อง IS#9 ไมไดรับการซอมบำรุงตามแผนการซอมบำรุง
เครื่อง ผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“เครื่องไลน 9 ไดมีการเปลี่ยนมาใชระบบ E-moc เมื่อป 2014 และหลังจากนั้น
ก็ไมมีการเปลี่ยนแปลงและแผนซอมบำรุงใหญมาจนถีงปจจุบันชวงที่เริ่มเกิดปญหา ตั้งแตปไหน เมื่อ
เทียบกับป19 complaint เยอะๆเพราะมี orderเขาผลิตมาตลอดไมสามารถหยุดไลนผลิตนาน ๆ ได”
ซึ่งสอดคลองกับขวด c-vitt ที่พบปญหาถูก complaint เปนขวดที่ผลิตที่เครื่องจักร
IS#9 ซึ่งเปนเครื่องจักรที่มีอายุการใชงานมากกวา 6 ปและยังขาดการซอมบำรุงที่ดี ซึ่งแตกตางจาก
ขวด c-vitt ที่ผลิตที่เครื่องจักร IS#7 ที่มีการซอมบำรุงใหญ (recondition) ที่ไมมีการ complaint
หรือตีคืนสินคาจากลูกคาเลย
อีกหนึ่งปจจัย ที่สงผลใหเกิดปญหาในการพัฒนาคุณภาพเนื่องจาก โครงสรางองคการ
ของบริษัท เปนลักษณะ การบริหารแบบลำดับขั้น (Hierarchy) จัดเรียงแบบ ปรามิด การวางแผน
แกไขปญหาตองผานจากการประชุม ซึ่งอำนาจการตัดสินใจในการแกไขปญหาขึ้นอยูกับผูจั ดการ
โรงงานแตเพียงผูเดียว ทำใหการตัดสินใจในการแกไขปญหาในบางเรื่องเกิดความลาชา นอกจากนี้
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โครงสรางองคการแบบนี้มีการแยกแผนกออกจากกันอยางชัดเจน ทำใหหากไมมีการประชุมเพื่อ
สื่อสารงานการ แตละแผนกจะขาดความเขาใจ ขาดการรับรูตอการเปลี่ยนและมีการแขงขันระหวาง
แผนก ยกตัวอยาง แผนกผลิตมี Goal ในเรื่องของการผลิตสินคาใหไดตามเปา หรือ ตาม %Pack ที่ตั้งไว
แตแผนกประกันคุณภาพ มี Goalในเรื่องของการลด complaint และการตีคืนสินคาจากลูกคา ทำให
การทำงานของทั้ง 2 แผนกขัดแยงกัน
5.3 ปจจัยในดานกลยุทธ ที่สงผลในการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพไลนผลิต
ขวด C-VITT
จากการศึกษา พบวา ทางบริษัท ไดใชกลยุทธในการทำ Root cause analysis โดยทีมงาน
ที่มารวมกันทำ Root cause analysis เปนการใชพนักงานจากทุกสวนงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการ
รวบรวมขอมูลของปญหาและมีการ share ขอมูลของแตละแผนก เพื่อใหขอมูลในการวิเคระหหา
ปญหาที่ครอบคลุมที่สุดและเมื่อไดขอมูลที่ครอบคลุม ทำใหสามารถวางแผนการดำเนินการแก ไข
ป ญหาได ครบถ วนและครอบคุลม ยกตัว อยาง จากการทำ Root cause analysis ทำให ทราบวา
ปจจุบันแผนกซอมบำรุงมีการเปลี่ยนแบบมากกวา 3 ผลิตภัณฑใน 1วัน ทำใหไมสามารถจัดคนเขา
ซอมบำรุงเครื่องตามแผนซอมบำรุงเครื่องจักร จึงเกิดการประชุมและลงมิติระหวางฝายวิศวกรรม
ที่มีหนาที่ในการเปลี่ยนแบบที่เปลี่ยนสินคาที่จะผลิตกับทางฝายวางแผนการผลิต โดยไดรับอนุมัติ
จากผูจัดการโรงงานใหจำกัดการเปลี่ยนแบบไมเกินวันละ 1 ผลิตภัณณ เพื่อใหทางแผนกซอมบำรุง
สามารถวางแผนแบงคนเขาซอมบำรุงเครื่องจักรตามแผนซอมบำรุงได หากมีสินคาที่ตองมีการผลิต
เรงดวนตองมีการประชุมเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแบบการผูจัดการโรงงานกอน
นอกจากนี้ ทางบริษัทไดใช Knowledge Management process ในการพัฒนาคุณภาพใน
การผลิตขวดแกว ไลนผลิตขวดแกว c-vitt
1) Knowledge creation ไดมีการขอผูเชี่ยวชาญดานการผลิตขวดแกว จากบริษัท Nihon
Yamamura Glass ซึ่งบริษัทที่ไดใหความรวมมือดานเทคโนโลยีการผลิตแก บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี
เพื่อมาใหความรูและรวมวิเคราะหหาสาเหตุของปญหากับพนังานของ บริษัท สยามกลาส อินดันทรี
2) Knowledge codification ผูจ ัดการกองผลิต และ วิศวกรผลิตไดร วบรวมข อ มู ล ใน
การแกไขปญหาที่เกิดกับขวดแกว ทั้งจากการที่มีผูเชี่ยวชาญ จาก NYG และ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ
3) Knowledge distribution จากขอมูลการแกไขปญหาที่เกิดกับขวดแกว ผูจัดการกองผลิต
และวิศวกรผลิต ไดจัดทำเปนคูเมืองการแกไขปญหา defect เพื่อใหพนักงานในสวนที่เกี่ยวของ และ
สนใจ ไดศึกษาและเปนการเพิ่มความสามารถใหแกองคการ
4) Knowledge utilization ทางพนักงานที่ปฎิบัติงานไดรวมลงมือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับไลน
ผลิตขวดแกว c-vitt กับผูเชี่ยวชาญดานการผลิตที่มาจาก NYG และ นำขอมูลการคูมือการแกไขปญหา
defect มาใชกับการปฎิบัติงานจริง
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เนื่องจากบริษัทมีการบริหารงาน ที่เปนลักษณะการบริหารงานแบบลำดับขั้น อีกหนึ่งกลยุทธ
ที่บริษัทเลือกใชในการแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพในการผลิตคือ การจัดการประชุม TQM Glass
plant monthly เพื่อติดตามปญหา และแนวทางการแกไขปญหาคุณภาพตางๆในโรงงาน และเปน
การใหแตละแผนกมา share ขอมูลในการดำเนินงานของแผนกตน และรับขอมูลจากแผนกอื่น ๆ เพื่อ
มาใชในการพัฒนาคุณภาพในแผนกของตัวเอง ยกตัวเชน ปญหาที่ความเขาใจไมตรงกันของ พนักงาน
ปฎิงาน ผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“บางปญหาที่ลูกคาแจงวาเปนปญหาแตไมมีใครมาแจงใหหนางานที่ทำงานทราบเลยไมได
ระวังในเรื่องนั้นเทาไร เพราะไมทราบวาเรื่องนี้จะเปนปญหากับลูกคา”
การประชุม TQM Glass plant monthly จะมีการสื่อสารปญหาที่ลูกคา complaint ตีคืน
สินคามาเพื่อในระดับหัวหนางานไดไปสื่อสารกับพนักงานปฎิบัติของแผนกตัวเองเพื่อใหมีความเขาใจ
ที่ตรงกัน
จากการศึ ก ษากระบวนการผลิ ต ขวดแก ว ที ่ ไ ลน ผ ลิต ขวดแก ว c-vitt บริ ษ ั ท สยามกลาส
อินดัสทรปญหาที่พบในดานการพัฒนาคุณภาพการผลิตและประกันคุณภาพสินคา แบงออกเปน 4 ดาน
ดานทรัพยากรบุคคล พบวา เนื่องจากพนักงงานบางแผนกมีจำนวนไมเพียงพอตอการปฎิบัติงาน ซึ่ง
บางแผนกไดรับการแกไขโดยมีการเพิ่มจำนวนพนักงานเพื่อใหเพียงพอตอการแกไข แตบางแผนก
ไมสามารถเพิ่ มพนักงานให เนื่องจากเงื่อนไขและนโยบายของบริ ษัท ทำใหตองใชการแกป  ญหา
ในดานของการวางแผนใหเหมาะสมกับจำนวนพนักงานที่มีเพื่อเปนการแกไขปญหาแทน อีกหนึ่ง
ปญหาในดานของทรัพยากรบุคคล คือ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณที่ยังไมเพียงพอตอ
การแกไขปญหาซึ่งอาจทำใหแกไขปญหาไดไมตรงจุด ซึ่งในสวนของปญหาตรงนี้ ทางบริษัทไดใช
กลยุทธ ในการจัดทำ Knowledge Management process เพื่อเปนการสรางองคความรูใหแกพนักงาน
และมีการกระจายองคร ูใหม ที ่ไดจ ากผู เชี่ยวชาญเพื่อเพิ ่มความสามารถของพนั กงานในองค การ
ดานขบวนการควบคุมการผลิต พบปญหาการละเลยหนาที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานและยังไมมี
บทลงโทษที่ชัดเจนแกพนักงานที่กระทำผิด เปนผลให ตอใหมีการพัฒนาการควบคุมคุณภาพการผลิต
มากเทาใด แตหากยังขาดความใสใจของพนักงาน ก็ยังคงจะมีปญหาหลุดไปถึงลูกคาได ซึ่งการสราง
แรงจูงใจใหกับพนักงานที่ปฎิบัติดี และการสรางบทลงโทษแกพนักงานที่ปฎิบัติดียังคงเปนปจจัยที่ยัง
ไมไดรับการแกไขในกระบวนการผลิตไลนผลิตขวดแกว C-vitt ดานบริหารการจัดการในองคการ
เนื ่ องจากบริษั ทมีโ ครงสรา งองคการแบบ ลำดับ ขั้น ปญ หาที่พบคือ ความลาชาในการตัดสินใจ
แกปญหา เพราะกวาปญหาจะถูกสื่อสารไปถึงผูที่มีอำนาจในการตัดสินใจตองผานหลายลำดับขั้น และ
เนื่องจากโครงสรางองคการที่แบงออกเปนหลายแผนก และเปาหมายของแตละแผนกที่แตกตางกัน
ทำใหเกิดการแขงขันกันระหวางแผนก และยังขาดการสื่อสารขอมูลระหวางแผนก ทำใหมีความเขาใจ
ในการควบคุมคุณภาพสินคาที่ไมตรงกัน ซึ่งทางบริษัทไดแกไขปญหาโดยการใชกลยุทธ จัดประชุม
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ประจำเดื อน เพื่อให ทุ กแผนกนำขอมูล ของตัวเองมาแบงปนกับแผนกอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข อ มู ล
เหลานั้นกลับมาพัฒนาคุณภาพในการทำงานของตนเองตอไป
จากการศึ กษา การปรั บ ปรุงกลยุทธของบริษัท จะทำใหป ญ หาดานคุณภาพไดดี ซึ่งทั้ง
3 กลยุทธ ไมวาจะเปนการจัดทำทีม Root cause analysis ที่เปนการรวบรวม ทุกแผนกที่เกี่ยวมา
ชวยการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา กลยุทธในการจัดทำ Knowledge Management process
และการจัดประชุม TQM Glass plant monthly บริษัทไดเริ่มใชตั้งแตเดือน ตุลาคมและ พฤศจิกายน
ซึ่งก็ทำใหการการพัฒนาคุณภาพไลนผลิตขวดแกว c-vitt มีคุณภาพที่ดีขึ้นเมื่อเทียบการ complaint
ของลูกคาที่ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 10 ครั้ง เหลือ 3 ครั้งในเดือน ธันวาคม 2019 และ 1 ครั้ง
ในเดือนมกราคม 2020 และไมมี complaint ในเดือนกุมภาพันธ สวน %การตีคืนสินคาของขวด
c-vitt พบวา ลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 26.67% เหลือ 6.78% ในเดือนธันวาคม 2019 และ เหลือ
0.73% ในเดือนมกราคม 2020 และไมมีการตีคืนสินคาในเดือน กุมภาพันธ
จากการศึกษา ปญหาของการพัฒนาคุ ณภาพ มีเรื่องความใสใจในหนาที่ การปฎิ บัต ิ ข อง
พนักงานเปนสำคั ญซึ่ งสอดคล องกับ วีรพล ปญญาวิสุทธิกุล (2543). ไดศึกษาและพบว า ปญหา
ทั้งหมดทั้งในดานของการผลิต ปญหาดานการควบคุมคุณภาพ ลวนเกิดจากพนักงานภายในโรงงาน
ทั้งสิ้น ถึงจะการออกแบบการควบคุมคุณภาพแตหากพนักงานไมปฎิบัติตาม ไมใหความใสใจการควบคุม
คุณภาพก็จะไมสัมฤทธิ์ผล ดังนั้นการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงานหรือการกำหนดบทลงโทษที่ชัดจะ
ชวยใหพนักงานมีความใสในหนาที่มากยิ่งขึ้นซึ่งจะสอดคลองกับ เกศณรินทร งามเลิศ. (2559). ได
ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจาง องคการคลังสินคา
พบวา แรงจูงใจที่มีลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน และลูกจางองคการจะประกอบ
ไปดวยแรงจูงใจดานปจจัยการจูงใจ นอกจากนั้น ปจจัยในเรื่องของ ทักษะความรู ความชำนาญ และ
ประสบการณก็เปนอีกปจจัยที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งทำใหทั้ง 3 กลยุทธที่บริษัทปรับปรุง
ขึ้นมาชวยแกไขปญหาปจจัยในเรื่องของ ทักษะความรู ความชำนาญ และประสบการณ และเพิ่ม
การสื่อสารระหวางแผนกมากขึ้น จึงมีสวนทำใหคุณภาพและการประกันคุณภาพของไลนผลิตสินคา
ขวดแกว c-vitt ดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับเชิดศักดิ์ อนุทัต (2545) ไดเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบ
ควบคุมคุณภาพการผลิตของโรงงานเบเกอรี่ จากการศึกษาพบวา การปฎิบัติงานสวนใหญยังใชทักษะ
การปฎิบัติงานเปนตัวควบคุมปจจัยการผลิตเสียสวนมาก อีกทั้งยังใชเพียงแคประสบการณ และ
ทัศนคติของพนักงงานปฎิบัติในการตัดสินใจ การปรับปรุงระบบการควบคุมการผลิต ควรจะตองมี
การประชุ มและจั ดตั ้ งที มเพื ่อแลกเปลี่ย นความคิดโดยเปน ทีมแบบขามสายงานเพื่อใหในแตละ
หนวยงานเขาใจหนวยงานอื่นๆมากขึ้น และรวมกำหนดวิธีการควบคุมการผลิต
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6. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปประยุกตใช
เนื่องจาก ความใสใจในการปฎิบัติงานพนักงานถือเปนเรื่องที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพ
ดังนั้น การสรางแรงจูงใจใหพนักงาน เกิดความใสใจและการตะหนักถึงคุณภาพของสินคาจึงเปนเรื่อง
ที่ควรไดรับการพัฒนา และหาแนวทางในการแกไขในลำดับตอไป ยกตัวอยางการกำหนดบทลงโทษ
ที่ชัดเจน แกพนักงานที่ไมปฎิบัติตามหนาที่ หรือ การมอบรางวัลใหแกพนักงานที่ป ฎิบัติไดดีเ พื่อเปน
แรงจูงใจใหทุกคนตระหนักถึงเรื่องการใสใจในการทำงาน และมีความกระตือรื้อรนเพื่อใหไดผลงานทีด่ ี
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การปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound)
ในสถานการณโควิด-19

ณัฐพงษ เทพแปง *
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เป นการศึ กษา “การปรับตัวของบริษั ทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ใน
สถานการณโควิด-19” วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวไทย
ขาเข า (Inbound) ในสถานการณ โ ควิ ด -19 2) เพื ่ อ ศึ ก ษามาตรการช ว ยเหลื อ ของภาครั ฐ ต อ
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในสถานการณโควิด-19
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการใชการสัมภาษณ แบบเชิงลึก (In-depth
Interview) เพื ่ อรวบรวมองค ความรูเกี่ย วกับ การปรับ ตัว ในดานกลยุทธ ดานโครงสรางองคกร/
บุคลากร ดานการตลาด และดานการเงิน รวมถึงมาตรการการชวยเหลือของภาครัฐ และนำขอมูลที่
ไดมาจำแนก แยกแยะ วิเคราะหเนื้อหา โดยจัดหมวดหมูที่สอดคล องและนำเสนอ การศึกษาใน
รูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)
ผลการศึ กษาพบว า 1) ด า นกลยุทธ ตองปรับ ตัว และปรั บ เปลี ่ย นกลยุทธ เพื่ อรั บ มื อ กั บ
สถานการณที่เกิดขึ้น 2) ดานโครงสรางองคกร/บุคลากร บริษัทนำเที่ยวมีการปรับโครงสราง ทั้งการ
ปรับลดบุคลากรในองคกร 3) ดานการตลาด บริษัทนำเที่ยว ตองหันมาทำตลาดในประเทศแทน
4) ดานการเงิน งดการลงทุนที่ไมจำเปนลงกอน ในสวนของมาตรการชวยเหลือของภาครัฐ แบงออกเปน
3 มาตรการหลัก ดังนี้ 1) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟตโลน (Soft Loan) 2) มาตรการ
เยียวยาในดานของประกันสังคมที่ใหแกแรงงานในกลุมธุรกิจบริษัททัวร 3) มาตรการขอคืนเงินประกัน
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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ยังมีหนวยงานจากทางภาครัฐที่คอยสนับสนุน เชน ททท. อพท. และ สสปน. ที่มีบทบาทสำคัญใน
การขับเคลื่อนดานธุรกิจการทองเที่ยวและอุสาหกรรมทองเที่ยว
ดังนั้น รัฐบาลควรเรงรัดและติดตามใหความชวยเหลือกับผูประกอบการนำเที่ยวไทยขาเขา
เนื่องจากปจจุบันผูประกอบการไมไดรับการเยียวยาทำใหหลายบริษัทตองปดตัวลง
คำสำคัญ: บริษัทนำเที่ยว บริษัททัวร

1. บทนำ
ในป 2562 อุสาหกรรมทองเที่ยวมีภาพรวมนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยประมาณ 39.7 ลานคน
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.2 จากปที่ผานมา โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก
ประกอบดวย จีน มาเลเซีย อินเดีย เกาหลี และลาว ตามลำดับ นอกจากนี้ผลจากมาตรการยกเวน
คาธรรมเนียมฯ (VOA) ชวยกระตุนใหนักทองเที่ยวอินเดียเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด โดยขยายตัวสูงสุด
ถึงรอยละ 24 จากปที่ผานมา และมีจำนวนกวา 1.99 ลานคน ในดานรายไดในป 2562 นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติสรางรายไดกวา 1.93 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3.05 จากปที่ผานมา โดยนักทองเที่ยว
ที่สรางรายไดสูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบดวย จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุน และอินเดีย ตามลำดับ ใน
สวนของชาวไทยเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศจำนวน 166 ลานคน-ครั้ง ทรงตัวจากปกอนหนา
โดยหดตัวรอยละ 0.06 จากปที่ผานมา ทั้งนี้ แมวาการทองเที่ยวในเมืองหลัก และเมืองรองจะมี
จำนวนใกลเคียงกับปที่ผานมา อยางไรก็ดีโดยภาพรวมพบวา การทองเที่ยวเมืองรอง มีอัตราการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 0.88 ขณะที่เมืองหลัก หดตัวรอยละ 0.49 สำหรับรายไดที่เกิดขึ้นจากการ
ทองเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ในป 2562 มีมูลคา 1.08 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1.18
จากปที่ผานมา โดยจังหวัดที่มีรายไดจากการทองเที่ยวของชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ
เชียงใหม และภูเก็ต ตามลำดับ คิดเปนรายไดรวมจากการทองเที่ยวของไทย ป 2562 มีรายไดจาก
การทองเที่ยวรวม 3.01 ลานลานบาท ขยายตัวรอยละ 2.37 จากปที่ผานมา
นับตั้งแตโควิด-19 แพรระบาดเขาสูประเทศไทย ชวงปลายป 2562 บริษัทนำเที่ยวไมสามารถ
ดำเนินธุรกิจนำเที่ยวได ทุกประเทศมีนโยบายการปดประเทศ สงผลใหการเดินทางระหวางประเทศ
หยุดชะงัก โดยเฉพาะประเทศไทยมีการปดประเทศ ตั้งแตวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จึงทำใหธุรกิจ
นำเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศไดรับผลกระทบจากการยกเลิกการเดินทาง สำหรับผูที่จอง
บริษัทนำเที่ยวไว สงผลใหบริษัทนำเที่ยวขาดรายได ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวจึงตองมีการปรับตัวในการ
ทำธุรกิจใหเขากับสถานการณดังกลาว เชน การจัดการนำเที่ยวรูปแบบใหมเพื่อตอบสนองยุคชีวิตวิธีใหม
(New Normal) หรือแนวทางอื่น ๆ เพื่อใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได จากปญหาดังกลาวขางตน
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวขาเขา (Inbound) เพื่อทราบถึงแนวทางใน
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การทำธุรกิจในชวงสถานการณนี้และการทำธุรกิจทองเที่ยวในยุคชีวิตวิถีใหม (New Normal) ใน
อนาคตเพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอด

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาการปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ในสถานการณโควิด-19
2.2 เพื่อศึกษามาตรการชวยเหลือของภาครัฐตอผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในสถานการณ
โควิด-19

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึ กษาเรื ่ อง “การปรั บ ตัว ของบริษัทนำเที่ย วไทยขาเขา (Inbound) ในสถานการณ
โควิด-19” ผูศึกษาไดทำการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยไดทำการรวบรวม
วรรณกรรมและนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
3.1 ทฤษฎีการปรับตัว (adaptation theory)
ทฤษฎี การปรั บตั วที่ ใชอยูในปจจุบ ันมีตน กำเนิดจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร โดยเฉพาะ
วิวัฒนาการดานชีววิทยา เปนการอธิบายถึงการพัฒนาลักษณะทางพันธุกรรมหรือพฤติกรรมที่ชวย
ใหสิ่งมีชีวิตสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมได และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อใหสิ่งมีชีวิต
เหลานั้นอยูรอดได (Futuyama, 1979; Winterholder, 1980; Kitano, 2012) การปรับตัวของคนมี
จุดมุงหมายสำคัญ คือ เพื่อใหแนใจวาคนนั้นสามารถอยูรอดได (Dobzhansky et al., 1977; O’Brien
and Holland, 1992) การปรั บ ตั ว ถู ก ประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นมนุ ษ ยวิ ท ยา (Anthropologist) และ
วัฒนธรรม (Cultural) Julian and Steward เปนผูที่ประยุกตใชการปรับตัวในดานวัฒนธรรมเพื่อใช
ในการอธิบายวัฒนธรรมหลัก (Core Culture) กับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติผานกิจกรรมตางๆ
ในชีวิต (Butzer, 1989) ในทำนองเดียวกันการปรับตัวยังถูกใชในเรื่องของสังคมศาสตรเพื่อใชในการ
อธิบายระบบการปรับตัวของมนุษย โดยเฉพาะการปรับตัวเพื่อความสำเร็จตางๆ ในสังคม อีกทั้ง
ทฤษฎีการปรับตัวถูกใชในศาสตรอื่น ๆ อีกมากมาย เชน การเมือง อาหาร สิ่งแวดลอม การศึกษา
ฟสิกส เศรษฐศาสตร การแพทย บริหารธุรกิจ และอื่น ๆ
การปรับตัวในบริบ ทของผูประกอบการนั้น หมายถึ ง กระบวนการที่ ผู ประกอบการใช ใน
การประมวลขอมูลตาง ๆ จากสภาพแวดลอมภายนอก และใชขอมูลดังกลาวเพื่อปรับตัว (Mckee et
al., 1989) การปรับตัวมีความเกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนกลยุทธการแขงขัน และการวางกลยุทธ
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมตางๆ ไมมีผูประกอบการใดที่สามารถอยูรอดไดตลอดโดยไมมีการ
ปรับตัว ผูประกอบการจำเปนตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งระดับของการปรับตัว
ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมตาง ๆ การปรับตัวมีความเกี่ยวของกับธุรกิจในหลาย ๆ มิติ เชน การผลิต
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สินคา บริการ การตลาด ชองทางการจัดจำหนาย บุคลากร การเงิน และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ
นอกจากนั้น การปรับตัวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องของกิจการ ในบริบทของผูประกอบการ
ขนาดเล็กแลว การปรับตัวขึ้นอยูกับความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ซึ่งผูประกอบการจำเปนตอง
เปลี่ยนแปลงการจัดการหลาย ๆ อยาง เชน กลยุทธการแขงขัน โครงสรางองคกร (Andrews, 1971)
(Chakravathy, 1982) ไดกลาววา ผูประกอบการสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอมตางๆ ไดดวย
การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ (Mile and Snow, 1978) กลาววา เมื่อสภาพแวดลอมเปนอุปสรรคตอ
การทำธุรกิจ ผูประกอบการจำเปนตองมีการปรับกลยุทธใหมีความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางขององคกรที่มีความเฉื่อยชา สลับซับซอน จำเปนตองเปลี่ยนใหมีความคลองตัว
ในการบริหารมากขึ้น (Mintzberg, 1979) กลาววา ความอยูรอดของผูประกอบการขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมตางๆ นอกจากนั้นการปรับตัวที่ดีทำใหผูประกอบการเขาใจ
สภาพแวดลอมไดดีขึ้น สงผลใหสามารถเขาถึงทรัพยากรหรือขอมูลตาง ๆ ไดดีขึ้น อีกทั้งทำให สามารถ
เรียนรูการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดีขึ้น (Levinthal, 1991; Venkataraman and Vande Ven, 1998)
3.2 แนวคิดและทฤษฎีการทองเที่ยว
ความหมายของการทองเที่ยว คำวา “การทองเที่ยว” นี้ไดมีผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการตาง ๆ
ไดใหความหมายไวหลากหลาย ดังนี้ อารยา อินคชสาร (2554, น.12) การทองเที่ยว เปนกิจกรรม
รูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของคนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในอดีตมนุษยมีก็เดินทาง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการแสวงหาที่อยูอาศัยใหม เพื่อติดตอคาขาย เพื่อเผยแพรศาสนาและเพื่ อ
เชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ปจจุบันการเดินทางเกิดขึ้นในหลายวัตถุประสงคหากเปนการเดินทาง
ทองเที่ยว ผูเดินทางตองการที่จะไปเพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อความเพลิดเพลินใจและเปนการผอน
คลายความเครียด
ประภาศรี เหิกขุนทด (2551, น.7) กลาววา การทองเที่ยวเปนกิจกรรมนันทนาการรูปแบบ
หนึ่งที่เกิดระหวางเวลาวางซึ่งมีการเดินทางเขามาเกี่ยวของโดยเปนการเดินทางทองเที่ยวจากสถานที่
หนึ่งไปยังอีกสถานที่เพื่อแลกเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม โดยมักมีแรงกระตุนจากความตองการ
ในดานกายภาพ วัฒนธรรม การปฏิสัมพันธและดานสถานการณท องเที ่ยวทํ าใหเกิดปฏิส ัม พัน ธ
ระหวางนักทองเที่ยวกับธุรกิจและการบริการตาง ๆ
วรรณา วงษวาณิช (2546, น.7) กลาววา การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผอน
หยอนใจหรือเพื่อความสนุก นอกจากนี้แลวยังเปนการเคลื่อนยายของประชากรจากแหลงหนึ่งไปสูอีก
แหลงหนึ่งไมวาจะเปนการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหวางประเทศ การทองเที่ยวเปน
กระบวนการที่มีความสัมพันธตอกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกันไดรับรู สนุกสนาน
เพลิดเพลินรวมกัน

206

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ณัฐพงษ เทพแปง

วิคิเนีย มายอร (2555, น.14) กลาววา “การทองเที่ยว” เปนการเดินทางโดยมีกิจกรรมตาง ๆ
ประกอบรวมดวย เชน การเดินทางไปทานอาหาร การเดินทางไปพักผอน การเดินทางไปศึกษาการ
เดินทางไปประชุม การเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร การเดินทางไปเพื่อธุรกิจ การเดินทางไปซื้อสินคา
กระทรวงการทองเที่ยว (2552) ไดใหความหมายของการทองเที่ยว (Tourism) เปนคำที่มี
ความหมายกวางขวางเฉพาะเพียงการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน บันเทิง
ดังที่สวนมากเขาใจกัน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อศึกษาความรู เพื่อการกีฬา เพื่อการ
ติดตอ ธุรกิจ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพี่นองก็นับวาเปนการทองเที่ยวทั้งสิ้น ฉะนั้น ปรากฏการณ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวในปจจุบันจึงเปนภาพใหญที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับ จนกระทั่งมีผูกลาว
วาธุรกิจทางการทองเที่ยวในทุกวันนี้เปนธุรกิจที่ใหญที่สุดในโลก
เบญจพร แปงหลวง (2554, น.11) การทองเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่ง ไปยั ง
สถานที่หนึ่ง หรือเปนการเดินทางมากกวา 80 กิโลเมตรจากบาน รวมถึงการเดินทางทั้งในประเทศ
และการเดินทางนอกประเทศ หรือเปนนันทนาการโดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสุขสนุกสนาน บันเทิง
เริงรมย เปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอม สรางความสัมพันธตอกัน โดยมีแรงกระตุนจากความ
ตองการในดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม ดานปฏิสัมพันธ ซึ่งผูเดินทางตองเปนไปตามความสมัครใจ
และการเดินทางมิใชเปนการประกอบอาชีพนั้นเอง
3.3 รูปแบบของธุรกิจนำเที่ยว
ความเปนมาของธุรกิจการทองเที่ยว
พิศมัย จัตุรัตน (2546 ,น.48) กลาววา โธมัส คุก (Thomus Cook) ชาวอังกฤษเปนผู  ให
กำเนิดความคิดเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยวจากการจัดการเดินทางเปนกลุม (Group Tour) เปนครั้งแรก
ในป พ.ศ.2384 โดยการเชาเหมาขบวนรถไฟแบบไป – กลับ (Round trip) สําหรับผูรวมเดินทาง 540 คน
จากเมืองเลซเทอร (Leicester) ไปยังเมืองลัฟโบโร (Loughborbugh) เพื่อเขารวมการประชุมตอตาน
สิ่งมอมเมา (Temperance Convention) จากนั้นก็ไดประกอบธุรกิจการทองเที่ยวอยางจริงจังทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ โดยริเริ่มระบบการรับเงินคานายหนา (Commission) จากการขาย
บริการทองเที่ยวรวมทั้งการออกคูปองใชแทนเงินสดระหวางการเดินทางซึ่งถือเปนตนกำเนิดของเช็ค
เดินทาง (Traveler’s cheque)
3.3.1 ความหมายของธุรกิจนำเที่ยว
ธุรกิจการนำเที่ยว หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเดินทาง การสำรองที่พัก อาหาร การนำชมสถานที่ทองเที่ยวและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ผู  ประกอบการ (Tour Operator) อาจขายบริ การท องเที ่ ยว (Travel Product) ใหแกน ักทองเที ่ ยว
โดยตรงหรื อ ขายผ า นตั ว แทนธุ ร กิ จ ท อ งเที ่ ย ว (Travel Agent) ก็ ไ ด สำหรั บ ในประเทศไทยนั้ น
การประกอบธุรกิจมีลักษณะการผสมผสานระหวางผูประกอบการกับตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวเรี ยก
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ตามพระราชบัญญั ต ิธุ รกิจ นำเที ่ยวและมัคคุเ ทศก พ.ศ.2535 วา “ธุรกิจนำเที ่ยว” ซึ่งมีคำจํ า กั ด
ความตาม มาตรา 3 วา “การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือการใหบริการหรือการอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทาง สถานที่พัก อาหาร ทัศนาจรและมัคคุเทศกใหแกนักทองเที่ยว”
นภาพร กะออน (2553) กลาววา ธุรกิจนำเที่ยวตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจ
นำเที่ยว และมัคคุเทศก พ.ศ.2551 ไดใหความหมายของธุรกิจนำเที่ยวไววา “ธุรกิจเกี่ยวกับการนำ
นักทองเที่ ยวเดิ น ทางไปท องเที ่ยวหรื อเดิ น ทางไปเพื่อวัตถุป ระสงคอื่น” โดยจัดใหมี บริ การหรื อ
การอำนวยความสะดวกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางอันไดแก สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก
หรือบริการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ธุรกิจนำเที่ยวจะมุงเนนการนำเที่ยวในเชิงธุรกิจ
มีการดําเนินการเปนกิจการโดยมีผลตอบแทนในการดําเนินงาน ทางบริษัทนำเที่ยวอาจดําเนิ นการ
จัดบริการดานตาง ๆ ในการเดินทางหรือจัดนำเที่ยวเอง หรืออาจเปนตัวกลางหรือตัวแทนใหบริการ
ระหวางนักทองเที่ยวกับสถานประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดเชนกัน ทั้งนี้ธุรกิจนำเที่ยวอาจรวมถึง
บริษัทตัวแทนขนาดเล็กที่ทําหนาที่ขายบัตรโดยสารเครื่องบิน เปนนายหนาใหเชารถหรือรับจอง
โรงแรม หรือติดตอหามัคคุเทศก ใหกับนักทองเที่ยวดวยก็ได
ประเภทของการจัดนำเที่ยวประเภทของการจัดนำเที่ยว แบงออกได 3 ประเภท คือ
3.3.2 การจัดนำเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour)
พิทยะ ศรีวัฒนสาร ( 2553) กลาววา เปนการจัดนำเที่ยวที่น ำชาวไทยและชาว
ตางประเทศ เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยบริษัทนำเที่ยวของประเทศนั้น ๆ ติดตอผาน
สาขาประจํา ประเทศไทยหรือบริษัทนำเที่ยวไทย บริษัทนำเที่ยวไทยทําหนาที่เปนตัวแทนจัดการ
ทองเที่ยวติดตอที่พัก ภัตตาคาร และยานพาหนะ ตลอดจนจัดหามัคคุเทศกหรือผูติดตามทัวร การจัด
นำเที่ยวอาจจะเปน เชาไป - เย็นกลับหรือจัดในชวงวันหยุดสุด สัป ดาหหรื อจั ดตามเทศกาล งาน
ประเพณีตาง ๆ การจัดนำเที่ยวสวนใหญนิยมจัดโดยใชรถโคช บางรายการที่เปนระยะทางไกล อาจจะ
จัดโดยเครื่องบินไปกลับ และใชรถโคชนำเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทําใหไมเสียเวลาเดินทาง แตราคา
คาบริการจะแพงขึ้น นอกจากนี้อาจจัดเปน Package tour โดยไดรับความรวมมือจากโรงแรมตาง ๆ
ปจจุบันบริษัทนำเที่ยว ไทยที่จัดการทองเที่ยวประเภทนี้มากมาย ทําใหมีการแขงขันกันสูงใน ดานการ
จัดการและหาแหลง ทองเที่ยวใหม ๆ เปนจุดขาย สรุปไดวาการจัดนำเที่ยวในประเทศเปนการจัดนำ
เที่ยวที่ใหนักท องเที่ยวในประเทศและ นักทองเที่ ยวต างประเทศที่ มี ถิ ่น พำนัก อยูในประเทศได
ทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยว ตาง ๆ ภายในประเทศ โดยบริษัทนำเที่ยวจะเปนผูจัดการทองเที่ยว
ทั้งหมด นับตั้งแตการจัดรายการ นำเที่ยว ติดตอที่พัก รานอาหาร และยานพาหนะตลอดจนจัดหา
มัคคุเทศก การจัดนำเที่ยวอาจจะเปน ลักษณะไป เชา เย็นกลับ หรือจัดในชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือ
จัดตามเทศกาลวันหยุดยาวตางๆ สวนใหญนิยมจัดนำเที่ยวโดยรถโคชหรืออาจจัดนำเที่ยวโดยรถตูหรือ
รถสวนตัว ในกรณีที่มีลูกคานอยหรือตองไปในสถานที่ ๆ เปนถิ่นที่เขาถึงลำบากเปนภูเขาตาง ๆ หรือ
อาจจัดไปกลับโดยเครื่องบินและตอดวยการใชรถโคชนำเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทําใหไมเสียเวลา
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เดินทางแตร าคาค าบริ การก็ จ ะแพงขึ้น นอกจากนี้ยังอาจจัดเปนรายการนำเที่ยวแบบเหมาจาย
(Package Tour) หรือจัดตามความตองการของลูกคาก็ได ปจจุบันบริษัทนำเที่ยวไทยไดจัดนำเที่ยว
ภายในประเทศกันมาก เนื่องจากจัดงายไมตองมีตัวแทนในตางประเทศแตเนื่องจากมีทรัพยากรแหลง
ทองเที่ยว สถานประกอบการ ผูผลิตตาง ๆ ก็มีอยูจํากัด โดยเฉพาะหนาเทศกาลทองเที่ยวทําใหมี
การแขงขันกันสูงในเรื่องการขาย บริษัทนำเที่ยวตาง ๆ จึงพยายามหาแหลงทองเที่ยวใหม ๆ ภายใน
ประเทศมาเปนจุดขาย
3.3.3 การทองเที่ยวขาเขา (Inbound Tourism)
พิทยะ ศรีวัฒนสาร ( 2553) กลาววา การเดินทางเข ามาท องเที่ ยวของบุ ค คลที่
มิไดมีถิ่นพำนัก ถาวรในประเทศนั้น เชน นักทองเที่ยวที่มีสัญชาติมาเลเซียหรือนักทองเที่ยวที่มีสัญชาติ
อื่น (Foreign Traveler) ที่มีถิ่นพำนักในมาเลเซี ยเดิ นทางเขามาเที ่ยวประเทศไทย นักทองเที ่ ย ว
มาเลเซียจัดเปน นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในประเทศไทย (Inbound Tourist) และประเทศไทย
จัดเปนประเทศที่ ไดรับนักทองเที่ยวหรือเปนแหลงจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว (Destination)
การทองเที่ยว ภายในประเทศ เปนการทองเที่ยวไปตามสถานที่ตาง ๆ ภายในประเทศ การทองเที่ยว
ลักษณะนี้จะตองมีสิ่งจูงใจหลายอยาง เชน ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง ความ ปลอดภัย ตลอดจนการโฆษณา หรือมีสิ่งจูงใจโดยเฉพาะของสถานที่นั้น เชน
หลักฐานทาง ประวัติศาสตรหรือศิลปวัฒนธรรมประจํ าทองถิ ่นบริ ษัทนำเที่ ยวไทยทําหนาที ่ เ ปน
ตัวแทนจัดการ ทองเที่ยวภาคพื้นดิน (Ground Operation หรือ Land Management) ใหกับบริษัท
นำเที่ยวตางประเทศ โดยจัดได 2 วิธี คือ
1. จัดตามความตองการของบริษัท
2. บริษัทนำเที่ยวไทยจัดเสนอขายบริการทองเที่ยวตาง ๆ ไปยังบริษัทนำเที่ยว
สรุปไดวาการจัดนำเที่ยวประเภทนี้บริษัทนำเที่ยวไทยจะจัดการทองเที่ยวใหขณะที่
อยูในประเทศไทย โดยจัดหายานพาหนะรับ-สงสนามบิน โรงแรม และพานักทองเที่ยวตางประเทศ
ไปยัง แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ติดตอที่พักตามแหลงทองเที่ยวและจัดการเรื่องอาหารใหมีความหลากหลาย
ตลอดเวลาที่อยูในประเทศไทยและจัดมัคคุเทศกใหรวมเดินทางไปกับคณะ ตลอดจนการพาไปซื้อของ
ที่ระลึก สวนรายการทองเที่ยวจะเปนไปตามกำหนดที่ตกลงกัน ไวสิ่งสำคั ญของบริษัทนำเที ่ ย วที่
จัด ทองเที่ยวประเภทนี้ จะตองคำนึงถึงคือ ประสิทธิภาพในการจัดการและมัคคุเทศกที่มีคุณภาพตอง
สามารถพูดภาษาของนักทองเที่ยวหรือภาษากลางที่สามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีและ
มี ความรู  กว า งขวางเกี ่ ย วกั บ ประเทศไทย เพื่อสรางศรัทธาและความเชื่อถือใหกับ นักทองเที่ยว
ตางประเทศ
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3.3.4 การจัดนำเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tour)
พิทยะ ศรีวัฒนสาร ( 2553) เปนการจัดนำเที่ยวที่นำนักทองเที่ยวไทยออกทองเที่ยว
ยัง ตางประเทศ บริษัทนำเที่ยวไทยจะติดตอบริการการทองเที่ยวผานบริษัทนำเที่ยวตางประเทศ
ซึ่งจะเปนตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศใหกับบริษัทนำเที่ยวไทยและจะเปนผูรับผิดชอบในการ
จัดนำเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวไทย ขณะที่ทองเที่ยวอยูตางประเทศ บริษัทนำเที่ยวไทย อาจจะติดตอ
กับบริษัทนำเที่ยวประเทศนั้นโดยตรง หรืออาจจะติดตอผานตัวแทนการทองเที่ยวที่บริษัทนำเที่ยวไทย
ใช บริการเปนประจําใหทําหนาที่จัดการนำเที่ยวใหกับบริษัทนำเที่ยวของตน เชน บริษัทนำเที่ยว A
ในไทย ให บ ริ ษั ทนำเที ่ ย ว B ในประเทศอั งกฤษเปน ตัว แทนจัดนำเที่ย วไปยังประเทศสเปนหรื อ
โปรตุเกส เปนตน สำหรับบางประเทศที่บริษัทนำเที่ยวมีเจาของเปนคนไทย บริษัทนำเที่ยวก็จะติดตอ
โดยตรง ซึ่งจะเปนผูติดตามเปนคนไทย และทําหนาที่เปนมัคคุเทศกในขณะเดียวกัน การจัดทําเที่ยว
ประเภทนี้บริษัทนำเที่ยวไทยจะเปนผูรับผิดชอบในดานการทําการตลาดการสงเสริมการขาย การขาย
และการจัดยานพาหนะจากตนทางไปยังจุดหมายปลายทาง สวนการจัดการการทองเที่ยวในประเทศ
นั้น ๆ บริษัทนำเที่ยวตัวแทนจะเปนผูจัดการทั้งหมด
3.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ผูวิจัยไดทำการศึกษาโดยนำแนวคิดและทฤษฎีมาประกอบ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางวิจัยดังนี้
การปรับตัว
- ดานกลยุทธ
- โครงสราง
- ดานโครงสรางองคกร/บุคลากร
- ดานการตลาด
- ดานการเงิน
- อื่น ๆ

มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ
- Soft Loan
- เยียวยาชดเชยวางงาน
- เงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว
- โครงการกำลังใจ
- โครงการเราเที่ยวดวยกัน
- โครงการเที่ยวปนสุข

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

210

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ณัฐพงษ เทพแปง

4. วิธีการศึกษา
ในการดำเนิ น การศึ ก ษาเรื่ อ งการปรั บ ตั ว ของบริ ษ ั ท นำเที ่ ย วไทยขาเข า (inbound) ใน
สถานการณ โ ควิ ด -19 ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาวิ ธ ี ว ิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ผูศึกษาไดกำหนดกรอบและขอบเขตของ ระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัยดังกลาวมาใชใน
การดำเนินการศึกษาดวยการสัมภาษณนั้น โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางลักษณะเปน
การสัมภาษณโดยใชคำถามแบบปลายเปด ที่มีความยืดหยุน และเปดกวาง โดยไดกำหนดประชากร
กลุมเปาหมายไว คือ ผูบริหารบริษัทนำเที่ยวขาเขา (Inbound) และหนวยงานภาครัฐ เนื่องจากผูศึกษา
มีขอจำกัดในเรื่องของระยะเวลาการศึกษา จึงใชวิธีการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูล คือ การสัมภาษณ
ผูศึกษาไดดำเนินการพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 15 คน ประกอบดวย
กลุมที่ 1 คือ ผูบริหารบริษัทนำเที่ยวขาเขา (Inbound) จำนวน 10 ราย กลุมที่ 2 คือ หนวยงานภาครัฐ
จำนวน 5 ราย โดยเก็บขอมูลจากทั้ง 2 กลุมรวม 15 ราย และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากวิทยานิพนธ
หนังสือ วารสาร บทความ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนตน เมื่อผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนามไดเพียงพอตอการศึกษาตามวัตถุประสงคบางแลว ผูวิจัยได ทำการวิเคราะหขอมูลขั้นตน
โดยนำมาจัดหมวดหมูใหเปนระเบียบตามเคาโครงเรื่องแลวสรุปออกมา

5. ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับความเห็นคิดในการปรับตัวชวงสถานการณโควิด-19 ที่สงผล
ตอธุรกิจการท องเที่ยวและมาตรการชวยเหลือของภาครัฐตอผูประกอบการธุร กิจ ท องเที ่ย วโดย
แบงเปนผลการวิจัยได ดังนี้
5.1 การปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ในสถานการณโควิด-19
แบงออกเปน 4 ขอยอย ดังนี้ 1) ดานกลยุทธ ธุรกิจการทองเที่ยวตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
มากมาย ทั้งดวย สายการบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว และแหลงทองเที่ยว จึงทำใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ไมสามารถเดินทางเขาประเทศไทยได และบริษัทนำเที่ยวคูคาในตางประเทศอีกดวย
สงผลใหบริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธเ พื่อรับ มื อ กั บ
สถานการณ 2) ดานโครงสรางองคกร/บุคลากร บริษัทนำเที่ยวตองปรับโครงสรางระลอกใหญ ทั้ง
การปรับลดบุคลากรในองคกร หั่นเงินเดือน หรือกระทั่งปลดพนักงานออกจากบริษัท เพื่อใหอยูรอด
และประคองธุรกิจ ไมเพียงแตบริษัทนำเที่ยวขนาดเล็กที่ประสบปญหาดานองคกร/บุคลากรอยางหนัก
บางแหงต องป ดกิจ การลง เนื่องจากรับภาระคาใชจายไมไหว รวมถึงบริษัทขนาดใหญเองไดรับ
ผลกระทบเชนกัน 3) ดานการตลาด บริษัทนำเที่ยวไทยตองหันมาทำตลาดในประเทศแทน และทำทุก
วิธีทางในการชวงชิงนักทองเที่ยวคนไทยกัน สิ่งที่บริษัทเนนคือเรื่องการโปรโมท โฆษณา สิ่งที่สำคัญ
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คือ ความพึงพอใจ โดยบริษัทสามารถนำขอมูลเหลานี้ไปใชในการนำเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวได
ตรงกับความตองการของลูกคาไดมากยิ่งขึ้น การทองเที่ยวที่เราเรียกกันวา ชีวิตวิถีใหม (New Normal)
บริษัทนำเที่ยวควรมีการรวมมือกันทำการตลาด โดยผลักดันการเดินทางทองเที่ยวในรูปแบบประเภท
ตาง ๆ ตามความตองการของนั กทองเที่ยว 4) ดานการเงิน บริษัทนำเที่ยวตองลดการใชจ า ยใน
ภาคธุรกิจทองเที่ยวลง โดยสวนใหญจะงดการลงทุนที่ ไมจ ำเปนลงก อน หรือถาลงทุนตองลงทุ น
ระยะสั้น ไดผลตอบแทนไว โดยที่มาตรการที่ออกมาไมไดสงผลโดยตรงกับผูประกอบการนำเที่ยว
ขณะที่ภาครัฐออกมาตรการในรูปแบบแรกคือ การที่ใหเงินกูมาในรูปแบบ (Soft Loan) หรือเรียกวา
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ รูปแบบที่สอง คือ เรื่องของขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย 6 เดือน
ทั้งนี้ภาครัฐไดอนุมัติ 3 โครงการ 2.4 หมื่นลาน โครงการแรก คือ โครงการกำลังใจ สำหรับชวยเหลือ
บริ ษั ทนำเที ่ ย ว โดยรั ฐ สนั บ สนุ น ค า เดิ น ทางของอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจำหมู บ า น (อสม.)
โครงการที่สอง คือ โครงการเราเที่ยวดวยกันสำหรับชวยเหลือผูประกอบการโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย
โดยรัฐบาลสนับสนุนคาโรงแรมที่พักในลักษณะรวมจาย (Copay) และโครงการที่สาม คือ โครงการ
เที่ยวปนสุข สำหรับชวยเหลือผูประกอบการสายการบินในประเทศ และถามองถึงผูประกอบการนำ
เที่ยวในขณะนี้ จะเห็นไดวาเขาไมถึงโครงการดังกลาว โดยภาคธุรกิจทองเที่ยวคงตองวางแผนรวมกัน
ในทุกภาคสวนเพื่อดำเนินไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจทองเที่ยวในภาพรวมทั้งหมด
ไมวาจะเปนแหลงทองเที่ยว ชุมชน รานอาหาร โรงแรม ในฐานะผูประกอบการการนำเทีย่ ว
5.2 มาตรการชวยเหลือของทางภาครัฐ
แบ งออกเป น 2 ข อ ดั งนี ้ 1) มาตรการใหความชว ยเหลือดานสิน เชื่ อ ดอกเบี ้ย ต่ำ หรือ
ซอฟตโลน (Soft Loan) วงเงินรวม 15,000 ลานบาท เพื่อเนนชวยเหลือกลุมผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวใหครอบคลุมมากขึ้น ประกอบดวย 1. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟนฟูทองเที่ยวไทย
วงเงิน 10,000 ลานบาท เพื่อชวยเหลือผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ที่ไดรับ
ผลกระทบทั ้ งทางตรงและทางอ อมจากวิกฤติ การแพร ร ะบาดโควิด-19 วงเงิ น กูส ูงสุดรายละ 20
ลานบาท 2. โครงการสิน เชื่ อดอกเบี ้ย ต่ำ เพื่อชวยเหลื อผู ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SME) ในภาคการทองเที่ยว วงเงิน 5,000 ลานบาท ที่เนนใหการชวยเหลือผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอมของภาคการผลิต การบริการ การพาณิชย และในกลุมธุรกิจทองเที่ยวที่
ไดรับผลกระทบ เชน รานอาหาร สปา นวดแผนไทย รถรับจางนำเที่ยว บริการที่พัก เกสตเฮาส โฮสเทล
เปนตน เพื่อใหธุรกิจไดใชวงเงินสินเชื่อเปนทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคลอง ทั้งนี้ ตองเปนผูประกอบการ
ที่ดำเนินกิจการมาแลวไมนอยกวา 2 ป ใหวงเงินสูงสุดรายละไมเกิน 500,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย
คงที่ 3.99% ตอป ตลอดอายุสัญญา 5 ป ใชบุคคลค้ำประกัน และปลอดชำระเงิน ตน 1 ป และ
มาตรการเยียวยาในดานของประกันสังคมที่จะตองจายประมาณ 62% ของเงินเดือนใหแกแรงงานใน
กลุมธุรกิจบริษัททัวร ทั้งทัวรในประเทศและทัวรตางชาติ ที่มีจำนวนกวา 3 แสนราย เปนระยะเวลา
นาน 6 เดือน หรือคิดเปนเงินชดเชยรวมกวา 2,700 ลานบาทตอเดือน อีกทั้งยังมีมาตรการชวยเหลือ
จากกรมการทองเที่ยวไดเผยแพรประกาศ "กฎกระทรวง" เรื่องกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการ
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ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยเปนการกำหนดเพดานจำนวนเงินหลักประกันใหมในอัตรา
ลดลงจากเดิม 70% ซึ่งผูประกอบการนำเที่ยวที่เคยจายเงินหลักประกันในราคาเดิมเอาไว สามารถไป
ยื่นเอกสาร "ขอคืนเงินประกัน" สวนเกิน อีกทั้งบทบาทของ องคการบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) หรือ อพท. เปนหนวยงานพัฒนาการเที่ยวอยางยั่งยืน
สรางตนแบบเปนแหลงทองเที่ยวจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว รวมถึงการทองเที่ยวแบบชุมชม
ดวย ที่การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเศรษฐศาสตรทางดานอุปทาน (Supply Side) โดย อพท. เปนหนวย
ดูแลเรื่อง Supply Side ใหมีความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ใหมีคุณภาพพรอมกับ
ใหผูประกอบการมาทดสอบผลิตภัณฑเพื่อใหตอบโจทยการทองเที่ยว และ อพท. ไดเชิญหนวยงานที่
เกี่ยวของมาประชุมหารือกัน แตเนื่องจาก อพท. มีงบประมาณจำกัดในการดำเนินงานใหกับบริษัท
เพื่อไปใหความรูกับชุมชนที่มีศักยภาพพรอมสูตลาดทองเที่ยวได เปนการยกระดับชุมชนเพื่อทำให
นักทองเที่ยวไดรับประสบการณที่ไดจากพื้นที่จริง ที่จะสามารถตอบโจทยนักทองเที่ยวคุณภาพ
นอกเหนื อจาก อพท. ยั งมีการทองเที่ย วแหงประเทศไทย (ททท.) ในพื้น ที่ตางจั ง หวั ด
สำนักงานระยอง ไดใหขอมูลในการสัมภาษณครั้งนี้ คือการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
ในชวงเดือน เมษายน 2563 ที่ผานมา ภายใต 3 กิจกรรม ประกอบดวย “1. ดำน้ำ 3 เกาะตามหา
ผีเสื้อสมุทร 2. Amazing Golf Weekday 2020 และ 3. 60 วัน Premium ทุเรียนระยอง” ซึ่งจัดขึ้น
โดย ททท. สำนักงานระยอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการกระตุนความถี่การเดินทางของนักทองเที่ยว
ชาวไทยให เ กิ ด การเดิ น ทางท อ งเที ่ย วเขา มายั ง พื้ น ที่ จ.ระยอง และเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะกิจกรรม “ดำน้ำ 3 เกาะตามหาผีเสื้อสมุทร” ดังกลาว ทางททท. จะมอบสวนลดมูลคา
200 บาท ใหแกนักทองเที่ยวในรูปแบบรหัสสวนลด ผานชองทางเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ AIS และ
TrueMove H ใชไดกับรานอาหารในพื้นที่บนเกาะเสม็ดหรือบริษัทนำเที่ยว หรือรานดำน้ำที่รวม
กิจกรรมกับ ททท. สำนักงานระยอง เทานั้น สำหรับนักทองเที่ยว 4,500 ทานแรกที่ถือบัตรประจำตัว
ประชาชนจากจังหวัดอื่น (ยกเวนจังหวัดระยอง) ที่ผานมานั้น ททท. ก็มีสวนในการกระตุน เยียวยา
ชวยเหลือใหกับผูประกอบการและนักทองเที่ยว อีกทั้งยังมีหนวยงานสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดจัดตั้งโครงการ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา”
เพื่อมาฟนฟูธุรกิจการทองเที่ยวและธุรกิจไมซใหเดินหนาตอ ภายใตมาตรฐานความปลอดภัย โดย
โครงการนี้จะสนับสนุนงบประมาณสูงสุด 30,000 บาท เพื่อใหหนวยงานสามารถจัดกิจกรรมไมซ ทั้ง
การประชุมสัมมนา ฝกอบรมพนักงาน หรือการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในประเทศ
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6. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
6.1 การปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ในสถานการณโควิด-19
พบวาการปรับตัวของบริษัทนำเที่ยวแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานกลยุทธ จากสถานการณ
โควิด-19 บริษัทนำเที่ยวไทยขาเขา (Inbound) ตองปรับตัวและปรับเปลี่ยนกลยุทธเพื่อรับมื อกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น โดยแตละบริษัทไดมีกลยุทธที่แตกตางกันออกไป จะเห็นไดวา บางบริษัทเนนใน
เรื่องของการใหบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น บางบริษัทจะใหความสำคัญกับคูคาในตางประเทศ แตจะตองมี
การจัดทุนสำรองไว เพื่อการทองเที่ยวในอนาคตหลังโควิด-19 ในทายที่สุดแลวบริษัทที่ไมสามารถ
ดำเนินธุรกิจทองเที่ยวตอไดตองปรับเปลี่ยนแนวทางของตัวเองไปพัฒนาเปนธุรกิจอื่น เชน จัดทัวร
ภายในประเทศ สงออกสินคา จัดนิทรรศการ หรือธุรกิจอื่น และการทองเที่ยวจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ
เปน การทองเที่ยวดวยตนเอง (FIT) และแบบครอบครัว 2) ดานโครงสรางองคกร/บุคลากร บริษัทนำ
เที่ยวตองปรับโครงสราง ทั้งการปรับลดบุคลากรในองคกร ลดเงินเดือน หรือปลดพนักงานออกจาก
บริษัท เพื่อใหอยูรอดและประคองธุรกิจไปใหได เพราะในขณะนี้บริษัทนำเที่ยวไมสามารถนำเที่ยว
นักทองเที่ยวจากตางชาติได จึงเนนไปที่การทองเที่ยวในประเทศ หรือการทำกิจกรรมอื่น ๆ เชน ขายของ
หรือทำธุรกิจอื่นที่ไมใชดานการทองเที่ยว เปนตน 3) ดานการตลาด บริษัทนำเที่ยวไมสามารถรับลูกคา
จากตางประเทศได จึงตองหันมาทำตลาดในประเทศแทน และทำทุกวิธีทางในการชวงชิงนักทองเที่ยว
คนไทย แตเนื่องจากบริษัทนำเที่ยวขาเขา ไมมีประสบการณในดานการนำเที่ยวคนไทย ซึ่งมีความ
แตกตางและความหลากหลายในดานวัฒนธรรม เวลา แหลงทองเที่ยว อาหาร บริษัทจึงตองมีการศึกษา
และปรับตัวในการนำเที่ยวคนไทย 4) ดานการเงิน ถือเปนหัวใจหลักในการขับเคลื่อนทั้งองคกร โดย
สวนใหญจะงดการลงทุนที่ไมจำเปนลงกอน หรือถาลงทุนตองลงทุนระยะสั้น ไดผลตอบแทนไว และที่
สำคัญยังตองมีเงินเพียงพอในการลงทุนในอนาคตอีกดวย นอกเหนือจาก 4 ดานแลว โครงการที่ทาง
ภาครัฐออกมาหรือมาตรการตางๆ ในปจจุบันยังเยียวยาผูประกอบการไมเพียงพอ อยางเชน มาตรการ
Soft Loan ที่ผูประกอบการติดเงื่อนไขเกือบทุก บริษัท อีกทั้ง โครงการในประเทศทั้งหมด ไมไดตอบ
โจทยผูประกอบการนำเที่ยวขาเขาแตอยางใด โครงการเหลานี้ไปตอบโจทยผูประกอบการอื่น ๆ เชน
โรงแรม สายการบิน หรือนักทองเที่ยวโดยตรง เปนตน
6.2 มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ
พบวามาตรการชวยเหลือของภาครัฐ แบงออกเปน 3 มาตรการหลัก 1) มาตรการสินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอฟตโลน (Soft Loan) ที่เนนใหการชวยเหลือผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อม (SME) ของภาคการผลิต การบริการ การพาณิช ย แตผูประกอบการนำเที่ ย วไม
สามารถเขาถึงไดเนื่องจากมีเงื่อนไขจากทางธนาคาร จึงทำใหไมสามารถกูได 2) มาตรการเยียวยาใน
ดานของประกันสังคมที่ใหแกแรงงานในกลุมธุรกิจบริษัททัวร ทั้งทัวรในประเทศและทัวรตางชาติ
จากมาตรการนี้สงผลใหบริษัทนำเที่ยวประคองคาใชจายไดบางสวนในระยะสั้นเทานั้น 3) มาตรการ
ขอคืนเงินประกัน โดยที่ผูประกอบการนำเที่ยวไปยื่นคำขอคืนหลักประกันไดที่สำนักทะเบียนทั้ง
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6 แหง ถือวาเปนการเยียวยาผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวโดยตรงไมมากก็นอย นอกเหนือจาก
มาตรการดังกลาวแลว ยังมีหนวยงานจากทางภาครัฐที่คอยสนับสนุนใหกับภาครัฐและผูประกอบธุรกิจ
ท องเที ่ ย วโดยตรง เช น ททท. อพท. และ สสปน. ที่มีบ ทบาทสำคัญ ในการขับ เคลื่อนดานธุรกิจ
การทองเที่ยวและอุสาหกรรมทองเที่ยว โดย ททท. เปรียบเสมือนการตลาดของภาคการทองเที่ยว
ที่คอยโปรโมท และสนับสนุนเงินทุน อีกทั้ง อพท. ก็เปนหนวยงานที่ดูแลในเรื่องของชุมชน พัฒนา
แหลงทองเที่ยวชุมชน และหนวยงาน สสปน. ที่คอยสนับสนุนการจัดประชุม สัมมนา ในประเทศและ
ตางประเทศ และอุตสาหกรรมไมซ ที่เปนกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ
6.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.3.1 รั ฐ บาลควรยกเวน การเก็บ ภาษีกับ ผูป ระกอบการนำเที่ย ว เพื่อใหบ ริษั ท
สามารถฟนฟูกิจการในระยะแรก และใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัด Road Show โดยนำผูประกอบการ
ไปพบกับคูคาตาง ๆ โดยที่ภาครัฐออกคาใชจายในการเดินใหดวย
6.3.2 รัฐบาลควรเรงรัด ติดตามผูประกอบการนำเที่ยวไทยขาเขา เนื่องจากปจจุบัน
ผูประกอบการไมไดรับการเยียวยา หลาย ๆ บริษัทที่ตองปดตัวลง รวมถึงบุคลากรดานการทองเที่ยว
ในอนาคตถานักทองเที่ยวกลับมาเดินทางมาประเทศไทย ผูประกอบการหรือบุคลากรจะไมเพียงพอ
ตอการใหบริการ
6.3.3 รัฐบาลควรเปดโอกาสใหผูประกอบการนำเที่ยวมีสวนรวมในการเสนอแนะ
นโยบายหรือมาตรการเนื่องจากเปนผูที่มีประสบการณและผูที่ไดรับผลกระทบโดยตรง เพื่อสะทอน
ความคิดเห็น และนำไปสูประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตอไป
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การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงาน
ของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5

ณัฐวรรณ นวนนวม *
0

บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาใน
การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 2) เพื่อใหทราบแนวทางการสงเสริมการมี
ส ว นร ว มของประชาชนในพื ้ น ที ่ ตำบลหลักฟาในการดำเนิน งานของกองทุน พัฒ นาไฟฟาจั ง หวั ด
อางทอง 5 โดยกลุมตัวอยางคือประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่ตำบลหลักฟา อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบง ชั้นภูมิ และแบบงาย คำนวณโดยใชสูตรการกำหนดขนาด
กลุมตัวอยางของ Yamane (1973) จำนวนทั้งสิ้น 330 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และทำ
การวิเคราะหทางสถิติโดยใช คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทำ
การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติแบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One -Way ANOVA) และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
ตำบลหลั กฟ า ในการดำเนิ น งานของกองทุน พัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 โดยภาพรวม อยู ใน
ระดับสูง มีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมในผลประโยชน มีคาเฉลี่ย 4.09
รองลงมา การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล มีคาเฉลี่ย 4.00 การมีสวนรวมในการเสนอปญหา
มีคาเฉลี่ย 3.98 และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.78 ความสัมพันธระหวางข อมูล ทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถามกับ การมี
*
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สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนของอาชีพมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05
คำสำคัญ: การมีสวนรวม ประชาชน กองทุนพัฒนาไฟฟา

1. บทนำ
พลังงานไฟฟามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตในปจจุบันเปนอยางยิ่ง การสื่อสาร การคมนาคม
การใหความรู การศึกษา การใชเครื่องอุปโภคตาง ๆ อาทิ ตูเย็น คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ
เครื่องซักผา โทรทัศน รวมไปถึงเครื่องใชอื่น ๆ อีกมากลวนแลวแตตองพึ่งพาพลังงานไฟฟาแทบ
ทั้งหมด รวมถึง “ไฟฟา” เปนตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
รวมถึงอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจายรายได และสรางขีดความสามารถในการแขงขันในดาน
การผลิตและการขายสินคา ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องดวยการขยายตัว
ประชากร และการขยายตัวของเศรษฐกิจไดดำเนินอยูตลอดเวลา ประเทศไทยจึงมีอัตราการเพิ่มของ
ปริมาณการใชไฟฟา เพือ่ เปนการรองรับการใชไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้นอยางเพียงพอ ทั้งดานการผลิต ดานระบบ
สงไฟฟา และดานเชื้อเพลิง จึงทำใหเกิดโรงไฟฟาขึ้นตามความตองการการใชไฟฟา ทั้งนี้การเกิดขึ้น
ของโรงไฟฟา การดำเนินกิจกรรมอาจกอใหเกิดผลกระทบ ตอชุมชน รัฐบาลจึงตระหนักถึงความ
จำเปนของการสรางกลไกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสรางเสริมทัศนคติในเชิงบวกตอโรงไฟฟา
โดยมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อพัฒนาชุมชน
“กองทุนพัฒนาไฟฟา” ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการพลังงาน
(กกพ.) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเงินทุนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา และกระจาย
ความเจริญออกไปยังทองถิ่นตาง ๆ รวมถึงชวยบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
โรงไฟฟาดวย ทำใหกลาวไดวา “ที่ใดมีโรงไฟฟาที่นั่นตองมีความเจริญเพราะที่นั่นมีกองทุนพัฒนา
ไฟฟา” การใชจายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาเปนไปตามวัตถุประสงคในมาตรา 97 ของพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และตามระเบียบที่ กกพ. กำหนดภายใตกรอบนโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ หรือ กพช. ซึ่งตองมีการแยกบัญชีการใชจายเงินตามกิจการที่
ใชอยางชัดเจน วัตถุประสงคของกองทุนพัฒนาไฟฟาเพื่อเปนเงินทุนสนับสนุนชุมชนในดานตาง ๆ
ดังนี้
1) ใหมีไฟฟาไปยังทองที่ตาง ๆ อยางทั่วถึง
2) พัฒนาชุมชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟา
3) สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
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กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 จัดตั้งขึ้นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
กิจการพลังงานเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เปนกองทุนพัฒนาไฟฟาขนาดกลาง ประกอบดวย
ผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟาจำนวน 1 ราย คือ บริษัท อางทอง เพาเวอร จำกัด โดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไดกำหนดพื้นที่ประกาศดังนี้
พื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
จรเขรอง

ไชยภูมิ

บานหมอ
เทวราช

ราชสถิตย

บานเบิก

ไชโย

หลักฟา
บางระกํา
ตรีณรงค

ชะไว

ภาพที่ 1: พื้นที่ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
เนื่องจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในพื้น ที่ประกาศมีความสำคัญต อการพัฒนาหรือฟ  น ฟู
ทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟา ซึ่งปจจุบันชุมชนในพื้นที่ประกาศไดเขามามี
สวนรวมในการกำหนดความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการบริหารจัดการเงินกองทุนเปน
อยางมาก ในขณะเดียวกันเงินกองทุนพัฒนาไฟฟาในแตละพื้นที่มีงบประมาณคอนขางจำกัด ไมสามารถ
สนองตอบความตองการของประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรง กลับไมไดรับประโยชน
จากการดำเนินการของกองทุน รวมทั้งยังมีความตองการของประชาชนหรือชุมชนที่อยูนอกพื้น ที่
ประกาศซึ่งอาจไดผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟาอีกดวย
ความสำเร็จของกองทุนเปนสิ่งที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งคนใน
ชุมชนเอง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของกองทุนพัฒนาไฟฟาไมใชเพียงการมี “เม็ดเงิน” และโครงการดี ๆ
เทานั้น การมีสวนรวมของชุมชนทุกคนจะชวยใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีคนในพื้นที่เปนผูดูแล
และจัดการเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นเพื่อชุมชนของตนเองใหเติบโตอยางยั่งยืน
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บทบาทสวนหนึ่งของกองทุนพัฒนาไฟฟาก็คือการพัฒนาทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของโรงไฟฟา ซึ่งก็คือชุมชนหรือประชาชนที่อยูรอบโรงไฟฟาในพื้นที่ตาง ๆ นั่นเองอยางไร
ก็ตามบางครั้งก็มีเสียงวิพากษวิจารณถึงการขาดการมีสวนรวมของประชาชนเทาที่ควร ประชาชนไม
สามารถมีสวนรวมกับกระบวนการการดำเนินงานของโรงไฟฟาไดอยางแทจริง การมีสวนรวมของ
ชุมชนเปนสวนสำคัญในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะมากที่สุด และเปนไปตามเจตนารมณของกองทุน ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการ มี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพั นธข อมูลทั่วไปของผู ต อบแบบสอบถามกับ การมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อนำมากำหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตน ไดแก ขอมูลทั่วไป
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ

การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
ตำบลหลักฟา
ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา
ไฟฟาจังหวัดอางทอง 5

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่ตำบลหลักฟา อำเภอไชโย จังหวัดอางทอง ไดจากวิธีการสุมตัวอยางแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) และแบบงาย (Simple random sampling) ซึ่งคำนวณโดยใชสูตรการกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) จากประชากรทั้งหมดซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางเปน
จำนวนทั้งสิ้น 318 คน และผูวิจัยไดเก็บขอมูลเพิ่มอีก 12 ชุด รวมเปน 330 ชุด เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมข อมูล ในการวิจั ยครั้ งนี ้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะหและประมวลผลข อมูล ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป โดยมีวิธีการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามที่อาศัยอยูในพื้นที่ตำบลหลักฟา อำเภอไชโย จังหวัด
อางทอง ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูล
2) หาความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 ดวยคา
สั มประสิ ทธิ ์ ส หสั ม พั น ธ ของเพี ย ร ส ัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลการศึกษา
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 330 คน
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ โดยแจกแจงดวยคารอยละ พบวา
จำแนกตามเพศ สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 52.10 และเพศชาย
จำนวน 158 คน คิดเปนรอยละ 47.90
จำแนกตามอายุ พบว า ส ว นใหญอายุ 40-49 ป จำนวน 88 คน คิ ด เป น ร อยละ 26.70
รองลงมาอายุ 50-59 ป จำนวน 83 คน คิดเปนรอยละ 25.20 อายุ 30-39 ป จำนวน 73 คน คิดเปน
รอยละ 22.10 อายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 17.00 และอายุ 18-29 ป จำนวน
30 คน คิดเปนรอยละ 9.10 คน ตามลำดับ
จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา สวนใหญระดับประถมศึกษา จำนวน 116 คน คิดเปน
ร อ ยละ 35.20 รองลงมามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. จำนวน 92 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 27.90
มัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 25.80 อนุปริญญา/ปวส. จำนวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 7.30 ปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.60 และสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.30 ตามลำดับ
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จำแนกตามอาชี พ พบว า ส ว นใหญเกษตรกรรม จำนวน 103 คน คิดเปน รอยละ 31.20
รองลงมารับจาง จำนวน 96 คน คิดเปนรอยละ 29.10 คาขาย จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 23.90
พนักงานบริษัทฯ จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 10.90 นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 3.00 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.80 ตามลำดับ
ตอนที ่ 2 การวิเคราะห ข อมูล การมีส วนรว มของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการ
ดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 โดยแจกแจงดวยคาคะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟา
จังหวัดอางทอง 5 โดยภาพรวม พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่
ตำบลหลักฟา ในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 โดยภาพรวมอยูในระดับสูง
มีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณารายดานพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คื อ การมี ส  ว นร ว มในผลประโยชน มี ค า เฉลี่ย 4.09 รองลงมาการมี ส  ว นรว มในการติ ดตามและ
ประเมินผล มีคาเฉลี่ย 4.00 การมีสวนรวมในการเสนอปญหา มีคาเฉลี่ย 3.98 และผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.78
ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการเสนอ
ป ญหา โดยภาพรวมอยู  ในระดั บมาก มี ค าเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายขอพบวาการมีส วนรวมใน
การเสนอปญหาที่ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ทุกขออยูในระดับมาก คือทานไดรวมคิดในการเสนอ
โครงการเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาทานไดเขารวมประชุมเพื่อเสนอ
ปญหาของชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.89 ตามลำดับ
ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงาน โครงการของ
กองทุนฯ มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาทานไดมีสวนรวมประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให
การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ มีคาเฉลี่ย 3.86 และทานไดเปนกรรมการในการดำเนินการตามโครงการ
และติดตามผลงาน มีคาเฉลี่ย 3.60 ตามลำดับ
ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในผลประโยชน
โดยภาพรวมอยู  ในระดั บ มาก มี ค า เฉลี ่ ย 4.09 เมื่อพิจ ารณารายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานไดรับผลประโยชนจากโครงการตาง ๆ ของกองทุนฯ มี
ค าเฉลี ่ ย 4.26 รองลงมาท านมี ส  ว นร วมในการรั บ รู  ก ิ จ กรรม โครงการ งบประมาณต าง ๆ จาก
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่มีคาเฉลี่ย 4.07 และทานมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร
ของกองทุนฯ จากคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา มีคาเฉลี่ย 3.94 ตามลำดับ
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ดานการมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล พบวา มีระดับความคิดเห็นตอการมีสวนรวม
ในการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือทานมีสวนรวมในการคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อเปนตัวแทนในการตรวจรับงานจาง งานดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา
แหลงน้ำ เปนตน มีคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมาทานมีสวนรวมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ
ของกองทุน มีคาเฉลี่ย 3.94 ตามลำดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม กับการมี
ส ว นร ว มของประชาชนในพื ้ น ที ่ ตำบลหลักฟาในการดำเนิน งานของกองทุน พัฒ นาไฟฟาจั ง หวั ด
อางทอง 5 โดยแจกแจงดวยคาสัมประสิทธิ์สหพันธ พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของขอมูลทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามกับการ มีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของ
กองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 พบวา โดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม สวนของอาชีพมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติ (r = 0.126*) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุน
พัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 อภิปรายตามวัตถุประสงคดังนี้ คือ
5.1 การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนา
ไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
ผลการศึ กษาพบว า ผู  ตอบแบบสอบถามสว นใหญมีความคิดเห็น ตอการมีส ว นรว มของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.96 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
5.1.1 ดานการมีสวนรวมในการเสนอปญหา พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.98 เมื่อพิจารณารายขอพบวา การมีสวนรวมในการเสนอปญหา
ที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานไดรวมคิดในการเสนอโครงการเพื่อแกไข
ปญหาและพัฒนาชุมชน มีคาเฉลี่ย 4.08 รองลงมาทานไดเขารวมประชุมเพื่อเสนอปญหาของชุมชน
มีคาเฉลี่ย 3.89
5.1.2 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.78 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทุกขอ
อยูในระดับมากคือ ทานมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงาน โครงการของกองทุนฯ
มีคาเฉลี่ย 3.90 รองลงมาทานไดมีสวนรวมประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อให การดำเนินงาน
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บรรลุผลสำเร็จ มีคาเฉลี่ย 3.86 และทานไดเปนกรรมการในการดำเนินการตามโครงการ และติดตาม
ผลงาน มีคาเฉลี่ย 3.60
5.1.3 ด านการมี ส  วนร วมในผลประโยชน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณารายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานไดรับผลประโยชนจากโครงการตาง ๆ ของกองทุนฯ มีคาเฉลี่ย 4.26
รองลงมาทานมีสวนรวมในการรับรูกิจกรรม โครงการ งบประมาณตาง ๆ จากคณะกรรมการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ มีคาเฉลี่ย 4.07 และทานมี สวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสารของกองทุนฯ จาก
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา มีคาเฉลี่ย 3.94
5.1.4 ดานการมีสวนรวมในการการติดตามและประเมินผล พบวา กลุมตัวอยาง
มี ความคิ ด เห็ น โดยภาพรวมอยู  ในระดั บ มาก มีคาเฉลี่ย 4.00 เมื่อพิจ ารณารายขอพบวาผู  ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็น ทุกขออยูในระดับมาก คือทานมีสวนรวมในการคัดเลือกคณะกรรมการ
เพื่อเปนตัวแทนในการตรวจรับงานจาง งานดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา แหลงน้ำ เปนตน
มีคาเฉลี่ย 4.06 รองลงมาทานมีสวนรวมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ของกองทุน มี
คาเฉลี่ย 3.94
5.2 ความสัมพันธขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5
โดยภาพรวมปจจัยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักฟาในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟาจังหวัดอางทอง 5 ในระดับ
ต่ำมาก (r = 0.052) เนื่องมาจาก การมีสวนรวมในการติ ดตามและประเมิ นผลการมีสว นร ว มใน
ผลประโยชน การมีสวนรวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมในการเสนอปญหา ซึ่งสอดคล องกับ
แนวคิดของ แอนดรูว และสตีเฟล (Andrew & Stiefel, 1980 อางถึงใน ทานตะวัน อินทรจันทร, 2546,
หนา 19) ไดกลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมไว 4 ประการ คือ 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ
2. การมีสวนรวมในขั้นปฏิบัติการ 3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 4. การมีสวนรวมใน
การประเมินผล และสอดคลองกับผลการวิจัยของรัฐพงศ บุญญานุวัตร ไดกลาวถึงการมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายได อยูในระดั บ
ปานกลางและดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานการมีสวนรวมของการรับผลประโยชนรองลงมา
ไดแก ดานการมีสวนรวม การดําเนินงานดาน การมีสวนรวมการตัดสินใจและดานการมีสวนรวม
การติดตามและประเมินผล ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของ ประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ไดแก อาชีพ สวนปจจัยที่ไมมีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชน
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5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ควรจัดกิจกรรม โครงการตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสารกับ
ประชาชนในพื้นที่ใหมากขึ้น มีการประชาสัมพันธโครงการตาง ๆ ของกองทุนที่ผานมาใหชุมชนได
ตระหนัก มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู ที่จะชวยใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น และการจัดการที่ดี เพื่อชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อชุมชนของตนเองใหเติบโตอยางยั่งยืน
5.3.2 เสริมสรางศักยภาพใหกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา
(คพรฟ.) เพื่อใหเกิดความพรอมในการเปนผูนำในการพัฒนาทองถิ่นใหกับประชาชนในชุมชน เพื่อให
เกิดประโยชนตอสาธารณะมากที่สุด
5.4 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 การศึกษาครั ้งนี ้ เปนการศึกษาเฉพาะพื้น ที่ตำบลหลักฟาเทานั้น ดังนั้น
การศึกษาครั้งตอไปควรขยายกลุมประชากรใหครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประกาศกองทุน เพื่อทราบระดับ
การมีสวนรวมของภาคประชาชนมากขึ้นและใชเปนแนวทางในการบริหารหรือการศึกษากองทุน
พัฒนาไฟฟาอื่นตอไป
5.4.2 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอการมีสวนรวมของภาคประชาชน

บรรณานุกรม
กลุมสังคมศาสตรสาธารณสุข. (2525). การมีสวนรวมของชุมชน: จุดออนของสาธารณสุข. วารสาร
สังคมพัฒนา. 10(6): 21.
จำนง อดิวัฒนสิทธิ์. (2532). ประวัติแนวความคิดทางสังคม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร.
ชัยฤทธิ์ เบญญากาจ. (2546). การมีสวนรวมของประชาคมในการพัฒนา ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก
จังหวัดปตตานี. คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.
ฐิตา จิตรตั้งตรง. (2550). การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนตอการจัดทำแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. 2549-2551) เทศบาลเมืองจันทบุรี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ดวงพร แสงทอง. (2550). การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตำบล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. ปริญญานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ทวีทอง หงสวิวัฒน. (2527). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภณการพิมพ.
ธีระพงษ แกวหาวงษ. (2546). กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง. ขอนแกน: ศูนยฝกอบรมและ
พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

225

ปรัชญา เวสารัชช. (2528). การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมเพื่อพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ปรีดา เจษฎาวรางกุล. (2550). การมีสวนรวมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองคูคต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองทองถิ่น วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน.
ปยะ ประทีปรักมณี. (2546). การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายทะเล
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
พีรพล ไชยพงศ. (2539). การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิต
รางกายและทรัพยสินของประชาชน:ศึกษาเฉพาะกรณีเ ทศบาลตำบลออมน อย อำเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร. ภาคนิพนธพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ คณะพัฒนาสังคม สถาบัณฑิตพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร.
ไพรัตน เตชะรินทร. (2527). นโยบายและกลวิธีการมีสวนรวมของชุมชนในยุทธศาสตรการพัฒนา
ปจจุบันของประเทศไทย ในการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์
โสภาการพิมพ.
มรกต ศรีรัตนา. (2535). การประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการโครงการชุมชนยอยตอการมีสวน
ร ว มของชุ ม ชนในเทศบาลเมื อ งปริ ม ณฑลของกรุ ง เทพมหานคร. วิ ท ยานิ พ นธ วท.ม.
(สาธารณสุขศาสตร). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล.
เยาวมาลย จอยจุี. (2542). การมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตอการจัดการมูลฝอย: ศึกษา
เฉพาะกรณี เ ทศบาลตำบลแหลมฉบั ง จั งหวั ดชลบุ ร ี . วิ ทยานิ พนธ ร ั ฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม คณะศิลปะศาสตรมหาวิทยาลัยเกริก.
รัฐพงศ บุญญานุวัตร. (2554). การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิตของ
ประชาชน ในชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วรรณิการ ภูมิวงศพิทักษ. (2540). ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ
ครอบครั ว และชุ มชนพั ฒ นา: ศึ กษาเฉพาะกรณี ช ุ มชนดวงแขเขตปทุ มวั น กรุ งเทพฯ.
วิ ท ยานิ พ นธ สั งคมสงเคราะหศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารและนโยบายสวั ส ดิ การ
สังคม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
สมลักษณา ไชยเสริฐ. (2549). การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนในคณะกรรมการ
ตรวจสอบติดตามการบริหารงานตำรวจนครบาล. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (ม.ป.ป.). แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย.
กรุงเทพฯ: ภารกิจการเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
226

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ณัฐวรรณ นวนนวม

สุธี ศรสวรรค. (2538). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของมุสลิน: ศึกษา
เฉพาะกรณีตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จั งหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม สาขาพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร.
สุภชัย ตรีทศ. (2546). การมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชนตอการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองชลบุรี.
วิ ท ยานิ พ นธ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขานโยบายสาธารณะ วิ ท ยาลั ย การ
บริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยบูรพา.
สุวัฒน บุญลา. (2545). ทัศนะการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในทัศนะของกลุมประชาสังคม:
ศึ ก ษาเฉพาะกรณี อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบลบางเสร อำเภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ ร ี .
มหาวิทยาลัยบูรพา.
อคิ น ระพี พั ฒ น . (2527). การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนในสภาพสั ง คมและวั ฒ นธรรมไทยในการมี
สวนรวมของประชาชนในการพัฒนา. กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาการพิมพ.
อรทัย กกผล. (2552). คูคิด คูมือ การมีสวนรวมของประชาชนสำหรับนักบริหารทองถิ่น. กรุงเทพฯ:
จรัลสนิทวงศการพิมพ.
อาภรณ พั น ธ จั น ทร ส วาง. (2522). คำบรรยายลักษณะวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒ นาชุมชน 2.
ภาคการศึกษาที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
อิระวัชร จันทรประเสริฐ. (2541). แรงงานการมีสวนรวม. กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม.
Andrews, K. R. (1980). The Concept of Corporate Strategy. Revised Edition, Illinois:
Richard D. Irwin, Inc.
Chapin, F.S. (1997). Social Participation and Social Intelligence. In Handbook of
Research Designate Social Measurement. New York: Longman.
Cohen, John M. and Uphoff, Norman T. (1977). Rural Participation:Concepts and
Measures for Project Design, Implementation and Evaluation. In Rural
Development Monograph No.2 The Rural Development Committee Center for
International Studies, Cornell University, January.
Franklyn Lisk. (1985). Popular Participation in Planning for Basic Needs: Concepts,
Methods and Practices. Hants, Gower.
Kasperson, R.E. and Breitbank. (1974). Participation, Decentralization and Advocacy Planning.
Resource Paper No.25. Washington D.C.: Association of American Geographers.
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

227

Taro Yamane. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3rdEd). New York.Harper and
Row Publications.
United Nations Organization. (1981). United Nation Department of Internation Economic
and Social Affair. Popular Participation as a Strategy for Promoting Community
Level Action and Nation Development. (Report of The Meeting for The Adhoc
Group of Expert.) New York: United Nation.
WHO and UNICEF. (1978). Report of the International Conference on Primary Health
Care. New York: N.P.Press.
William Erwin. (1976). Participation Management: Concept Theory and Implementation.
Atlanta G.: Georgia State University.
Williams, J.D. (1980). Public administration: The people’s Business. Boston: little Brown.

228

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

บทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
กรณีศึกษา ที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาริน อินทรคลาย *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยคนควาอิสระเรื่อง บทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุ ล าคม 2562-30 กั น ยายน 2563) กรณี ศ ึ ก ษา ที ่ ท ำการปกครองอำเภอเสนา จั ง หวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาลักษณะงานตามกฎหมายของนายอำเภอที่ไดรับ
มอบหมายจากกรมการปกครอง 2) ศึกษาลักษณะงานที่เกี่ย วกับ การประสานความรว มมือจาก
สวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเปนการศึกษาวิจัยทั้งใน
เชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ มีแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล คือ เก็บสถิติปริมาณงานในแตละวัน
ติดตามนายอำเภอเขาประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ตลอดจนสอบถามขอมูลจากบุคคลใกลชิดของ
นายอำเภอ
ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันภารกิจที่นายอำเภอปฏิบัติอยูนั้น เปนภารกิจตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยเปนสวนมาก สวนภารกิจตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนนั้น ถือวาเปนภารกิจ
หลักของนายอำเภออยูแลว นอกจากนั้นก็จะเปนนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัยไป
เชน ปจจุบันรัฐบาลกำลังเนนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา 904 หมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด ซึ่ง
หนาที่ตาง ๆ เหลานี้ก็ถือไดวาเปนงานของนายอำเภอ และนายอำเภอจำเปนตองใหความสนใจดวย
และนอกจากภารกิจตามกฎหมาย ที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครองแลว นายอำเภอยังมีภารกิจ
งานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อีกดวย เชน การสงเจาหนาที่ไประวังชี้แนวเขต (กรมที่ดิน), การเขารวมประชุมโครงการ
*
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ตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากบทบาทของนายอำเภอตามกฎหมายที่ไดรับมอบหมาย
แลว นายอำเภอยังมีบทบาทและภารกิจเบ็ดเตล็ดอีกเปนจำนวนมาก เชน งานการกุศล (งานบวช
งานมงคลสมรส งานทอดผาปา ทอดกฐิน), งานตอนรับบุคคลสำคัญ, งานจัดระเบียบที่อยูอาศัยภายใน
ชุมชน เปนตน

1. บทนำ
“นายอำเภอ” เปนตำแหนงตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซึ่งกฎหมายกำหนดใหเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการในอำเภอ เปนผูรับผิดชอบ
ดูแลปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและของกรมการปกครอง ในอันที่จะ
บำบัดทุกข บำรุงสุข ใหแกประชาชนในเขตอำเภอที่ไดรับมอบหมาย ภาระหนาที่ของนายอำเภอที่
จะตองปฏิบัติในฐานะผูบำบัดทุกข บำรุงสุขของประชาชนจึงมีอยูอยางกวางขวาง โดยจะตองสอดสอง
ดูแลและใหบริการแกประชาชนทั้งในแงของการอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน ในขณะเดียวกันก็จะตองเปน
ผูปกครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ที่สงไปปฏิบัติงานประจำ ณ ที่วา
การอำเภอ ใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดผลที่สุด (อุษา ชัชวาลย, 2519) ซึ่ง
ผลของการศึกษาพบวา นายอำเภอมีภารกิจในความรับผิดชอบที่หลากหลายดาน ทั้งภารกิจตาม
กฎหมายที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง และภารกิจที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจาก
สวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีมากถึง 37% ของปริมาณ
งานทั้งหมด โดยพบวาลักษณะงานของนายอำเภอสวนใหญเปนงานที่มีความเกี่ยวของกับกลุมงาน
ปกครอง และใหความสำคัญกับการนำนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกราษฎรเปนหลัก
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ปจจุบันนายอำเภอมีลักษณะงานที่หลากหลาย ทั้งที่เปนงานประจำที่ไดรับมอบหมายจาก
กรมการปกครอง งานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
นายอำเภอมีภารกิจในดานใดมากที่สุด และภารกิจเหลานั้นสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ในการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราษฎรหรือไม
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาลักษณะงานประจำของนายอำเภอ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง
2.2 เพื่อศึกษาลักษณะงานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่น รวมถึง
งานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาบทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื ่ อศึ กษาลั กษณะงานตามกฎหมายของนายอำเภอ ที ่ ได ร ั บมอบหมายจากกรมการปกครอง และ
ลักษณะงานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ขอบเขตเชิงพื้นที่ ผูวิจัยเลือกอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนพื้นที่ในการศึกษา
เนื่องจากเปนอำเภอที่มีขนาดใหญ มีความแตกตางของพื้นที่ ประชากรประกอบอาชีพหลากหลาย
จึงเปนตัวอยางที่ดีในการศึกษาบทบาท และภารกิจของนายอำเภอ
การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ ดวย
วิธีการสังเกตแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับหนาที่ และภารกิจของนายอำเภอในปงบประมาณ พ.ศ.2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) เก็บสถิติปริมาณงานในแตล ะวัน ของนายอำเภอ ติดตาม
นายอำเภอเขาประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในกำกับดูแล และสอบถามขอมูลจากพนักงานขับรถ
ประจำตำแหนงนายอำเภอ โดยมีเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ ทะเบียนรับ-สงหนังสือถึงนายอำเภอ,
กลองถายภาพ และสมุดบันทึกเพื่อบันทึกภาพและขอมูลระหวางการเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และในเชิงปริมาณ
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณนั้น ตัวสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก รอยละ(%) โดยการนำขอมูลที่
ไดจากการเก็บรวบรวมทั้งหมด มาวิเคราะหจากเนื้อหา ภารกิจตาง ๆ ของนายอำเภอ ทำการตีความ
เพื ่ อวิ เคราะห หาความสั มพั นธ และความเชื ่ อมโยงของภารกิ จต าง ๆ ว าสอดคล องกั บนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย และตอบสนองความตองการของราษฎรในพื้นที่อยางสูงสุดหรือ ซึ่งจะนำไปสู
ความเขาใจและการหาคำตอบการวิจัยในครั้งนี้

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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4. ผลการวิจัย
จากการศึกษาบทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562 - 30 กันยายน 2563) กรณีศึกษาที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ครั้งนี้ผลการศึกษาวิจัย อธิบายตามวัตถุประสงคของการวิจัย จากการเก็บสถิติปริมาณงานในแตละวัน
ของนายอำเภอ โดยการติดตามนายอำเภอเขาประชุมรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่อยูในกำกับดูแล และ
สอบถามขอมูลจากพนักงานขับรถประจำตำแหนงนายอำเภอ โดยมีเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ
ทะเบียนรับ-สงหนังสื อถึ งนายอำเภอ, กลองถายภาพ และสมุดบันทึกเพื่ อบัน ทึ กภาพและข อมู ล
ระหวางการเก็บขอมูล โดยแบงการนำเสนอไดดังนี้ คือ
4.1 ลักษณะงานตามกฎหมายของนายอำเภอ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง
กลุมงานปกครอง
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1) กลุมงานบริหารงานปกครอง
สงบัญชีทรัพยรับจำนำที่ผูจำนำขาดสงดอกเบี้ยเปนเวลาเกินกวาสี่เดือน
 อนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับอาวุธปน
 ประชาสัมพันธ อบรม และใหความรูแกราษฎรวาดวยการเชาที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
 ดำเนินโครงการ สรางความเขมแข็งหมูบานตามแนวทาง “แผนดินธรรม
แผนดินทอง”
2) งานสำนักงานอำเภอ
 จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงาน ประเพณีตาง ๆ
 จัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ พัฒนาอำเภอ
 จัดทำแผนพัฒนาตำบล หมูบาน
 จัดการประชุมประจำเดือนของอำเภอ
 โครงการ To Be Number One
 เขารวมโครงการฝกอบรมสำหรับผูบริหารหนวยงานภาครัฐ
 เขารวมประชุมชี้แจงขอราชการสำคัญผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VCS)
 เขารวมเสวนาสภากาแฟ
 รวมเปนเกียรติเปนประธานโครงการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
ของพลเมืองชุมชน
 รวมประชุมกลุมอำเภอ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคาร และปายโฆษณาขนาดใหญ
 การสงมอบงานกอสรางระบบปองกันน้ำทวมพื้นที่ชุมชน อ.เสนา
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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3) งานดานการเงินและบัญชี ดังนี้
 เบิกจายเงินตอบแทนเงินสวัสดิการตาง ๆ ไดแก กำนัน ผูใหญบาน ฯลฯ
สมาชิก อส.
 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
 การสงมอบงานจางเหมาฯ ซอมแซมถนน
4) งานอำนวยความเปนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ดังนี้
 ใหคำปรึกษาดานกฎหมาย
 รวมตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน
 ดำเนินการตามมาตรการรองรับผูเดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี
ฝายทะเบียนและบัตร





ปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาใหสัญชาติไทยแกชนกลุมนอย
ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลทะเบียนราษฎร
จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแกไขปญหาสถานและสิทธิของคนไทยที่ตก
หลนทางทะเบียนราษฎร
การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการทำบัตรครั้งแรกใหแกผูมีอายุครบ 15 ป

ฝายความมั่นคง













รวมทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำป 2563
ประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ญ ชวนสมั ค รเข า รั บ การอบรมอาสาสมั ค รพั ฒ นาสั ง คม และ
ความมั่นคงของมนุษย
ออกตรวจสอบสถานประกอบการตามพรบ.ภาพยนตร และวิดีทัศน พ.ศ. 2551
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรอง
ราชการ
เปนวิทยากรในโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุมชนบำบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติด
ขับเคลื่อนแผนงานการปองกันและแกไขการคามนุษย
เขารวมประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขยาเสพติด กรมการปกครอง ประจำป 2563
รวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันฝุนละอองจากการกอสรางและดัดแปลง
อาคาร
จัดทำแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดผักตบชวาและวัชพืช
จัดกิจกรรมวันสถาปนากองอสารักษาดินแดน
ออกตรวจเยี่ยมผูปฏิบัติหนาที่เฝาระวังโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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4.2 ลักษณะงานที่เกี ่ยวกับการประสานความร วมมื อจากส วนราชการอื่น รวมถึงงานที่
เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) กรมที่ดิน



จัดสงเจาหนาที่ไประวังชี้แนวเขต
ขอใหตรวจสอบและรับรองแนวเขต

2) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย



รับรายงานเหตุเพลิงไมในพื้นที่ อ.เสนา
รวมประชุมเพื่อรับทราบ และแกไขปญหาภัยแลง

3) กรมการพัฒนาชุมชน








ใหความรวมมือคัดเลือกหมูบานเขารับรางวัล สรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำป 2563
โครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง จ.พระนครศรีอยุธยา
การจัดกิจกรรมเดินรณรงแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นเมือง
การจัดกิจกรรมวันคลายวันกอตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต ครบรอบ 46 ป
จัดทำรายชื่อผูเขารวมโครงการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนา โมเดล
อนุมัติคาใชจายการติดตามหนี้ กองทุนบทบาทสตรี จ.พระนครศรีอยุธยา
การจัดกิจกรรมทอดผาปาสมทบกองทุนเด็ก

4) กรมสงเสริมการเกษตร


โปรดสั่งการใหปศุสัตวอำเภอ หรือเจาหนาที่ไปรวมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น




รวมประชุมการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
แจงประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การจัดทำขอมูลกาซเรือนกระจกสำหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6) กระทรวงศึกษาธิการ


ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565)

7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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คำขอรับใบอนุญาตคาไมหรือมีไมในครอบครอง
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จากการวิจัยเรื่องบทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม
2562-30 กั น ยายน 2563) กรณี ศึ กษาที่ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุ ธ ยา
โดยเก็บสถิติปริมาณงานในแตละวันของนายอำเภอ ติดตามนายอำเภอเขาประชุมรวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่อยูในกำกับดูแล และสอบถามขอมูลจากพนักงานขับรถประจำตำแหนงนายอำเภอ โดยมี
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ ทะเบียนรับ-สงหนังสือถึงนายอำเภอ, กลองถายภาพ และสมุดบันทึกเพื่อ
บันทึกภาพและขอมูลระหวางการเก็บขอมูล พบวา นอกจากบทบาทของนายอำเภอตามกฎหมายที่
ไดรับมอบหมายแลว นายอำเภอยังมีบทบาทและภารกิจอื่น ๆ อีกเปนจำนวนมาก เชน งานการกุศล
(งานบวช งานมงคลสมรส งานทอดผาปา ทอดกฐิน), งานตอนรับบุคคลสำคัญ, งานจัดระเบียบที่อยู
อาศัยภายในชุมชน ซึ่งสามารถแสดงสัดสวนตามบทบาท และภารกิจ ของนายอำเภอได ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงสัดสวนปริมาณงานของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
บทบาท และภารกิจของนายอำเภอ
1. งานประจำที่ไดรับมอบหมายจาก
กรมการปกครอง
2. งานประสานความรวมมือจากสวน
ราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. งานอื่น ๆ เชน งานการกุศล งานตอนรับ
บุคคลสำคัญ ฯลฯ
รวม

จำนวนงาน (งาน)
2,743

คิดเปนสัดสวน (%)
56

1,812

37

343

7

4,898

100

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ประเด็ น ที ่ จ ะอภิ ป ราย คื อ บทบาท และภารกิจ ของนายอำเภอ 2 ประการดว ยกัน คือ
บทบาทตามกฎหมายของนายอำเภอ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง และบทบาทที่เกี่ยวกับ
การประสานความรวมมือจากสวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การอภิปรายในสวนนี้จะเปนการมุงที่จะตอบคำถามที่ไดตั้งไว คือ 1) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายอำเภอมีบทบาท และภารกิจในดานใดมากที่สุด และ 2) ภารกิจเหลานั้นสอดคลองกับนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย ในการปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราษฎรหรือไม ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับบทบาท และภารกิจที่นายอำเภอปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไวดังนี้
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ตารางที่ 2: บทบาท และภารกิจของนายอำเภอที่ปฏิบัติจริง ในปงบประมาณ พ.ศ.2563
บทบาทตามกฎหมาย

บทบาทตามนโยบาย
รัฐบาล

บทบาทตาม
นโยบาย
มหาดไทย
- กฎหมาย ระเบียบ
- ปฏิบัติตามนโยบาย - พัฒนาทองถิ่น
และแผน
มาตรการปองกัน
(เกษตร แหลงน้ำ
- การเงิน งบประมาณ COVID-19
คมนาคม ไฟฟา)
- โครงการพระราชดำริ - พัฒนาอาชีพของ
การประเมินผลงาน
- ประชุมชี้แจง แนะนำ (จิตอาสา 904)
ราษฎร
- งานความมั่นคง
อบรมการเลือกตั้ง
- รักษาความสงบ
ทางการเมือง
กำนัน /ผูใหญบา น
เรียบรอย
- พรบ. ปกครองทองที่ - จัดรูปที่ดินทำกินของ - นำผูใหญบานจัด
ราษฎร
/ คำสั่ง คสช.
เวรยาม
- โครงการพัฒนาชนบท - ติดตามการ
- ไกลเกลีย่ ขอพิพาท
ระหวางประชาชนกับ - ประชาสัมพันธ
ปฏิบัติ
นโยบายตาง ๆ ให
ประชาชน
งานของขาราชการ
ราษฎรทราบ
กำนัน ผูใหญบาน
- เลือกตั้งกำนัน
ผูใหญบาน
- งานปกครอง
ทองที่
- เยี่ยมเยียนราษฎร

บทบาทตาม
นโยบายจังหวัด

เบ็ดเตล็ด

- ปฏิบัติราชการ
ตามคำแนะนำ
ของผูวาราชการ
จังหวัด
- ปฏิบัติตามคำสั่ง
ของผูวาราชการ
จังหวัด

- งานการกุศล
- งานตอนรับ
- งานจัดที่อยู
อาศัยของ
ราษฎร
- งานรับเชิญจาก
ราษฎร

จากตารางที่ 2 แสดงถึงบทบาท และภารกิจของนายอำเภอที่ปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ขางตน จะเห็นไดวาบทบาท และภารกิจที่สำคัญเปน อันดับแรก
ได แก งานที ่ ต  องปฏิ บ ั ติ ตามนโยบายมาตรการปองกัน โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ซึ่งถือเปน
มาตรการที่สำคัญของรัฐบาลในปจจุบัน อันดับสอง ไดแก การพัฒนาทองถิ่นดานเกษตร แหลงน้ำ
การคมนาคม สาธารณสุข การศึกษา ซึ่งเปนงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเองที่นายอำเภอ
สังกัดอยู อันดับสาม ไดแก งานสงเสริมดานเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพราษฎร ชวยแกปญหาราคา
ผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินคาเกษตรกรรม อันดับสี่ ไดแก การรักษาความสงบเรียบรอย ปองกัน
และปราบปราม สอบสวน อาชญากรรม แนะนำกำนัน ผูใหญบานจัดเวรยาม และอันดับสุดทาย
ได แ ก งานด า นการปกครองดู แลเอาใจใส ร าษฎร บำบั ด ทุ ก ข บำรุ ง สุ ข ช ว ยเหลื อ ให เ กิ ด ความ
เปนธรรม สนใจปญหาความเดือดรอน ทุกขยาก ออกเยี่ยมเยียนราษฎร เปนตน
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ภารกิจสวนใหญที่นายอำเภอปฏิบัตินั้นเปนภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยเสีย
เปนสวนมาก สวนภารกิจหลักตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนนั้นก็ถือวาเปนภารกิจหลักของ
นายอำเภออยูแลว สวนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลนั้น กระทรวงมหาดไทยก็มักจะนำมากลั่นกรอง
กอนอีกชั้นหนึ่งแลวก็สั่งการไปยังจังหวัด และอำเภออีกทอดหนึ่ง นอกจากนั้นก็จะเปนนโยบายตาง ๆ
ของรัฐบาลแตละยุคแตละสมัยไป เชน ปจจุบันรัฐบาลกำลังเนนเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมจิตอาสา 904,
หมูบานสีขาวปลอดยาเสพติด เปนตน ซึ่งหนาที่ตาง ๆ เหลานี้ อาจจะถือไดวาเปนงานของนายอำเภอ
และนายอำเภอจำเปนตองใหความสนใจดวย
จากการศึกษาบทบาท และภารกิจของนายอำเภอ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีศึกษาที่
ทำการปกครองอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหทราบถึงลักษณะงานตามกฎหมายของ
นายอำเภอ ที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง ลักษณะงานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือ
จากสวนราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเพื่อศึกษาลักษณะงาน
วาสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยหรือไมนั้น พบวาลักษณะงานของนายอำเภอเปนงาน
ที่มีความเกี่ยวของกับ กลุมงานปกครองเป นสวนใหญ และใหความสำคัญกับ การนำนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราษฎรเปนหลัก

6. ขอเสนอแนะ
6.1 จากผลของการวิจัยพบวา บรรดาบทบาทหนาที่ของนายอำเภอที่จะตองปฏิบัตินั้นจะมี
อยูมากมาย ทั้งที่เปนบทบาทตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือกระทรวง ทบวง กรม
ตาง ๆ ที่มอบหมายมาให ตลอดจนหนาที่ตามกฎหมาย คำสั่ง ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ นโยบาย
ของจังหวัด เปนตน จากขอเท็จจริงดังกลาว ทำใหนายอำเภอตกอยูในฐานะที่ยุงยากตอการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ เนื่องจากนายอำเภอแตละคนไมไดมีความถนัดในงานทุก ๆ อยางตามที่ไดมอบหมายใหทำ ดังนั้น
สิ่งที่ควรจะแกไขก็คือ ทางสวนกลาง หรือจังหวัดควรที่จะรวมมือกันกับนายอำเภอจัดลำดับความสำคัญ
ของปญหาตามความสำคัญเรงดวนของปญหาที่จะตองแกไขตามลำดับกอนหลัง ซึ่งการจัดลำดับ
ความสำคัญของปญหาก็จะกระทำโดยการอาศัยขอมูลเปนสำคัญ หลังจากที่ไดขอมูลของปญหาในแต
ละภาค จั งหวั ด อำเภอ ตำบล และหมูบ านแลว ก็จ ะสงหรือโยกย ายนายอำเภอนั ก พัฒ นาที ่ มี
คุณสมบัติ และความถนัดในเรื่องเหลานั้นเขาไปพัฒนา โดยการจัดวางโครงการใหเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิ่น และความจำเปนอันเปนความตองการของประชาชน โดยใหสอดคลองหรือเสริมกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศดวย
6.2 จากการศึกษาพบว า ปจจุบันนายอำเภอมีลักษณะงานที่หลากหลาย ทั้งที่เปน งาน
ประจำที่ไดรับมอบหมายจากกรมการปกครอง งานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจากสวน
ราชการอื่น รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือแมกระทั่งงานอื่น ๆ เบ็ดเตล็ด
ทั่วไป ซึ่งจากการเก็บขอมูลจากการวิจัยในครั้งนี้พบวา งานที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือจาก
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สวนราชการอื่น เชน การเขารวมประชุมโครงการตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, การเขารวม
ประชาคมเกี่ยวกับการจัดรูปการศึกษา, การเขารวมระวังชี้แนวเขต ซึ่งงานเหลานี้มีมากถึง 1,812 งาน
หรือคิดเปน 37% ของงานทั้งหมดในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งแตเดิมการปกครองของไทยเปน
แบบรวมอำนาจ ดังนั้นบาทบาท และภารกิจดังกลาวจึงอยูในความดูแลของนายอำเภอเปนหลัก แต
ปจจุบันประเทศไทศไดมี การเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน แบบกระจายอำนาจ โดยสวนกลางมี
การสงขาราชการของสวนราชการตาง ๆ ไปปฏิบัติงานประจำ ณ ที่วาการอำเภอ ผูวิจัยมองวา หาก
เรามีการสงงาน หรือมอบงานของหนวยงานนั้น ๆ กลับคืนไปใหหัวหนาสวนงานเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรง ก็จะเปนการแบงเบาภารกิจของนายอำเภอ ประการสำคัญ เพื่อที่นายอำเภอจะไดมีเวลา
ไปปฏิบัติหนาที่ในการบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหแกราษฎรไดอยางเต็มที่ ซึ่งเปนไปตามพันธกิจ ของ
กระทรวงมหาดไทยตอไป
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อำเภอทายาง อำเภอสามเงา อำเภอฟากทา อำเภอบานเขวา อำเภอชานุมาน อำเภอแมพริก
อำเภอทาสองยาง อำเภอสะเมิง อำเภอหนองแขม และอำเภอพระแสง พ.ศ. 2501.
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามอำเภอและตำบลบางแหง พุทธศักราช 2483.
อรุณ รักธรรม. (2563). การพัฒนาอำเภอ: บทบาทของนายอำเภอในการสรางทีมงาน ป 2529. วารสาร
พัฒนบริหารศาสตร. 26. สืบคนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จาก http://library1.nida.ac.th/
nida_jour0/NJv26n1_03.pdf
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ตามตะวัน พันธเตี้ย *
0

บทคัดยอ
การศึกษาคนควาอิสระในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและ
ระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในงาน
ของพนักงาน อันเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหกับบุคลากร โดยใชตารางสำเร็จรูป
ของเครซี่และมอรแกน ในการหาขนาดของกลุมตัวอยาง ทำใหไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 380 ตัวอยาง
ใช การสุ  มตั ว อย า งแบบไม อาศั ยความน าจะเป น โดยการใช แบบสอบถาม google from สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห คือ การคำนวณ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากการศึกษาพบวา
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน มีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 2.98 เมื่อพิจารณารายดาน พบวาในทุก ๆ ดานมีระดับคาเฉลี่ยคะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจภายนอกมากกวาระดับคาเฉลี่ย
คะแนนความพึงพอใจภายใน คาเฉลี่ยเทากับ 2.99 และ 2.97 ตามลำดับ

*
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน ระดับคาเฉลี่ยคะแนนโดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.04 โดยปจจัยจูงใจมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนมากกวาระดับคาเฉลี่ย
คะแนนปจจัยอนามัย คาเฉลี่ยเทากับ 3.28 และ 2.81 ตามลำดับ
คำสำคัญ: ความพึงพอใจในงาน ความพึงพอใจภายใน ความพึงพอใจภายนอก
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Factors Influencing Job Satisfaction of Flight Attendants at
Thai Airways International Public Company Limited

Tamtawan Phantia *

Abstract
This independent study aims to study the level of opinions on the job
satisfaction and the levels of opinions on the factors influencing job satisfaction of
flight attendants at Thai Airways International Public Company Limited, in order to
conclude and to offer clear guidance on improving the job satisfaction of employees
which will increase employee morale and work motivation. The Krejcie and Morgan
formula was used to determine the sample size, resulting in the final sample groups
which consist of 380 respondents. This study used a Non-Probability Sampling method,
along with the Google Forms questionnaire to collect the data. Statistics for data were
analyzed by using frequency, percentage, mean (𝑋𝑋�), and standard deviation (S.D.).
The job satisfaction of the flight attendants on their work at Thai Airways
International Public Company Limited was overall at a high level with an average of
2.98. Considering each aspect, the study shows that the average level of satisfaction
in every aspect was at a high level. The average of extrinsic job satisfaction is higher
than the average of the intrinsic job satisfaction, 2.99 and 2.97 in sequence.
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As for the factors influencing job satisfaction of employees, the overall average
score was at a high level. The average score was 3.04. The average score of motivation
factor was higher than the average score of hygiene factor, 3.28 and 2.81 in sequence.
Keywords: Job satisfaction, Intrinsic job satisfaction, Extrinsic job satisfaction

1. บทนำ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตั้งแต
ป พ.ศ. 2534 ดำเนินธุรกิจสายการบินใหการบริการขนสงผูโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และไปรษณียภัณฑ
ทำการขนสงเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองตาง ๆ ทั่วโลก ทั้งแบบเที่ยวบินประจำ
เที่ยวบินเชาเหมาลำ และสงผานเครือขายพันธมิตรการบิน มีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เปนศูนยกลาง
เครือขายเสนทางการบิน โดยมีวิสัยทัศน การเปนสายการบินแหงชาติที่มีการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีกำไรอยางยั่งยืน ใหบริการดีเลิศ ดวยเสนหความเปนไทย และยึดมั่นคุณคาหลัก
ที่สำคัญ 3 ประการ คือ มุงเนนการสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา การใหบริการระดับโลกและการสราง
คุณคาในทุกมิติ บริษัท การบินไทย มีพนักงานรวมประมาณ 21,332 คน (เฉลา กาญจนา, บางกอก
อิ น ไซด , 2563 สื บ ค น จาก https://www.thebangkokinsight.com/346023/ เมื ่ อ 240920)
อันประกอบดวย พนักงานตอนรับบนเครื่องบินประมาณ 5,749 คน (ประชาชาติธุรกิจ, 2563 สืบคน
จาก https://www.prachachat.net/general/news-468183 เมื่อ 250920)
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ทำใหอุตสาหกรรม
การบินทั่วโลกหยุดชะงัก สายการบินไมสามารถทำการบินไดชั่วคราว เกิดผลกระทบโดยตรงกั บ
บริษัทการบินไทย ทำใหบริษัทขาดรายไดเกิดปญหาขาดสภาพคลอง ประกอบกับผลประกอบการที่มี
การขาดทุนสะสมเปนเวลานาน สงผลใหบริษัทไมสามารถบริหารจัดการภายใตการเปนรัฐวิสาหกิจได
จึงเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เกิดการเปลี่ยนแปลงองคการเพื่อใหองคการสามารถดำเนินตอไปได
ในสภาวะวิกฤต ดังนั้นกลยุทธการปรับเปลี่ยนองคการ การบริหารจัดการองคการ รวมไปถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล เปนสวนสำคัญในการเปนขับเคลื่อนองคการภายใตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญนี้
ความพึงพอใจในงานเปนสวนหนึ่งในประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ความพึงพอใจในงาน มีความสำคัญตอความสามารถขององคการที่จะรักษาและดึงดูดไวซึ่งพนักงานที่ดี
การกาวไปขางหนาขององคการขึ้นอยูกับเรื่องนี้เปนอยางมาก และทราบกันดีวาหากองคการปฏิบัติ
ไมเหมาะสม กับพนักงานจะทำใหเกิดความยากลำบากในการดึงคนดีที่สุดเขามารวมงาน (Vecchio R.P.,
2006: 273) อีกทั้ง ความพึงพอใจในงานที่ต่ำสัมพันธกับอัตราการเขา-ออกงาน การขาดงาน รวมไป
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ถึงการเรียกรองในเรื่องตาง ๆ อันกอใหเกิดตนทุนมหาศาลในการบริหารจัดการ ดังนั้นความพึงพอใจ
ในงาน จึงมีความสำคัญอยางยิ่งกับองคการ
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึ งพอใจในงานและระดั บ ความพึ ง พอใจในงานของพนั กงานตอ นรับ บนเครื่ องบิ น บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีจำนวนพนักงานเทียบเปนโดยประมาณ 25% ของจำนวนพนักงาน
ในบริษัท อีกทั้งพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท การบินไทย จำกัด
(มหาชน) เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจในสวนของการบริการ ในฐานะเปน
ผูใหบริการโดยตรงกับผูโดยสาร มีความใกลชิดและนับเปนดานแรกในการพบปะผูโดยสาร พนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบินมีหนาที่ในการชวยดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกสบายให
กับผูโดยสารบนเครื่องบิน รวมไปถึงมีหนาที่ชวยเหลือผูโดยสารในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน รวมถึง
การแกปญหาตาง ๆ ใหกับผูโดยสาร เพื่อใหผูโดยสารเกิดความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุด
อันเปนสิ่งหนึ่งในคุณคาหลักที่บริษัทยึดถือ ซึ่งผูโดยสารบนเครื่องบินถือเปนกลุมลูกคาหลักของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยคาดหวังวาจะทำใหไดขอมูลทั้งในสวนของระดับความคิดเห็น
ของพนักงานที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานและระดับความพึงพอใจในงานของ
พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำขอมูลดังกลาวไปประยุกตใชเปนแนวทางใน
การปรั บปรุ งแก ไขและเสริ มสร างความพึ งพอใจในงาน อั นจะส งผลให พนั กงานทำงานได อย างมี
ประสิทธิภาพ (Reitz,1977: 262) และมีประสิทธิผล ทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงานใหกับองคการ
ตลอดจนสามารถนำขอมูลไปเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธการบริหารงาน เพื่อใหองคการ
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถใหคงอยูกับองคการ อีกทั้งจะเปนแนวทางใหผูบริหาร
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทใหมีประสิทธิภาพสูงสุดไดในอนาคต
วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของ พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน)
2) เพื ่ อศึ กษาระดั บ ความคิ ดเห็ น ที่มีตอปจ จัย ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของ
พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3) เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในงานของพนักงานตอนรับ
บนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสรางขวัญและกำลังใจในการทำงานใหกับบุคลากร
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2. ทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน
ทฤษฎี 2 ปจจัย Herzberg
ปจจัยจูงใจ Motivation Factors
- ดานความสำเร็จในการทำงาน
- ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
- ดานลักษณะงาน
- ดานความรับผิดชอบ
- ดานโอกาสการเลื่อนตำแหนง
ปจจัยอนามัย Hygiene Factors
- ดานนโยบายบริษัท
- ดานคุณภาพการกำกับดูแล
- ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและ
เพื่อน
- ดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน
- ดานผลตอบแทน
- ดานความมั่งคงในงาน

ตัวแปรตาม ระดับความพึงพอใจในงาน
Minnesota Satisfaction
Questionnaire (MSQ)
ความพึงพอใจในงาน
- ความพึงพอใจภายใน
- ความพึงพอใจภายนอก
- ความพึงพอใจทั่วไป

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยไดอางอิงทฤษฎีและงานวิจัยสราง
กรอบแนวความคิดเพื่อประยุกตใชกับงานวิจัยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ดังนี้
กรอบแนวคิดตัวแปรอิสระ
อางอิงจาก Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory กลาวถึงความพึงพอใจในงาน โดย
ทฤษฎีนี้เนนองคประกอบงานบางชนิดที่สงผลความพึงพอใจในงาน โดยเสนอวาพนักงานทุกคนมี
ความตองการ 2 อยางคือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Needs) และ ปจจัยอนามัย (Hygiene Needs)
Herzberg ไดสรุปวา ปจจัยอนามัยไมสามารถกระตุนแรงจูงใจแตสามารถสรางความไมพอใจในงานได
เขาเชื่อวาปจจัยอนามัยจะรักษาบุคคลเหมือนกับอนามัยรักษาฟนและเหงือก แตอนามัยสามารถ
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ปองกันป ญหาได เ ทานั ้น อนามัยไม ได สร า งสุขภาพที่ดีขึ้น Herzberg ไดเสนอแนะวาบริษัทที ่ ได
ตอบสนองปจจัยอนามัยของบุคคลเทานั้นจะกำจัดความไมพอใจในงานได แตจะไมไดผลการดำเนินงาน
ที่ดีขึ้น
ปจจัยจูงใจ (Motivation Needs) ดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานความสำเร็จในการทำงาน (Achievement) ความสามารถที่จะทำใหงานบรรลุได
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของงาน
2) ด า นการได ร ั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (Recognition) การยอมรั บ จากผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชา
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลภายนอกในสังคม
3) ลักษณะงาน (Work itself) ลักษณะงาน ความนาสนใจของงาน ความทาทายความสามารถ
ความเหมาะสมกับผูปฏิบัติงาน
4) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบตอหนาที่และภาระงานที่ไดรับ
มอบหมาย
5) ด า นโอกาสการเลื ่ อ นตำแหน ง (Promotion Opportunities) โอกาสที ่ จ ะได รั บ
ความกาวหนาในตำแหนงและความกาวหนาในทักษะ (skill) วิชาชีพ พนักงานมีโอกาสมากนอยเพียงใด
ในการเลื่อนตำแหนง การเลื่อนตำแหนงนั้นขึ้นกับความสามารถของบุคคลนั้นหรือไม ความกาวหนา
ของบุคคลมีโอกาสมากนอยเพียงใด
ปจจัยอนามัย (Hygiene Needs) ทำการศึกษาในดาน
1) ดานนโยบายบริษัท (Company policies) นโยบาย ระเบียบขั้นตอน กระบวนการตาง ๆ
การจัดการการบริหารงานที่มีความเหมาะสม
2) ดานคุณภาพการกำกับดูแล (Quality of supervision) การควบคุมงานการกำกับดูแล
พนักงาน การใหความชวยเหลือ สนับสนุนพนักงานใหสามารถทำงานไดอยางเต็มที่
3) ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อน (Relation with others) ความสัมพันธอัน
ดีกับผูบังคับบัญชาและ เพื่อนรวมงาน อัธยาศัย ความรวมมือ ความสามารถในการทำงานรวมกัน รับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4) ดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน (Physical working conditions) สภาพแวดลอมใน
การทำงาน ความพรอมของสถานที่ทำงาน อุปกรณการทำงาน อาคารสถานที่ ความสะดวกสบายใน
การปฏิบัติงานและการเดินทาง
5) ดานผลตอบแทน (Pay) คาจางที่เปนตัวเงิน และ สวัสดิการที่บริษัทมีใหกับพนักงานเพื่อ
ตอบแทนในการทำงานและสิทธิประโยชนอื่น ๆ
6) ดานความมั่งคงในงาน (job security) ความมั่นคงในสัญญาการจางงาน การโยกยาย
ตำแหนง ความรูสึกปลอดภัยในความมั่นคงถาวรในการทำงาน
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กรอบแนวคิดตัวแปรตาม
ประยุกตใชเครื่องมือแบบสอบถามแบบสั้นจาก Minnesota Satisfaction Questionnaire
(MSQ) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ถูกพัฒนาโดย Weiss และคณะ ในป 1967 เพื่อวัดระดับความพึงพอใจในงาน
มี 2 รูปแบบคือ แบบสั้น 20 ดานประเด็นคำถาม และแบบยาว 100 ขอคำถาม ผูวิจัยทำการเลือกขอ
คำถามจากขอคำถามรูปแบบสั้น ที่เกี่ยวของกับหนวยงานมาใชในการวัดระดับความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจภายใน
ความพึงพอใจภายในเปนคำถามเกี่ยวกับ ความคิดสรางสรรค คุณคาทางศีลธรรม ความเปน
อิสระ การไดใชความสามารถของตนในการทำงาน ปริมาณกิจกรรม การบริการสังคม
ความพึงพอใจภายนอก
ความพึงพอใจภายนอกเปนคำถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมในวิธีการทำงาน อำนาจหนาที่
การตัดสินใจ ความเปนผูนำของหัวหนางาน ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทน เงื่อนไขการทำงาน
ความสามัคคีกันของเพื่อนรวมงาน
ความพึงพอใจทั่วไป
ความพึงพอใจทั่วไปเปนการวัดความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดที่มีตองานในทุก ๆ ดาน ในที่นี้
คือ ความพึงพอใจภายใน และความพึงพอใจภายนอก

3. ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรที่ทำการศึกษาวิจัยในครังนี้ คือ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ใน
สวนของพนักงานตอนรับบนเครื่องบินซึ่งมีจำนวนประมาณ 5,749 คน (ประชาชาติธุรกิจ, 2563 สืบคน
จาก https://www.prachachat.net/general/news-468183 เมื่อ 250920)
ใชตารางสำเร็จรูปของเครซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ในการหาขนาดกลุมตัวอยาง และจะทำการเพิ่มจำนวนตัวอยางเพื่อปองกันความไมสมบูรณ
ของขอมูลอีก 5% ซึ่งจะไดกลุมตัวอยางทั้งหมด 380 ตัวอยาง
ทำการสุ  ม ตั ว อย า งโดยการใช ก ารสุ  ม ตั ว อย า งแบบไม อ าศั ย โอกาส สุ  ม แบบสะดวก
(convenience sampling) โดยการใชแบบสอบถาม google from เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง จำนวน 380
ตัวอยาง
ใช ก ารวิ จ ั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากแบบสอบถาม google from
แบบสอบถามได ผ  านการตรวจสอบมี ความแม นตรง (Validity) ในส วนของความแม นตรงทางเนื ้ อหา
(Content Validity) จากอาจารยผูเชี่ยวชาญ และตรวจสอบความนาเชื่อถือ (Reliability) โดยการนำ
แบบสอบถามทดสอบกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน เพื่อหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
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ตามวิธีการของ Cronbach พบวาดานปจจัยจูงใจ ปจจัยอนามัย และความพึงพอใจในงาน มีคาครอนบาค
อยูระหวาง 0.825-0.959 ซึ่งมากกวา 0.7 อยูในเกณฑยอมรับไดแสดงถึงความเชื่อมั่นในระดับที่สูง
แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยขอมูล 3 สวน
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ แบบเลือกตอบ (check list)
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน เปนการสรางมาตร
วัดจากชุดคำถามแบบลิเคิรท (Likert scale)
ส วนที ่ 3 แบบสอบถามเกี ่ยวกั บระดับความพึ งพอใจในงาน เป นแบบสอบถามที่ ใชมาตรวัด
แบบลิเคิรท (Likert scale)
3.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
3.1.1 ข อมู ลของผู  ตอบแบบสอบถาม เพศ สถานภาพ ระดั บตำแหน ง ช วงอายุ
ระดับการศึกษา อายุงาน รายไดตอเดือน ทำการคำนวณ คาความถี่ (frequency) และคารอยละ
(percentage)
3.1.2 ข อ มู ล ระดั บ คะแนนความพึ ง พอใจในงาน นำมาคำนวณหาค า เฉลี ่ ย ( 𝑋𝑋�)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.1.3 ขอมูลระดับคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน
นำมาคำนวณหาคาเฉลี่ย ( Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

4. ผลการวิจัยและวิเคราะห
4.1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 79.7 และเปนเพศชาย รอยละ 20.3
สถานภาพ พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 81.8 รองลงมาคือ สมรส/อยูรวมกัน รอยละ 17.1 และ
ที่นอยที่สุดคือ หยาราง/มาย/แยกกันอยู รอยละ 1.1
ระดับตำแหนง พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุม
ตัวอยางสวนใหญอยูตำแหนง AHY/ASY รอยละ 73.7 รองลงมาคือ ตำแหนง AHE/ASE รอยละ 22.4
ตำแหนง AHF/ASF รอยละ 2.6 และที่นอยที่สุดคือ ตำแหนง IM/AP รอยละ 1.3
อายุ พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุมตัวอยาง
สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป มากที่สุด รอยละ 65.0 รองลงมาคือ อายุระหวาง 20-29 ป รอยละ
17.9 อายุระหวาง 40-49 ป รอยละ 11.8 และที่นอยที่สุดคือ อายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 5.3
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ระดับการศึกษา พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปน
กลุ  มตั วอย าง ส วนใหญ มี การศึ กษาระดับปริญญาตรี รอยละ 83.7 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท
รอยละ 15.5 และที่นอยที่สุดคือ ระดับสูงกวาปริญญาโท รอยละ 0.8
อายุงาน พนักงานตอนรับบนเครื่ องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุม
ตั ว อย า งส ว นใหญ มี อายุ งาน 4-6 ป ร อยละ 53.4 รองลงมาคื อ อายุ งาน 7-10 ป รอยละ 21.8
อายุงานระหวาง 1-3 ป รอยละ 13.7 และที่นอยที่สุดคือ อายุงาน 10 ปขึ้นไป รอยละ 11.1
รายไดตอเดือน พนักงานตอนรับบนเครื่องบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เปนกลุม
ตั ว อย างมี ร ายได ต  อเดื อนระหว าง 40,001- 60,000 บาทมากที ่ ส ุ ด ร อยละ 41.6 รองลงมาคื อ
รายไดตอเดือนระหวาง 20,001-40,000 บาท รอยละ 34.7 รายไดตอเดือนต่ำกวา 20,000 บาท
รอยละ 13.4 รายไดตอเดือนระหวาง 60,001-80,000 บาท รอยละ 8.7 และที่นอยที่สุดคือ รายได
ตอเดือน 80,001 บาทขึ้นไป รอยละ 1.6
4.2 ขอมูลระดับคะแนนความพึงพอใจในงาน
ตารางที่ 1: แสดงระดับความพึงพอใจในงานทั่วไปของพนักงาน
ความพึงพอใจทั่วไปของพนักงาน
ความพึงพอใจภายใน
ความพึงพอใจภายนอก
คาเฉลี่ยรวม

�
𝑿𝑿

2.97
2.99
2.98

S.D.
0.639
0.507
0.499

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก

ความพึงพอใจทั่วไป ผลการวิเคราะหพบวาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยรวม
อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็น
มากที่สุดคือ เพื่อนรวมงานของขาพเจาอยูและทำงานดวยกัน มีความสามัคคีกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.22 รองลงมาคือ หัวหนางานมีวิธีการทำงานและมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับงาน
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 และที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ เมื่อเปรียบเทียบแลวคาจางเหมาะสมกับ
ปริมาณงานที่ทำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71 ตามลำดับ
ความพึงพอใจภายใน โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.97 เมื่อพิจารณาเปน
รายข อพบว า ทุ กข อมี ความคิ ดเห็ น อยูในระดับ มากไดแก เรื่องขาพเจารูส ึกมีเสรีภ าพในการใช
วิจารณญาณทำใหสามารถทำงานโดยไมขัดกับจิตใตสำนึกของตัวเองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 งานที่ทำอยูทำใหขาพเจารูสึกอยากทำงานตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99
ขาพเจารูสึกไดพัฒนาตนเอง ไดใชความรูความสามารถในการทำงานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง
มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 ตามลำดับ
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ความพึงพอใจภายนอก พบวามีความพึงพอใจในงานของพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ไดแก
เรื่องเพื่อนรวมงานของขาพเจาอยูและทำงานดวยกัน มีความสามัคคีกัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 และ
เรื ่ องหั วหน างานมี ว ิ ธ ี การทำงาน และมี ความสามารถในการตั ดสิ นใจที่ เหมาะสมกั บงานมี ค าเฉลี่ ย
เทากับ 3.04 และเมื่อเปรียบเทียบแลวคาจางเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทำ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.71
ตามลำดับ
4.3 ขอมูลระดับคะแนนความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน
ตารางที่ 2: แสดงระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ปจจัยจูงใจ
ดานความสำเร็จในการทำงาน
ดานการยอมรับนับถือ
ดานลักษณะของงาน
ดานความรับผิดชอบ
ดานโอกาสในการเลื่อนตำแหนง
ปจจัยอนามัย
ดานนโยบายบริษัท
ดานคุณภาพการกำกับดูแล
ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อน
ดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน
ดานผลตอบแทน
ดานความมั่นคงในงาน
คาเฉลี่ยรวม

�
𝑿𝑿

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.28
3.60
3.31
3.38
3.52
2.60
2.81
2.65
2.82
3.25
3.06
2.72
2.34
3.04

0.341
0.376
0.481
0.484
0.391
0.751
0.447
0.690
0.569
0.471
0.562
0.610
0.811
0.352

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
นอย
มาก

ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของ
พนักงานพบวา ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็น
มากที่สุดคือ ดานความสำเร็จในการทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.60 รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ
2.34 ตามลำดับ และเมื่อจำแนกตามปจจัยทั้ง 2 ดานพบวา
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ตามตะวัน พันธเตี้ย

ปจจัยจูงใจ ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจพบวา ความคิดเห็นที่มี
ตอปจจัยจูงใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีความคิ ดเห็น มากที ่ส ุด คือ ดานความสำเร็จ ในการทำงาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.60
รองลงมาคือ ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และที่มีความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ดาน
โอกาสในการเลื่อนตำแหนง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.60 ตามลำดับ
ปจจัยอนามัย ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยอนามัยพบวา ความคิดเห็น
ที่มีตอปจจัยอนามัยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.81 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อน มีคาเฉลี่ยเทากับ
3.25 รองลงมาคือ ดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 และที่มีความคิดเห็น
นอยที่สุดคือ ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.34 ตามลำดับ

5. สรุปและเสนอแนะ
5.1 สรุป
5.1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีสัดสวนเพศหญิงมากกว าเพศชาย เพศหญิง คิดเปน
รอยละ 79.7 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 20.3 ตามลำดับ สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปน
ร อยละ 81 กลุ  มตั ว อย า งสว นใหญทำงานอยูในตำแหนง AHY/ASY ร อยละ 73.7 มี อายุ ร ะหวาง
30-39 ป คิดเปนรอยละ 65.0 สวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี รอยละ 83.7 มีชวงอายุงาน
4-6 ป คิดเปนรอยละ 53.4 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 40,001-60,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.6
รองลงมาคือ รายไดตอเดือนอยูระหวาง 20,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.7 ตามลำดับ
5.1.2 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ความพึ งพอใจในงานของพนั กงานบริษัท การบิน ไทย จำกัด (มหาชน) มีร ะดับ
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.98) เมื่อพิจารณา
รายด า นพบว า ในทุ ก ๆ ด า นมี ร ะดับ คาเฉลี่ย คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับ มาก โดยมีร ะดับ
ค า เฉลี ่ ย คะแนนความพึ งพอใจภายนอกมากกว าระดั บค าเฉลี ่ยคะแนนความพึ งพอใจภายใน (ค าเฉลี่ย
เทากับ 2.99 และ 2.97 ตามลำดับ) ดานความพึงพอใจภายนอกที่ มีความคิดเห็น มากที่สุดคื อ เพื่อน
รวมงานของขาพเจาอยูและทำงานดวยกัน รองลงมาคือ หัวหนางานมีวิธีการทำงานและมีความสามารถ
ในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับงาน และที่มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุดคือ เมื่อเปรียบเทียบแลว
คาจางเหมาะสมกับปริมาณงานที่ทำ ตามลำดับ ดานความพึงพอใจภายในที่มีความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ขาพเจารูสึกมีเสรีภาพในการใชวิจารณญาณทำใหสามารถทำงานโดยไมขัดกับจิตใตสำนึกของ
ตัวเอง รองลงมาคือ สำหรับงานที่ทำอยูทำใหขาพเจารูสึก อยากทำงานตลอดเวลา และที่มีร ะดับ
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ความคิดเห็นนอยที่สุดคือ ขาพเจารูสึกไดพัฒนาตนเอง ไดใชความรูความสามารถในการทำงานที่ได
รับมอบหมายดวยตนเอง
ผลที่ไดจากความพึงพอใจภายนอก ซึ่งกลาวถึงความเหมาะสมในวิธี การทำงาน
อำนาจหนาที่ การตัดสินใจ ความเปนผูนำของหัวหนางาน ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทน เงื่อนไข
การทำงาน ความสามัคคีกันของเพื่อนรวมงาน พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน) มีความคิดเห็นวาเพื่อนรวมงานชวยเหลือกันสามัคคีกันและอยูทำงานดวยกั นจน
สำเร็จ หัวหนางานของตนมีวิธีการทำงานและมีความสามารถในการตัดสินใจที่เหมาะสมกั บ งาน
และเมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมคาจางกับปริมาณงานที่ทำอยูในระดับมาก สอดคลองกับงาน
วิจัยของ ชนัญชิดา ชมใจเพชร, 2559 ที่กลาวถึงความเหมาะสมในคาจางและปริมาณงานที่ทำ พบวา
ความพึ ง พอใจในอั นดั บสุ ดท ายจากการศึ กษาป จจั ยของแรงจู งใจที ่ ส งผลต อความพึ งพอใจในงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ คือ เรื่องของความเหมาะสมของคาตอบแทนและปริมาณงานที่ทำ
ผลที่ไดจากการวิจัยดานความพึงพอใจภายใน ซึ่งเปนเรื่องของความคิดสรางสรรค
คุณคาทางศีลธรรม ความเปนอิสระ การไดใชความสามารถของตนในการทำงาน ปริมาณกิจกรรม
การบริการสังคม โดยพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รูสึกมีเสรีภาพ
ในการใชวิจารณญาณในการทำงานซึ่งทำใหพนักงานสามารถทำงานโดยไมขัดกับจิตใตสำนึกของ
ตัวเอง พนักงานมีรูสึกอยากทำงานตลอดเวลา มีความกระตือรือรนในการทำงาน และพนักงานรูสึกได
พัฒนาความสามรถตนเอง ไดใชความรูความสามารถของตนในการทำงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งมี
ความสอดคล องกั บ การศึ ก ษาของ George J. and Jone, G.R., 2002 ที ่ กล าวถึ งทฤษฎี การแยก
องค ประกอบของความพึ ง พอใจในงาน (The Facet Model) และมองว า ผู  ป ฏิ บ ั ต ิ ง านพอใจกั บ
องคประกอบตาง ๆ อยางไร ความพึงพอใจโดยรวมสามารถพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ ซึ่งดาน
การใชความสามารถ ดานกิจกรรม ดานการคิดสรางสรรค ดานความเปนอิสระ ดานคานิยมทางศีลธรรม
ดานบริการสังคม เปนองคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในงาน
โดยภาพรวมระดั บความพึ งพอใจในงานของพนั กงานต อนรั บบนเครื ่ องบิ น บริ ษั ท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) แมวาจะอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน แตควรมีการพัฒนาปรับปรุงดาน
ตาง ๆ เพิ่มเติมเพื่อใหพนักงานมีระดับความพึงพอใจในงานที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของ
ความเหมาะสมของค าตอบแทนและปริมาณงานที่ ทำที่ มีร ะดับ คาเฉลี ่ย คะแนนน อยที่สุด เพราะ
ความพึงพอใจในงาน มีบทบาทที่สำคัญตอความสามารถขององคในการที่จะรักษาและดึงดูดไวซึ่งพนักงาน
ที่ดี อีกทั้งความพึงพอใจในงานที่ต่ำสัมพันธกับอัตราการเขา-ออกงาน การขาดงาน อันเปนตนทุน
มหาศาล (Vecchio, 2000)
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5.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ในสวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน ระดับคาเฉลี่ยคะแนน
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.04) โดยปจจัยจูงใจมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนมากกวา
ระดั บ ค า เฉลี ่ ย คะแนนป จจั ยอนามัย (คาเฉลี่ย เทากับ 3.28 และ 2.81 ตามลำดับ ) เมื่อพิจ ารณา
รายด า นสามารถเรี ยงลำดั บค าเฉลี่ยคะแนนในแตละดานจากมากไปนอยดังนี้ ด านความสำเร็ จใน
การทำงาน (ค าเฉลี ่ ย 3.60) ด านความรับผิดชอบ (คาเฉลี่ย 3.52) ด านลักษณะของงาน (คาเฉลี่ย 3.38)
ดานการยอมรับนับถือ (คาเฉลี่ย 3.31) ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อน (คาเฉลี่ย 3.25)
ดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน (คาเฉลี่ย 3.06) ดานคุณภาพการกำกับดูแล (คาเฉลี่ย 2.82) ดาน
ผลตอบแทน (คาเฉลี่ย 2.72) ดานนโยบายบริษัท (คาเฉลี่ย 2.65) ดานโอกาสในการเลื่อนตำแหนง
(คาเฉลี่ย 2.60) ดานความมั่นคงในงาน (คาเฉลี่ย 2.34) ตามลำดับ
ผลที่ไดจากการวิจัยพบวาในดานปจจัยจูงใจ ความคิดเห็นที่มีตอปจจัยจูงใจโดย
รวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.28) พนักงานมีความคิดเห็นดานความสำเร็จในการทำงานใน
ระดั บ มากที ่ ส ุ ด แสดงถึ ง พนั ก งานให ค วามสำคั ญ กั บ ความสามาถที ่ จ ะทำให ง านบรรลุ ไ ด ต าม
วัตถุประสงคและเปาหมายของงานนั้น ๆ ซึ่งมีความสอดคลองกับ ทฤษฎีของ Herzberg ที่กลาวถึง
การใหโอกาสแกบุคคลที่จะไดรับปจจัยจูงใจเชน ปจจัยดานความสำเร็จและการยกยอง บุคคลจะมี
ความพอใจในงานและมีแรงจูงใจสูงขึ้น เชนเดียวกับ ทฤษฎีของ Maslow ความตองการในระดับสูงสุด
ของบุคคลคือ ความตองการความสมหวังในชีวิตเปนความตองการที่จะทำทุกสิ่งทุกอยางไดสำเร็จ
ทุมเทเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เพื่อเติมเต็มศักยภาพของตน ดานความรับผิดชอบตอ
หนาที่และภาระงานที่ไดรับมอบหมายเปนสิ่งที่พนักงานใหมีความคิดเห็นในระดับรองลงมาและ
สิ่งที่พนักงานใหความคิดเห็นนอยที่สุดเปนเรื่องของโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในตำแหนงและ
ความกาวหนาในทักษะ (skill) วิชาชีพ ซึ่งควรมีการปรับปรุงในสวนนี้เพื่อลดความไมพึงพอใจในงาน
ของพนักงานและชวยลดการเกษียณอายุที่เร็วขึ้นของพนักงาน Vecchio, 2000
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอปจจัยอนามัย ความคิดเห็นที่มีตอปจจัย
อนามัยโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.04) ดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธ
กับหัวหนางานและเพื่อน พนักงานใหสำคัญกับ ความรวมมือ อัธยาศัย การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Alderfer ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness
Needs (R)) เปนความตองการที่จะใหและรับไมตรีจิตจากบุคคลอื่น มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง
ประกอบดวยความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของ Maslow ขั้นที่ 3
ความตองการทางสังคม มิตรภาพ การเปนที่ยอมรับของสมาชิกหรือกลุมคนในสังคม ดานที่มีระดับ
คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นรองลงมาคือดานสภาพกายภาพของที่ทำงาน อันหมายถึงสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ความพรอมของสถานที่ทำงาน อุปกรณการทำงาน อาคารสถานที่ ความสะดวกสบาย
ในการปฏิบัติงานและการเดินทาง มีความสอดคลองกับการศึกษาของ ณฐา ดารวี และ ระพีพร ศรีจำปา,
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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2558 ที่ไดทำการศึกษาปจจัยที่ตอบสนองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบนเครื่องบินรุน A380 ของ
พนักงานตอนรับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และพบวา ดานสภาพแวดลอมเพื่อการปฏิบัติงาน
อันไดแกความพรอมใชของเครื่องมือ อุปกรณ เพื่อการบริการอยูในระดับมาก และดานที่มี ความ
คิดเห็นนอยที่สุดคือ ดานความมั่นคงในงาน ซึ่งมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยูในระดับนอย
เทานั้น แสดงถึงพนักงานรูสึกไมปลอดภัยในความมั่นคงถาวรในการทำงาน สอดคลอง กับทฤษฎีลำดับ
ความตองการของ Maslow ในขั้นที่ 2 ความตองการความปลอดภัย ความมั่นคงตาง ๆ พนักงานตองการ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในรูปของสัญญาจากนายจางในเรื่องเงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทน
โดยภาพรวมระดั บ ค า เฉลี ่ ย คะแนนความคิ ด เห็ น ที ่ ม ี ต  อ ป จ จั ย ที ่ ม ี อ ิ ท ธิ พ ลต อ
ความพึงพอใจในงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แมวาจะ
อยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดานยังพบวาดานที่มีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นอยูใน
ระดับนอย อันไดแก ดานความมั่นคงในงาน ควรรีบสรางความเชื่อมั่นใหกับพนักงานเพื่อไมกอใหเกิด
ความไมพึงพอใจในงานตามที่ Herzberg ไดสรุปไววา ปจจัยอนามัยไมสามารถกระตุนแรงจูงใจไดแต
สามารถสรางความไมพอใจในงานได ปจจัยอนามัยจะรักษาบุคคลเหมือนกับอนามัยรักษาฟน และ
เหงือก
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ความพึ งพอใจในงานของพนักงานต อนรั บบนเครื ่ องบิ น บริ ษัท การบิ นไทย จำกั ด
(มหาชน) โดยภาพรวมแมวาจะมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในระดับมากในทุกดานแลวนั้น
แตหากมีการพัฒนา ปรับปรุงในดานตาง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถทำใหระดับความพึงพอใจใน
งานของพนักงานเพิ่มขึ้นได ผูศึกษาขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
 ควรปรับเปลี่ยนวิธีการ รูปแบบการทำงานเพื่อใหพนักงานมีความกระตือรือรน
ในการทำงาน
 ควรสงเสริม อบรม ใหพนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง และไดใชความรูความสามารถ
ของตนเต็มที่
 ควรมอบอิสระทางความคิดใหกับพนักงานไดตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ดวยตนเอง
 ควรฝกฝนทักษะความเปนผูนำใหกับหัวหนางาน เพื่อใหสามารถตัดสินใจได
อยางเหมาะสม
 ควรปรับคาจางใหเหมาะกับปริมาณภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย
 ควรเสริมสรางความสามัคคีในหมูพนักงาน
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5.2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภาพรวมจะมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นในระดับมาก แตหาก
มีการพิจารณารายดานพบวาปจจัยจูงใจควรมีการพัฒนาในดานโอกาสในการเลื่อนตำแหนงผูวิจัยขอ
เสนอแนะในประเด็นนี้คือ
 ควรสรางความยุติธรรมในการเลื่อนขั้น การเลื่อนขั้นตามขีดความสามารถ
 ควรสงเสริมความกาวหนาในตำแหนงงานของพนักงาน ควรมีการวาง career
path ที่ชัดเจน
 ในสวนของปจจัยอนามัย ควรมีการพัฒนาในดานนโยบายบริษัท ดานคุณภาพ
การกำกับดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางานและเพื่อน ดานสภาพกายภาพ
ของที่ทำงาน ดานผลตอบแทน ดานความมั่นคงในงาน ผูวิจัยขอเสนอแนะใน
ประเด็นขางตนดังนี้
 ควรมีความชัดเจนของกฎระเบียบขอบังคับการปฏิบัติงาน นโยบายบริษัท และ
การแจงนโยบาย
 การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา การใหคำแนะนำและการใหคำปรึกษา
และ เปนที่พึ่งพิงของผูใตบังคับบัญชา
 ควรเตรียมเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหเพียงพอและเหมาะสม
 ควรปรับชั่วโมงการทำงานใหเหมาะสมกับภาระกิจและสอดคลองกับสถานการณ
 เสริมสรางความปลอดภัยในสถานที่ทำงานใหไดมาตรฐาน
 ปรับเปลี่ยนโครงสรางคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับตำแหนงของ
บุคลากร
 เสริมสรางความเชื่อมั่นใหใหกับพนักงานในเรื่องความมั่นคงและความยุติธรรม
ในการปฏิบัติงาน
5.2.3 ขอเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งตอไป
 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรทำการเก็บขอมูลในรูปแบบ Systematic เพื่อให
กลุมตัวอยางเปนตัวแทนของประชากรอยางแทจริง
 ควรใชสถิติขั้นสูง Multiple Regression ในการทดสอบปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในงาน
 ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจในงานอีกครั้งหลังจากผานพนสถานการณ
วิกฤต COVID-19 และบริษัทดำเนินธุรกิจในสภาวะปกติ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลองของขอมูล
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กลยุทธการจัดการธุรกิจรงแรมในจังหวัดเชียงใหม
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ธนัชชา สุนทรธัย *
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บทคัดยอ
เมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวงปลายป 2562 รัฐบาล
ประกาศหามการเดินทางในราชอาณาจักร และการเดินทางในประเทศ (Lock down) ซึ่งสงผลกระทบ
อยางรุนแรงตอธุรกิจการทองเที่ยวตอเนื่องถึงธุรกิจโรงแรม อยางไรก็ตามเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 มี
การประกาศยกเลิกการหามเดินทาง ประกอบกับมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ และมาตรการเยียวยา
การทองเที่ยว ผูวิจัยในฐานะที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและตางประเทศ จึงสนใจที่ศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม
ภายใต ย ุ ทธศาสตร การท องเที ่ ยวหลังการฟน ตัวจากการแพรร ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 2) เปรียบเทียบกลยุทธการ
จัดการธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของ
เชื้อ COVID-19
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสำรวจและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมื อใน
การเก็บขอมูลจากเจาของธุรกิจโรงแรมจังหวัดเชียงใหม ที่มีมาตรฐานตางกัน ผลการศึกษาพบวา
1) กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว ใน 2 ระยะ โดยในระยะแรก
ผูประกอบการเห็นดวยกับมาตรการดานการเงินการคลังและดานความชวยเหลือตาง ๆ สำหรับมาตรการ
*
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ระยะที่ 2 ผูประกอบการเห็นดวยอยางยิ่งใน 3 ดานไดแก 1 ดานการสรางรายไดแก สถานประกอบการ
ทองเที่ยว โดยการเขารวมโครงการที่รัฐกระตุนเชนโครงการกำลังใจและ 2.ดานการพัฒนาทั กษะ
บุคลากรดานการทองเที่ยวโดย การพัฒนาทักษะดานการเปนนักออกแบบ การทองเที่ยว และการฝก
ทักษะการใหบริการดาน Therapist 3) การสรางมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย 2) ความ
คิดเห็นของเจาของธุรกิจที่มีตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม พบวามาตรฐานของโรงแรมไมสง
ผลตอความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเชิงกลยุทธ 3) เจาของธุรกิจมีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรค
การจัดการ พบวา ควรเพิ่มสวนแบงทางการตลาดดวยการกระตุนการทองเที่ยวโดยนักทองเที่ยว
ชาวไทย รัฐบาล โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรมีการจัดกิจกรรมในแตละเดือน และทำการ
ประชาสัมพันธอยางแพรหลาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเปนกิจกรรมที่เนนการขับเคลื่อนการ
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม และผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 2 ดานไดแก 1) ดานกลยุทธ
1. โรงแรมตองมี มาตรฐานด านสุ ขอนามัย อยางเครงครัด ควบคุมใหมีการปฏิบ ัติจนเปน สุขนิสัย
2. สนับสนุนใหมัคคุเทศกหันมาใหบริการดวยใจกับ นักทองเที่ยวชาวไทย 3. สนับสนุนใหโรงแรม
จัดทำ Package หรือ กิจกรรมพิเศษ เชน การใชบริการSet afternoon tea หรือ การใหบริการทาน
อาหารในสระวายน้ำ โดยไมจำเปนตองเขาพัก เปนตน 2) ดานกิจกรรม ผูประกอบการโรงแรมควร
กระตุนการทองเที่ยวดวยการสนับสนุนและประชาสัมพันธกิจกรรมเช็คอินถายรูปรานกาแฟที่มีเสนห
ของจังหวัดและถูกสุขอนามัย เชน โครงการทัวรคาเฟ 9 ราน 3 วัน ซึ่งเปนการจัดกิจกรรม check in
ถายรูปกับรานกาแฟที่อยูในความสนใจของนักทองเที่ยว วันละ 3 แหง โครงการคาเฟถนนชางมอย
แวะ check in กับรานเครื่องหวาย 2 รานคาที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมีเสนหดึงดูดเปนที่รูจักกัน
ในหมูนักทองเที่ยว หรือ รานโยรูทีชานมไขมุกโลวแคล ซึ่งเปนรานคาที่มีอัตลักษณเปนตนยางอายุเกิน
100 ป และเปนตนไมอนุรักษของลนเกลารัชกาลที่ 9
คำสำคัญ: กลยุทธการจัดการ ธุรกิจโรงแรม ยุทธศาสตรการทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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1. ความสำคัญของปญหา
ในชวงปลายป 2562 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease
2019: COVID-19) โดยโดยมีการระบาดในวงกวาง โดยเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 องคการ
อนามัยโลก ไดประเมินสถานการณและประกาศใหโรค COVID-19 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) โดยแนะนำใหทุกประเทศ
เรงรัดการเฝาระวังและปองกันความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 กองเศรษฐกิจ การทองเที่ยวและการกีฬา
ระบุวาในชวงเดือนเมษายน 2563 องคการอนามัยโลก (WHO) พบวามีจำนวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-2019) สะสม ทั่วโลกกวา 3.09 ลานคน เพิ่มขึ้นเปน 4 เทาจากเดือนมีนาคม 2563
สถานการณดังกลาวสงผลใหประเทศตางๆ ทั่วโลกใชมาตรการจำกัดการเดินทาง (Travel restriction)
เพื่อควบคุมการระบาดภายในประเทศ โดยองคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) ระบุวา รอยละ 96
ของจุดหมายปลายทางใชมาตรการจำกัดในการเดินทางเพื่อสรางความมั่นคงทางสุขภาพในประเทศ
ของตน รวมถึงประเทศที่เปนตลาดหลักของประเทศไทยดวย เชน จีน มาเลเซีย รัสเซีย เกาหลีใต และ
อิ น เดี ย เป น ต น สำหรั บ ประเทศไทยตลอดเดือนเมษายน 2563 ไมมีน ักทองเที่ย วชาวตางชาติ
เดินทางเขาสูประเทศไทย ซึ่งเปนผลจากการประกาศ พรก.สถานการณฉุกเฉินในชวงวันที่ 25 มีนาคม
2563 ที่ใหปดดานตรวจคนเขาเมืองทั่วประเทศ และการประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแหง
ประเทศไทย (กพท.) ที่หามอากาศยานทำการบินเขาสูประเทศไทยเปนการชั่วคราว(ฉบับที่ 3) วันที่ 3
เมษายน 2563 และขยายระยะเวลาอีกในฉบั บ ที่ 4 และที่ 5 ถึงวัน ที่ 30 มิถุน ายน 2563 อีกทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางในประเทศ จำนวน 0.09 ลานคน/ครั้ง หดตัวรอยละ 99.32 โดยแหลง
ทองเที่ยวและโรงแรมสวนใหญปดบริการชั่ว คราวเนื่องจากมาตรการควบคุ มการระบาดของโรค
COVID-2019 ซึ่งเปนไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
การเดินทางสวนใหญเปนเพียงเพื่อการเยี่ยมญาติ และทำกิจธุระเปนหลัก โดยจังหวัดที่มีจำนวน
นักทองเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก กรุงเทพมหานคร จำนวน 1.09 แสนคน เชียงใหม
จำนวน 0.27 แสนคน และตาก จำนวน 0.21 แสนคน (ขอมูลเบื้องตนจากสำนักงานตรวจคนเขาเมือง)
สถานการณดังกลาว ยอมสงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรค COVID -2019 ในกลุมประเทศอาเซียน ระบุวาประเทศจีนซึ่งเปน
ประเทศคูคาที่สำคัญสรางรายไดใหกับธุรกิจทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน สหรัฐอเมริกา และ
กลุมยูโรโซน กำลังประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอยจากการระบาด สรางผลกระทบเปนอยางมาก
ต อกลุ  มแรงงานนอกระบบ ลู กจ างรายวัน กลุมที่ไมส ามารถปรับ ตัว กับ การทำงานที่บ า น เชน
ผูประกอบการรายยอยที่มีทรัพยากรจำกัด หรือกลุมธุรกิจโรงแรม ซึ่งเปนสถานที่ที่เปดใหเขาพัก
ชั่วคราวแกนักเดินทางโดยมีระยะเวลาไมเกินหนึ่งเดือน มีลักษณะที่ผูเขาพักตองจายคาตอบแทน
มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนการพักแบบชั่วคราวไมเกินหนึ่งเดือนและเปนสถานประกอบการ
ขนาดใหญทีใชตนทุนและแรงงานมาก ตองมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบอยางเปนมาตรฐาน
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการ โดยแบงธุรกิจโรงแรม เปน อินน (INN) ทาวเวอรน
(Tavern) เกสตเฮาส(Guest House) โมเต็ล(Motel) ลอดจ (Lodge) รีสอรท(Resort) เปนตน
ทั้งนี้ ไดรัฐบาลไดมี กรอบนโยบายการฟน ฟูเ ศรษฐกิ จและสั งคม ไดแก การใชเครื ่ อ งมื อ
ทางการเงินการคลั งการรั กษาความสามารถในการผลิตและหวงโซ อุปทานทางเศรษฐกิจ โดยใช
เทคโนโลยีและการคาดิจิทัลมากขึ้น สรางเสริมสวัสดิการทางสังคมใหเขมแข็งและเขาถึงไดสำหรับ
ทุกคนในสังคมโดยเฉพาะกลุมคนที่เปราะบาง ซึ่งสอดคลองกับมาตรการที่เกิดขึ้นในประเทศตาง ๆ
ทั้งในกลุมประเทศอาเซียน และกลุมตลาดหลักดานการทองเที่ยวของประเทศไทย ในเชิงการลดลง
ของการจางงานและรายไดของประชากรเปนไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก โดยผลกระทบที่
ชัดเจนจากจำนวนนักทองเที่ยวที่ลดลง ซึ่งรัฐบาลไดมีมาตรการเยียวยาและฟนฟูดานการทองเที่ยว
จากการะบาดของโลก ประกอบดวย มาตรการ 2 ระยะ คือ
 มาตรการเยีย วยาระยะแรก ประกอบดวย 2 มาตรการ 1) มาตรการด านการเงิ น และ
การคลัง 2) มาตรการดานใหความชวยเหลือตาง ๆ
 มาตรการระยะที่ 2 ประกอบ ดวยมาตรการ 6 ดาน ไดแก 1) การเสริมสรางและรั กษา
ขีดความสามารถดานการทองเที่ยว 2) การดานการสรางรายไดแกสถานประกอบการ
ทองเที่ยว 3) การพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยว 4) การสรางมาตรฐานความ
ปลอดภัยดานการทองเที่ยวและดานสุขอนามัย 5) การชวยเหลือกลุมผูประกอบการ
ทองเที่ยว และ 6) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ แนวทางการกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว ทั้งการเดินทางในประเทศและนักเดิ นทาง
ตางประเทศ ในระยะหลังจากสถานการณคลี่คลาย มีความจำเปนตองดำเนินการ ดังนี้ (กองเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวและกีฬา) ไดแก 1) ลดรายจายและเพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการ 2) พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 3) สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานระดับชาติ เพื่อสะทอนถึงความสามารถของ
ประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชนทองถิ่น 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสั งคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เพื่อสรางความเชื่อมือใหแกนักทองเที่ยว 5) การสรางมาตรการ
จูงใจเพื่อกระตุน ตลาดการทองเที่ยวในประเทศ 6) สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและถูก
สุขอนามัย อีกทั้งภาครับยังมีนโยบายกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวดวยการพิจารณาวันหยุดชดเชย
ตาง ๆ เพื่อใหเปนวันหยุดราชการและเอกชนที่มีระยะเวลาติดตอกันหลายวัน
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองใหญอันดับที่ 2 ของประเทศตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย
มีประชากรเปนอันดับ5 ของประเทศ ประมาณ 1.779 ลานคน (พ.ศ.2562) แบงการปกครองเปน
25 อำเภอ มีอำเภอเมื องเปน ศูนยกลางจั งหวัด แตเดิมเคยเปน เมื องหลวงของอาณาจั กรล า นนา
ทำใหมีเอกลักษณเฉพาะตนดานประเพณีวัฒนธรรม และมีแหลงทองเที่ยวเปนจำนวนมากจากสภาพ
ภู มิ ป ระเทศทำให มี สถานที ่ท องเที ่ย วหลากหลาย ไดแก สถานที่ทองเที่ย งทางธรรมชาติส ถานที่
260

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ธนัชชา สุนทรธัย

ทองเที่ยวทั่วไป ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศใหมาเยี่ยมเยือน
จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหมเตรียมฟนการทองเที่ยว
หลังการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเฉพาะในชวงปลายปที่มีอุณหภูมิลดลง
ซึ่งเปนชวง High Season ของการทองเที่ยวดวยการทองเที่ยวแบบ Gastronomy tourism ซึ่งเปน
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารลานนาแบบใหม เพื่อใหธุรกิจตาง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การทองเที่ ยวที่ ต องเรงปรับ ตัว ในการเปดดำเนิน การใหมภ ายใตแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุ มโรค
มีเปาหมายเพิ่มปริมาณนักทองเที่ยวคุณภาพในป 2564 จำนวน 50,000 คน โดยมุงพัฒนาใน 3 ดาน
ไดแก 1) Molecular Agriculture เปนการสงเสริมรูปแบบการปลูกและจัดการวัตถุดิบทองถิ่นแบบ
แมนยำ มีการพัฒนานวัตกรรมการเกษตรเชิงอาหาร มีวัตถุดิบอาหารที่ปลอดภัยดวยการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการสืบยอนหลัง 2) Gastronomy Food Coding เปนการพัฒนาอาหารลานนา
ด วยวิ ทยาศาสตร ถอดรหั สนวั ตกรรมอาหารล านนาและยกระดับ 3) Chiang Mai Food Destination
โดยมีกลุมเปาหมายเปนเกษตรกร ผูประกอบการรานคา และผูประกอบการธุรกิจบริการ ในพื้นที่
ทั้งนี้จากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหมที่มีบรรยากาศดึงดูดในนักทองเที่ยว โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูหนาว ซึ่งเปน high season การจัดกิจกรรมตางๆ ของจังหวัดที่เนนวัฒนธรรมอาหาร และ
การเกษตร เพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยว ประกอบกับมาตรการกระตุนจากภาครัฐทั้งการชวยเหลือ
เยียวยาตาง ๆ และการประกาศวันหยุดชดเชย เพื่อใหเปนวันหยุดยาว ทำใหผูวิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา
กลยุทธของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 ศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2.2 เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม จังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

3. สมมติฐานการวิจัย
กลยุ ทธ การจั ดการธุ ร กิ จ โรงแรม จังหวัดเชีย งใหม ที่มีมาตรฐานตางกัน มีย ุทธศาสตร
การทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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4. ขอบเขตการวิจัย
กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลัง
การฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัย
ดังนี้
4.1 ดานเนื้อหา
การศึ กษากลยุ ทธ ก ารจั ด การธุ ร กิ จ โรงแรมในจัง หวั ดเชีย งใหม ภายใตย ุทธศาสตร ก าร
ทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ใชการสำรวจโดยออกแบบสอบถามกลยุทธการจัดการที่ธุรกิจโรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว ใน
จังหวัดเชียงใหม ใชเพื่อใหธุรกิจดำเนินตอไปได หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ภายใตกรอบยุทธศาสตรการทองเที่ยว
4.2 ดานตัวแปร
4.2.1 ตัวแปรตน
มาตรฐานของโรงแรม ไดแก โรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว
4.2.2 ตัวแปรตาม
กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชีย งใหม ภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม (วันที่ 31 ธันวาคม
2562) จำนวน 1,488 แหง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม โดยใชการสุม
กลุมตัวอยางแบบงาย (Random Sampling) ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชการกำหนด
เกณฑของประชากรเปนหลักพัน ใชกลุมตัวอยาง 10% ทั้งนี้มีจำนวนโรงแรมที่เปนประชากรทั้งสิ้น
1,488 แหง ขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 1,488 * 10/100 =149 แหง

6. เครื่องมือวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้จัดเก็บขอมูลจากเจาของธุรกิจโรงแรมที่เปนตัวแทนของโรงแรม 3 กลุม
ตามมาตรฐานของโรงแรม คือ โรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว รวมทั้งสิ้น 150 คน โดยผูวิจัยเปด
โอกาสใหกลุมตัวอยางมีสวนในการแสดงความคิดเห็นมากที่สุดโดยกลุมตัวอยางจะตอบคำถามใน
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แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว และตอบแบบสอบถามรวมทั้งกากบาทหัวขอที่ตรงกับความเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด
ผูวิจัยไดขอรับคำปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาผูดูแลงานวิจัยเรื่องนี้ เพื่อใหความเห็นและ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ความนาเชื่อถือ และนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดสอบ
(Try Out) กับกลุมประชากรที่ มีลั กษณะใกลเคียงกัน หรือเหมือนกับกลุ มตัว อย าง แตไมใช กลุม
ตัวอยาง จำนวน 30 แหง แลวนำแบบสอบถามฉบับดังกลาวาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น โดยใชวิธี
หาคา สั มประสิ ทธิ ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื ่ อ มั่ น
ทั้งฉบับเทากับ 0.8 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูง ใชเก็บขอมูลไดจริงโดยออกแบบจาก
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการทองเที่ยว พ.ศ. 2561-2580 จังหวัดเชียงใหมและ
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2561-2564 สถานการณดานการทองเที่ยว แผนฟนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมจากผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตกรอบวงเงิน และจัดทำแบบสอบถามเปน
มาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ (Rating Scale) (4 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 3 หมายถึง เห็นดวย
2 หมายถึง ไมเห็นดวย 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง) แบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบสามารถเลือกตอบ
ได ตามรายการ (Check – list) จำนวน 6 ขอ
ตอนที ่ 2 กลยุ ทธ การจั ดการธุ ร กิ จ โรงแรม ในจั งหวั ด เชี ย งใหม ภายใตย ุทธศาสตรก าร
ทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนแบบสอบถามที่ให
แสดงความคิดเห็น ตามระดับความคิดเห็น 4 ระดับ เกณฑการใหคะแนนตามาตรสวนประมาณ
4 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที ่ 3 ป ญ หาและอุ ป สรรค ของการดำเนิน การตามกลยุทธการจัดการธุ ร กิ จ โรงแรม
ในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด

7. การเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
7.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากสาขารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม
7.2 ดำเนิ น การเก็ บ รวบรวมขอ มูล โดยผูว ิจ ัย ดำเนิน การเก็ บ รวบรวมขอ มูล จากธุ ร กิ จ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนประชากรกลุมเปาหมาย ที่จะศึกษาโดยนำแบบสอบถามโดยใชการสง
แบบสอบถามทางออนไลน (Online) จำนวน 170 ชุด พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียด และแจงวัตถุประสงค
ของการตอบแบบสอบถาม โดยใหโอกาสผูตอบแบบสอบถามอยางอิสระ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

263

7.3 จำนวนแบบสอบถามจำนวน 150 ชุด โดยสามารถเก็บคืนไดทางออนไลน (Online)
จำนวน 150 ชุด ซึ่งตรวจสอบความสมบูรณไดทั้งหมดจำนวน 150 ชุด คิดเปนรอยละ 100

8. การวิเคราะหขอมูล
นำแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจำนวน 150 ฉบับ มาวิเคราะหขอมูลในแตละตอนดังนี้
8.1 วิ เ คราะห ข อมู ล ทั ่ ว ไปของผู  ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการ
ทำธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม มาตรฐานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ประเภทของโรงแรม จำนวน
หองพัก สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
8.2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ ยว หลังการฟนตัวจากการแพรร ะบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.3 ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตาม โดยใชสถิติ One – way ANOVA สำหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระที่มี 3 กลุม ขึ้นไป (ระดับมาตรฐานของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม)
8.4 วิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรค ของการดำเนินการตามกลยุทธของธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา

9. เกณฑการแปลผล
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยมีเกณฑ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หนา 162)
สูตรอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น
= (4-1) / 4
= 0.75
คาเฉลี่ย 3.26-4.00 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง มีความเห็นดวยอยางยิ่งกับกลยุทธการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คาเฉลี่ย 2.51-3.25 เห็นดวย หมายถึง มีความเห็นดวยกับกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรม
ในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

264

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ธนัชชา สุนทรธัย

คาเฉลี่ย 1.76-2.50 ไมเห็นดวย หมายถึง มีความเห็นไมเห็นดวยกับกลยุทธการจัดการธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คาเฉลี่ย 1.00-1.75 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง มีความเห็นไมเห็นดวยอยางยิ่งกับกลยุทธ
การจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตั วจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

10. กรอบแนวคิดการวิจัย

มาตรฐานของโรงแรม
- 3 ดาว
- 4 ดาว
- 5 ดาว

กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม
- มาตรการเยียวยาระยะแรก
- ดานการเงินการคลัง/ดานความชวยเหลือ
อื่นๆ
- มาตรการระยะที่ 2
- สรางขีดความสามารถดานการทองเที่ยว
- สรางรายได
- พัฒนาทักษะบุคลากร
- สรางมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการจัดการ
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

11. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรหลัง
การฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง จำนวน
82 คน คิดเปนรอยละ 54.67 มากกวาเพศชาย ที่มีจำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 45.33 มีอายุอยู
ระหวาง 46-50 มากที่สุด จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 45.33 สวนใหญมีประสบการณการทำงาน
10 ปขึ้นไป จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 65.34 ผูตอบแบบสอบถามเปนเจาของธุรกิจโรงแรม
3 ดาว และ 4 ดาว จำนวนเทากัน คือ 60 คน คิดเปนรอยละ 40 สวนใหญเปนโรงแรมที่มีเจาของ
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คนเดี ย ว จำนวน 76 แห ง คิ ดเป น ร อยละ 50.67 และมีจ ำนวนหองพัก นอยกวา 50 หอง และ
51-200 หอง มีจำนวนเทากัน คือ อยางละ 60 แหง คิดเปนรอยละ 40 สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
10.1 กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม โดย “เห็นดวยอยางยิ่ง”
ดานการสรางมาตรฐานความปลอดภัยดานการทองเที่ยวและสุขอนามัย มากที่สุด รองลงมาไดแก
การพั ฒ นาทั ก ษะบุ คลากรด า นการท อ งเที่ย ว การสรางรายไดแ กส ถานประกอบการท อ งเที ่ ย ว
ตามลำดับ และเมื่อแยกรายดาน พบวา
10.1.1 มาตรการเยียวยาระยะแรก ดานการเงินการคลัง (เพิ่มสภาพคลอง) พบวา
เจ า ของธุ ร กิ จ โรงแรม เห็ น ด ว ย ต อ กลยุ ท ธ ก ารจั ด การธุ ร กิ จ โรงแรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตาม
มาตรการเยี ย วยาระยะแรก ด า นการเงิ น การคลัง (เพิ่มสภาพคลอง) ทั้งนี้เจาของธุร กิจ โรงแรม
“เห็นดวยอยางยิ่ง” กับการเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อสงเสริมการจางงานของประกันสังคม
10.1.2 มาตรการเยียวยาระยะแรก ดานการชวยเหลืออื่น ๆ พบวา เจาของธุรกิจ
โรงแรม “เห็นดวย” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ตามมาตรการเยียวยา
ระยะแรก ดานการใหความชวยเหลือตาง ๆ โดยเจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม “เห็นดวย
อยางยิ่ง” กับการเขารวมโครงการลดเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของนายจางและลูกจาง
10.1.3 มาตรการระยะที ่ ส อง ด านการเสริ มสร า งและรั ก ษาขี ด ความสามารถ
ดานการทองเที่ยว พบวา เจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวย” ตอ กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
จั งหวั ด เชี ย งใหม ตามมาตรการระยะที ่ ส องดานการเสริ มสรางและรัก ษาขีดความสามารถด า น
การทองเที่ยว ทั้งนี้เจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” เรียงตามลำดับ คือ การปรับเปลี่ยนการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร/อาหาร และการปรับเปลี่ยนการทองเที่ยวรวมกับรักษา หรือ เมดิคัลทัวริซั่ม
ตามลำดั บ ส ว นการให บ ริ ก ารลู ก ค า ด ว ยรู ป แบบเดิ ม เจาของธุร กิจ โรงแรมในจั งหวั ดเชีย งใหม
“ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”
10.1.4 มาตรการระยะที่สอง ดานการสรางรายไดแกสถานประกอบการทองเที่ยว
พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม ตามมาตรการระยะที่สอง ดานการสรางรายไดแกสถานประกอบการท องเที ่ย ว
เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา ทุกกลยุทธ เจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง”
ซึ่งเรียงตามลำดับคาเฉลี่ย สูงสุด 2 ลำดับแรก ดังนี้ เขารวมโครงการกำลังใจ (โครงการที่รัฐบาล
สนั บ สนุ น ให บ ุ ค ลากรที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารในแนวหน าที ่ ร ั บ มื อ กั บ สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรค
โคโรนา 2019 เชน สนับสนุนงบศึกษาดูงาน หรือเดินทางกับบริษัทนำเที่ยวในประเทศ โดยรัฐบาล
สนับสนุนคาที่พัก) และเขารวมกิจกรรมตามโครงการเราเที่ยวดวยกัน
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10.1.5 มาตรการระยะที่สอง ดานการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที ่ ย ว
พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
เชียงใหม ตามมาตรการระยะที่สอง ดานการพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยว เมื่อพิจาณาเปน
รายขอ พบวา ทุกกลยุทธ เจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยการพัฒนา
ทักษะดานการเปนนักออกแบบการทองเที่ยว และการฝกทักษะการใหบริการดาน Therapist มีคา
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
10.1.6 มาตรการระยะที่ส อง ดานการสรางมาตรฐานความปลอดภัย ดา นการ
ท องเที ่ ย ว และสุ ขอนามั ย พบว า ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็น ดว ยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธ
การจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ตามมาตรการระยะที่สองการสรางมาตรฐานความปลอดภัย
ดานการทองเที่ยว และสุขอนามัย เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา ทุกกลยุทธ เจาของธุรกิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดย การสวมหนากากอนามัย และการมีเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อ
คัดกรองผูมาใชบริการ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด
10.1.7 มาตรการระยะที่สอง ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พบวา ภาพรวม
เจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชีย งใหม
ตามมาตรการระยะที่สอง ดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจาณาเปนรายขอ พบวา ทุกกลยุทธ
เจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเฉพาะ การจัดทำสื่อโฆษณาของ
โรงแรมผานระบบดิจิทัล ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุด
10.1.8 มาตรการระยะที่สอง ดานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สอดคลอง
กับความสามารถ ในการรองรับนักทองเที่ยวพบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง”
ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ตามมาตรการระยะที่สอง ดานการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่สอดคลองกับความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยว เมื่อพิจาณาเปนรายขอ
พบวา ทุกกลยุทธ เจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง” โดยเฉพาะการใช
การเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ และการพัฒนา
ระบบการใหขอมูลตามสถานที่ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจมากขึ้น ผานการใชสื่อและอุปกรณดิจิทัล
ซึ่งมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากัน
10.2 ความคิดเห็ น ของเจาของธุร กิจโรงแรม ที่มีตอกลยุทธการจัดการธุร กิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตร หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พบวา มาตรฐานของโรงแรมที่แตกตางกั น ไมสงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุร กิจโรงแรมใน
จั งหวั ดเชีย งใหม ที ่ มี ต อกลยุ ทธ การจัดการธุรกิจ โรงแรมในจังหวัดเชีย งใหมห ลังการฟน ตัวจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกดาน
10.3 เจาของธุรกิจการทองเที่ยว มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคตอกลยุทธการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาดดวยการกระตุนการทองเที่ยวโดย
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นักทองเที่ยวชาวไทย รัฐบาลโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ควรมีการจัดกิจกรรมในแตละเดือน
และทำการประชาสั มพั น ธ อย า งแพร ห ลาย และมีป ระสิทธิภาพ ซึ่งควรเปน กิจ กรรมที่เนน การ
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

12. อภิปรายผล
11.1 กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลั งการฟ  น ตั ว จากการแพร ร ะบาดของ เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 พบว า เจาของธุร กิจ โรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม โดย
“เห็นดวยอยางยิ่ง” ดานการสรางมาตรฐานความปลอดภัยดานการทองเที่ยวและสุขอนามัยมากที่สุด
รองลงมาไดแก การพัฒนาทักษะบุคลากรดานการทองเที่ยว การสรางรายไดแกสถานประกอบการ
ทองเที่ยว ตามลำดับ สอดคลองกับ ศูนยวิจัยธนาคารออมสิน (2563) กลาววา โรงแรมขนาด 3 ดาว
และต่ำกวา 3 ดาว ผูประกอบการจำเปนตองพยายามอยางหนักในการประคับประคองธุรกิจโรงแรม
ใหสามารถดำเนิน ธุร กิจต อไปได ดว ยกลยุ ทธตาง ๆ อาทิ การใหความสำคัญดานความปลอดภัย
สุขอนามัยมากขึ้น เพื่อเรียกความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว โดยใหความสำคัญ เรื่องความสะอาด
ของโรงแรม ใสใจในความสะอาดของอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร
ดานการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มสัดสวนรายไดในรูปแบบอื่น ๆ เชน การใหบริการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
บริการขายอาหารแบบเดลิเวอรรี่ และการบริหารจัดการคาใชจายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
11.2 ความคิดเห็น ของเจ าของธุ รกิจโรงแรม ที่มีตอกลยุ ทธ การจัดการธุร กิจโรงแรมใน
จังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พบวา มาตรฐานของโรงแรมที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ที่มีตอกลยุทธของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมหลังการฟนตัวจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกดาน ซึ่งการดำเนินงานดานการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 6 ขอ ซึ่งประเด็นหลักจะเปนการมุงเนน
ดานการทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยและการสาธารสุข เพื่อมุงสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุนชนและทองถิ่น โดยดำเนินการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการดานสุขภาพ สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการทองเที่ยวในชุมชนและทองถิ่นเชื่อมโยง สูระดับสากล
สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเที่ยวและบริการ จึงมีผลทำใหกลยุทธ
ของธุรกิจการทองเที่ยวในโรงแรมที่มีมาตรฐานตางกัน จึงไมแตกตางกัน
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11.3 เจาของธุรกิจการทองเที่ยว มีความคิดเห็นตอปญหาและอุปสรรคตอกลยุทธการจัดการ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ การเพิ่มสวนแบงทางการตลาดดวยการกระตุนการทองเที่ยวโดย
นั กท องเที ่ ย วชาวไทย รั ฐ บาล โดยการทองเที ่ย วแห งประเทศไทย ควรมีการจัดกิจ กรรมในแต
ละเดือน และทำการประชาสัมพันธอยางแพรหลาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งควรเปนกิจกรรมที่เนน
การขับเคลื่อนการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม สอดคลองกับ กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬา
(2563) ที่กลาวถึงแนวทางการกระตุนใหเกิดการทองเที่ยวทั้งการเดินทางในประเทศและนักทองเที่ยว
ตางประเทศ ในระยะหลังจากสถานการณคลี่คลาย ที่จะตองดำเนินการดังนี้ 1) ลดรายจายและ
เพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการ 2) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและธุรกิจบริการการทองเที่ยวใหมี
คุณภาพและมาตรฐาน 3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการยอมรั บจาก
หนวยงานระดับชาติ เพื่อสะทอนถึงความสามารถของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจสูชุมชน
ทองถิ่น 4) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว 5) สรางมาตรการจูงใจเพื่อกระตุนตลาดการทองเที่ยวในประเทศ
6) สรางความเชื่อมั่นดานความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

13. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1) ควรจัดกิจกรรมที่กระตุนการทองเที่ยว ที่สอดคลองกับฤดูการทองเที่ยวในแตละเดือน
ตามบริบทของแตละจังหวัด
2) ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยใชอัตลักษณของจังหวัด เชน วัฒนธรรมดานอาหารของ
ชาวลานนา เปนตน เพื่อกระตุนใหเกิดการทองเที่ยว
ขอเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษากลยุทธของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก หรือ
โฮมสเตย หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) ควรศึกษาระบบการบริหารงานภายในองคกร การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม ภายหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเสนอแนะจากผูวิจัย
1) ดานกลยุทธ
1.1 โรงแรมตองมีมาตรฐานดานสุขอนามัยอยางเครงครัด ควบคุมใหมีการปฏิบัติ
จนเปนสุขนิสัย
1.2 สนับสนุนใหมัคคุเทศกหันมาใหบริการดวยใจกับนักทองเที่ยวชาวไทย
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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1.3 สนับสนุนใหโรงแรมจัดทำ Package หรือ กิจกรรมพิเศษ เชน การใชบริการ
et afternoon tea หรือ การใหบริการทานอาหารในสระวายน้ำ โดยไมจำเปนตองเขาพัก เปนตน
2) ดานกิจกรรม
2.1 ผู  ป ระกอบการโรงแรมควรกระตุ  น การท อ งเที ่ ย วด ว ยการสนั บ สนุ น และ
ประชาสั ม พั น ธ ก ิ จ กรรมเช็ ค อิ น ถ า ยรู ป ร า นกาแฟที ่ ม ี เ สนห  ข องจั ง หวั ด และถู ก สุ ข อนามั ย เช น
โครงการทัวรคาเฟ 9 ราน 3 วัน ซึ่งเปนการจัดกิ จ กรรม check in ถายรูปกับรานกาแฟที่ อยู  ใน
ความสนใจของนั กท องเที ่ย ว วั น ละ 3 แห ง โครงการคาเฟถนนชางมอย แวะ check in กับ ราน
เครื่องหวาย 2 รานคาที่นักทองเที่ยวใหความสนใจมีเสนหดึงดูดเปนที่รูจักกันในหมูนักทองเที่ยว
หรือ รานโยรูทีชานมไขมุกโลวแคล ซึ่งเปนรานคาที่มีอัตลักษณเปนตนยางอายุเกิน 100 ป และเปน
ตนไมอนุรักษของลนเกลารัชกาลที่ 9
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ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการทางทันตกรรม
กรณีศึกษา คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธัญลักษณ กัลยาสิริวัฒน *
0

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการทางทันตกรรม
กรณีศึกษา คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” วัตถุประสงคของการวิจัยคือ
1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุ คคลมีผลตอความผู กพันของผูรั บบริ การที่คลิน ิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการสรางความผูกพันต อ
การมาใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของการมาใชบริการซ้ำ 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดมีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงข อง
ความตองการบอกตอ
วิธีการสำรวจ เก็บขอมูลดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 304 คน จาก
ผูรับบริการซ้ำที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน และวิเคราะหขอมูลโดยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t-test one-way ANOVA ความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และสถานภาพที่แตกตางกัน มีผลตอความ
ผูกพันของผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ในดานการใช
บริการซ้ำ และดานการแนะนำบอกตอ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคคล หรือพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการมีผลตอการสราง
ความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของการมาใชบริการซ้ำ อยางมีนัยสำคัญ
*
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คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ
มีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของความตองการ
บอกตอ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการใหบริการในดานบุคคล หรือพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการจะสงผลใหผูรับบริการมาใชบริการอยางตอเนื่อง และบอกตอการใชบริการมาก
ขึ้นในอนาคต
คำสำคัญ: ปจจัยสวนประสมการตลาด ความผูกพันของผูรับบริการ ผูใชบริการคลินิกทันตกรรม

1. บทนำ
ปจจุบันการทำธุรกิจทันตกรรมมีอัตราการแขงขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จากจำนวนสถานใหบริการ
ทางทันตกรรมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เนื่องจากนโยบายสวัสดิการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาลที่สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการรักษาทางทันตกรรม
ไดทั่วถึ งมากขึ้ น นอกจากนี ้ยั งมี อั ตราการผลิตทันตแพทยเพิ่มขึ้น ทุกป และการกระจายตัว ของ
ทันตแพทยที่มีความหนาแนนในเขตอำเภอเมืองสูงกวาในเขตชนบท สงผลใหผูรับบริการมีทางเลือก
มากขึ ้ น จากการสำรวจอั ตราการกระจายตัวของทันตแพทยทั่วประเทศในป 2559 ทพ.นฤมนัส
คอวนิช อาจารยคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดเผยวา ในป 2559 ประเทศไทยมี
ทันตแพทยทั้งสิ้น 12,000 คน มากกวาครึ่งของทันตแพทยทั้งหมดปฏิบัติงานอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
สวนอีก 50% ที่เหลือกระจายตัวในตางจังหวัด ซึ่งทันตแพทยที่ปฏิบัติงานที่ตางจังหวัดจำนวนมากกวา
50% ปฏิบัติงานอยูในอำเภอเมืองเปนหลักยิ่งสงผลใหอัตราการแขงขันสูงขึ้น
คลินิกทันตกรรมจัด เป นธุร กิจ ที่ เน นการใหบริการเปนหลัก ดังนั้นการใหความสำคั ญใน
การศึกษาพฤติกรรมของผูมารับบริการ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดเพื่อวางกลยุทธในการทำธุรกิจ
จึงมีความจำเปนตอการกาวไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน โดยกลยุทธทางการตลาดบริการขั้นพื้นฐาน
ถูกคิดคนโดย E. Jerome McCarthy ประกอบดวย 7 องคประกอบ (7Ps) ไดแก สินคาและบริการ
(Product), ราคา (Price), ช องทางการจัดจำหนาย (Place), การส งเสริ มการขาย (Promotion), บุคคล
(people), กระบวนการใหบ ริการ (Process) และลั กษณะทางกายภาพ (Physical evidence) ซึ่ ง
องคประกอบเหลานี้ลวนเปนรากฐานสำคัญที่จะทำใหคลินิกตอบสนองตอความตองการผูรับบริการได
อยางมีประสิทธิภาพสงผลใหผูรับบริการตองการมาใชบริการอยางตอเนื่อง และตองการบอกตอการใช
บริการ
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การบอกตอการใชบริการ ในยุคปจจุบันที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาไปมากสงผลใหการสื่อสาร
ผานสื่อสังคมออนไลนเปนไปอยางรวดเร็ว การบอกตอการใชบริการหรือการรีวิวคลินิกทันตกรรม
ผานสื่อสังคมออนไลนจึงมีบทบาทสำคัญอยางมากตอการรับรูคุณคาของคุณภาพการใหบริการซึ่ง
สงผลตอการตัดสินใจเลือกรับบริการของผูรับบริการรายใหมโดยผูใชบริการจำนวนมากเลือกที่จะเขา
รับบริการคลินิกทันตกรรมที่ไดรับคะแนนความนิยมที่ดี หรือไดรับการรีวิวไปในทางที่ดี โดยมักจะ
ติดตามขอมูลจากสื่อสังคมออนไลน เชน ไลน เฟสบุค อินสตาแกรม เปนตน จากการศึกษาของ
นัทธมน นักพาณิชย (2560) ไดทำการวิจัยเรื่องการรับรูคุณคาดานราคาและคุณภาพการบริการที่
ส งผลต อความพึ งพอใจและความภักดีตอคลิน ิกเสริมความงามดานผิว พรรณของผูใชบ ริการใน
กรุงเทพมหานคร พบวาการรับรูคุณคาดานราคาสงผลใหเกิดความพึงพอใจ และกอใหเกิดความภักดี
ของผูรับบริการ
จากการทบทวนวรรณกรรมหลายงานวิจัยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ผูรับบริการ
ทางการแพทยใหความสำคัญมากที่สุดสามอันดับแรก ไดแก ปจจัยดานบุคคล (ความนาเชื่อถือของ
แพทย ทันตแพทย), ปจจัยดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานราคา สวนปจจัยที่ผูรับบริการใหความสำคัญ
นอยที่สุด ไดแก ปจจัยทางกายภาพของสถานบริการ แตก็มีงานวิจัยที่มีผลการศึกษาที่แตกตางออกไป
โดยพบวาปจจัยที่ผูรับบริการใหความสำคัญมากที่สุดไดแก กระบวนการบริการ กลาวคือ ผูรับบริการ
ใหความสำคัญในเรื่องของการไดรับบริการทันทีตามความตองการ ซึ่งเปนปจจัยที่ทางผูวิจัยตั้งสมมติฐาน
วาสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการที่คลินิกทันตกรรม แฮปป ฟ.ฟน เนื่องจากที่คลินิกจะมี
ทันตแพทยเฉพาะทางประจำอยูตลอด ผูรับบริการสามารถมาพบแพทยไดตามความสะดวกจึงทำให
ผูรับบริการเขามารับบริการที่นี่ ประกอบกับมีความเชื่อมั่นในความรู ความสามารถของทันตแพทย
เพราะคะแนนการรีวิว หรือการบอกตอของคนรูจัก แตที่คลินิกก็มีปญหาในเรื่องของระบบการจัดคิว
เนื่องจากผู รั บบริ การนิย มมารั บบริการตามเวลาที่ตนสะดวกโดยไมไดมาตามเวลาที่นัดหมายไว
อยางเครงครัด เพราะทราบวาแพทยเฉพาะทางอยูใหบริการทั้งวัน จึงเลือกที่จะมาในเวลาที่ตนสะดวก
แมจะตองมานั่งรอนานก็ตาม สงผลใหเกิดความลาชาใน การใหบริการแกผูรับบริการทานอื่น ๆ จึง
เปนที่มาของงานวิจัยครั้งนี้ที่ตองการศึกษาความคิดเห็นของผูมารับบริการตอสวนประสมการตลาดใน
แตละดาน และความสัมพันธของสวนประสมการตลาดบริการกับความผูกพันของผูรับบริการในแง
ของการมาใชบริการซ้ำ และความตองการบอกตอ
คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนคลิกนิกเอกชนขนาดกลาง ตั้งอยู
ในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งจัดเปนพื้นที่ในตัวเมืองที่มีความหนาแนนของสถานใหบริการทาง
ทันตกรรมสูง ทางผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของการวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลตอการแขงขัน ไดแก
ปจจัยสวนบุคคลของผูมารับบริการ และปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพื่อใหทราบขอมูลของผู
มารับบริการวาปจจัยสวนบุคคลปจจัยใดสงผลใหเกิดความผูกพันของผูมารับบริการในแงของการมารับ
บริการซ้ำ และการบอกตอการใชบริการ และความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ
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ตอความผูกพันของผูรับบริการในแงของการมารับบริการซ้ำ และการบอกตอการใชบริการ เพื่อตอบ
คำถามการวิจัยที่วาปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมารับบริการทางทันตกรรมที่
คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน หรือไม ผูใชบริการกลับมาใชบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน ซ้ำ
อยางตอเนื่องเพราะปจจัยสวนประสมตลาดบริการใด ผูใชบริการตองการบอกตอการใชบริการคลินิก
ทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟนเพราะปจจัยสวนประสมตลาดบริการใด และคลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน
ควรพัฒนาปรับปรุงในดานใดเพื่อเพิ่มความผูกพันของผูใชบริการทั้งในดานการมารับบริการอยางตอเนื่อง
และความตองการบอกตอการใชบริการ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการใหบริการใหตรงกับ
ความตองการของผูมารับบริการใหไดมากที่สุด เชน การจัดระบบ คิวออนไลน เพื่อลดเวลาที่ผูรับบริการ
ตองมานั่งรอรับบริการในแตละครั้ง เปนตน และเพื่อใหผูรับบริการตัดสินใจเลือกกลับมารับบริการทาง
ทันตกรรมที่คลินิกซ้ำอยางตอเนื่อง และมีการบอกตอแกบุคคลรอบขาง

2. วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใช
บริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของการมาใชบริการซ้ำ
2.3 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใช
บริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของความตองการบอกตอ

3. คำถามสำหรับการศึกษา
3.1 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมารับบริการทางทันตกรรมที่คลินิก
ทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน หรือไม
3.2 ผูใชบริการกลับมาใชบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน ซ้ำอยางตอเนื่องเพราะ
ปจจัยสวนประสมตลาดบริการใด
3.3 ผูใชบริการตองการบอกตอการใชบริการคลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน เพราะปจจัย
สวนประสมตลาดบริการใด
3.4 คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟนควรพัฒนาปรับปรุงในดานใดเพื่อเพิ่มความผูกพัน ของ
ผูใชบริการทั้งในดานการมารับบริการอยางตอเนื่อง และความตองการบอกตอการใชบริการ
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4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
4.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาดบริการ
คอตเลอร (Kotler 1967:Marketing Management) กลาววา สวนประสมทางการตลาด
หมายถึง กลุมของปจจัยที่องคการสามารถควบคุมไดเพื่อใหมีอิทธิพลตอการตอบสนองของลูกคาโดย
E. Jerome McCarthy ไดคิดคนปจจัยประสมทางการตลาด 4P’s ขึ้นในป 1960s และเปนที่ยอมรับ
และใชกันมาอยางแพรหลาย ซึ่งประกอบดวย สินคา และบริการ, ราคา, ทำเลที่ตั้งและโปรแกรมสนับสนุน
การขาย (https://marketingmix.co.uk/) ตอมาคอตเลอรไดประยุกตสวนประสมทางการตลาดใหมี
ความทันสมัยมากขึ้นซึ่งประกอบดวย บุคลากร, กระบวนการใหบริการ, กิจกรรมลูกคาสัมพันธ และ
สมรรถนะขององคการ (Kolter, Keller 2016: 48-49)
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) กลาววาปจจัยสวนประสมการตลาดประกอบดวย 4 ปจจัย
คือ ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด (Kotler,1997) แตหากพูดถึง
สวนประสมการตลาดบริการจะเนนเรื่องของพนักงานดวย โดยจะประกอบดวย 7Ps คือ ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ
ใหบริการ (Paynes, 1993) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ผลิตภัณฑ (Product) ในธุรกิจบริการนั้นการบริการถือเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง โดย
การบริการตองมีคุณภาพที่มาจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน ความรูของผูใหบริการ ประสบการณ
ของพนักงาน ความสะดวกรวดเร็ว และความทันสมัยของเครื่องมือ เปนตน โดยการบริการสามารถ
แบงเปน การบริการจำเปน เชน ทันตกรรม ประกันภัย เปนตน และการบริการฟุมเฟอย เชน เสริมสวย
ทองเที่ยว เปนตน การบริการนั้นมีวงจรชีวิตยาวกวาสินคา โดยมีชวงถดถอยยาวกวา แตนักการตลาดก็
ตองพัฒนาการบริการใหทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจากความตองการของผูบิโภคเปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา
2) ราคา (Price) ระดับของราคาที่ตางกันสงผลตอรายไดที่ตางกัน การรับรู และการเลือก
รับบริการที่ตางกันของลูกคา เชน หากตั้งราคาสูงลูกคาจะคาดหวังวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพสูง
ตามไปดวย ในทางตรงกันขามหากราคาต่ำก็จะเขาใจวาคุณภาพการใหบริการจะดอยกวา สำหรับ
ปจจัยที่ชวยกำหนดราคาแบงไดเปน ปจจัยภายนอก คือ การแขงขัน ความคาดหวังของลูกคา และ
สภาวะภายนอก และปจจัยภายใน คือ นโยบายการตลาด ตนทุน มาตรฐานการใหบริการ วงจรชีวิตของ
ธุรกิจบริการ และ ลักษณะความซับซอนของการบริการ ซึ่งการกำหนดราคาสามารถทำไดหลายวิธี
ไดแก ตั้งราคาตามตนทุน ตั้งราคาตามการแขงขัน และ ตั้งราคาตามการรับรูคุณคา
3) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) สามารถใหบริการได 4 ชองทาง ไดแก ใหบริการทาง
หนาราน ใหบริการที่บานหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ ใหบริการผานตัวแทน และใหบริการผานทาง
อิเล็กทรอนิกส (ประยุกตจากZeithaml and Bitner, 1996)
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4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ใชวิธีเดียวกับการขายสินคา เชน โฆษณา การลดราคา
การใหขาว โดยหากลูกคาเปาหมายเปนลูกคาระดับสูง ตองประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณ
หากกลุมลูกคาเปนระดับกลางลงมา ตองเนนการลดแลกแจกแถม เปนตน การสงเสริมการตลาดที่
นิยมใช ไดแก การสะสมคะแนน (Loyalty Program) การลกราคาโดยใชชวงเวลาการสมัครเปนสมาชิก
และการขายบัตรใชบริการลวงหนา
5) พนักงาน (People) ประกอบดวยบุคคลที่เกี่ยวของตั้งแตเจาของไปถึงพนักงาน สำหรับ
พนักงานจะมีพนักงานสวนหนาที่ติดตอกับลูกคาโดยตรง กับพนักงานที่ปฏิบัติงานสวนหลัง ซึ่งตองทำงาน
ประสานกัน โดยผูบริหารควรมีแนวทางการบริหาร ดังนี้ กำหนดงานอยางชัดเจน สรางกระบวนการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพ เนนใหเกิดการสื่อสารที่ชัดเจน จัดกิจกรรมรวมกัน และสลับเปลี่ยนกันทำงาน
6) กระบวนการใหบริการ (Process) ตองอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเพื่อใหเกิดความประทับใจแกลูกคา และตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยรับฟงขอคิดเห็น
จากลูกคา
7) สิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) ไดแก อาคาร เครื่องมือ อุปกรณ การตกแตง
สถานที่ ลานจอดรถ ปายประชาสัมพันธ แบบฟอรมตาง ๆ เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนปจจัยในการเลือกใช
บริการ หากสิ่งแวดลอมทางกายภาพดี ดูมีคุณภาพ มีความหรูหรา การบริการก็นาจะดีดวย ทั้งนี้ใน
แตละธุรกิจสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่เหมาะสมก็ตางกัน เชน ธุรกิจทันตกรรมควรจัดใหดูส ะอาด
โปรงใส ทันสมัย ทำใหลูกคาเชื่อมั่นวาเครื่องมือ อุปกรณสะอาด ทันสมัยไดคุณภาพ เปนตน
4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภค
มารค แบลร, ริชารด อารมสตรอง และไมค เมอรฟ (2548) ไดกลาวถึงความหมายของ
ความภักดีวา คือการที่ลูกคายังเลือกกลับมาใชบริการที่เดิมซ้ำ ๆ แมวาคูแขงจะมีขอเสนอที่ดีกวาก็ตาม
โดยที่ลูกคาประจำเพียง 20 เปอรเซ็นต สรางธุรกิจใหถึง 80 เปอรเซ็นต เพราะกำไรจากลูกคาประจำ
ในปจจุบันสูงกวากำไรจากลูกคาใหมถึงเจ็ดเทาตัว นอกจากนี้หากธุรกิจตองการชวงชิงลูกคาเดิมที่
เสียไปใหกับคูแขงคืนมาตองเสียคาใชจายมากกวาการรักษาลูกคาเดิมไวถึงเจ็ดเทา ดังนั้น การรักษา
ลูกคาเดิมที่มีความภักดีไวนั้นจึงเปนหนทางที่ประหยัดคาใชจาย และสรางกำไรใหธุรกิจได เนื่องจาก
ลูกคาประจำกลับมาใชบริการ ซื้อสินคาซ้ำหลายครั้ง และยังชวยบอกตอใหญาติ ครอบครัว เพื่อนฝูง
มาอุดหนุนธุรกิจดวย
ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) กลาววาความภักดี คือ การที่ลูกคาใชสินคา และบริการจากธุรกิจใด
ธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะดวยความสมัครใจ และจะดำเนินตอไปตราบที่ลูกคารูสึกวาธุรกิจนั้น ๆ ยัง
ตอบสนองความคาดหวังได การรักษาลูกคาเกาไวสามารถทำกำไรใหบริษัทไดมากกวาการหาลูกคาใหม
เนื ่ อ งจากกำไรจะเพิ ่ ม จากยอดซื ้ อ ซ้ ำ ๆ ของลู ก ค า ที ่ ม ี ค วามภั ก ดี เพราะเมื ่ อ เวลาผ านไปลู กค า
กลุมเดิม จะบริโภคมากขึ้น เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ชวยลดตนทุนในการผลิตจาก
การประหยัดคาใชจายในการใหขอมูลหรือคำแนะนำตางแกลูกคากลุมเดิมที่มีประสบการณอยูแลว
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ชวยเพิ่มกำไรจากการบอกตอของลูกคากลุมเดิมไปยังบุคคลรอบขาง และกำไรจากการใหราคาพิเศษ
เนื่องจากลูกคาที่มีความภักดีมักไมตองการซื้อสินคาราคาพิเศษ เพราะมั่นใจในคุณภาพของสินคา และ
บริการอยูแลว
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากตอปาก (Word of Mouth)
การสื่อสารของกลุมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา และบริการของผูบริโภคมากที่สุด
โดยสมาชิกในกลุมอาจเปนครอบครัว เพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมสถาบัน หรือกลุมคนในเครือขายสังคม
ออนไลน
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) กลาวถึงแนวคิดเรื่องการบอกตอบนเครือขายสังคม
ออนไลนวาเปนจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการทำธุรกิจในปจจุบันโดยมีปจจัยที่สำคัญ ไดแก ความถี่ รูปแบบ
ของการบอกตอ และความหลากหลายของกลุมคนในเครือขายนั้นๆ ซึ่งผูบริโภคมักแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิดเห็น และประสบการณ ในการใชส ิน ค า และบริการตาง ๆ นอกจากนั้นเจาของธุร กิ จ ยั ง
ใชเครือขายนี้เปนชองทางในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคา และบริการได ซึ่งการสราง และขยาย
ขอบเขตของการบอกตอสามารถทำไดโดย การสรางขาวลือ และการสงตอผานสื่ออิเล็กทรอนิ กส
(Viral marketing) โดยทั้งสองวิธีนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสขาวใหเกิดขึ้นในสังคม และแสดง
ตราสินคาเพื่อใหเกิดการจดจำ ซึ่งนักการตลาดบางคนยังเชื่อวาเนื้อหาที่สรางความบันเทิงจะกอให
เกิดความนาสนใจ และเกิดการจดจำไดมากกวาเนื้อหาที่มุงเนนการขายเพียงอยางเดียว หากกลยุทธ
การบอกต อสำเร็จ จะก อให เกิดพฤติกรรมเสพติด และเปนโฆษณาที่มีการสงตอกันบนเครือ ข า ย
ออนไลนอยากวางขวาง และรวดเร็วเปรียบเสมือนการแพรกระจายของไวรัส
4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวามีหลายงานวิจัยที่สนับสนุนวาปจจัยสวนบุคคลที่
ตางกันสงผลตอพฤติกรรมการเลือกรับบริการที่แตกตางกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นันทิดา มัชฌิม (2553) ไดจัดทำงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจใชบริการจัดฟนของประชาชน จาก
คลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือ จังหวัดสุราษฎรธานีพบวาปจจัยสวนบุคคลทุกดานมีความสัมพันธ
กับการตัดสินใจใชบริการจัดฟนของประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ ใชบริการจัดฟนของ
ประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือ จังหวัดสุราษฎรธานี
สำหรับในแงของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดกับความภักดีของผูรับบริการ
มีงานวิจัยที่ศึกษาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดแตละปจจัยสงผลใหเกิดความภักดีของผูรับบริการ
ที่แตกตางกันอยางไร ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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กฤษดา เชียรวัฒนสุข และสรญา เข็มเจริญ (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริ ก ารที ่ ม ี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ ความภั ก ดี ข องผู  ใ ช บ ริ ก ารเครื อ ข า ยโทรศั พ ท เ คลื ่ อ นที่ ”
โดยศึกษาความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการตอความภักดีของ
ผูใชบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวาปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนเทานั้นมีผลต อ
ความภักดีในดานความรูสึก และปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอความภักดีของผูใชบริการ
ระดับสูงไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ รองลงมาคือดานกระบวนการใหบริการ ดาน
สงเสริมการตลาด และดานราคา
ธันย ชัยทร และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบกลยุทธการตลาดที่
สงผลตอความภักดีของลูกคารานจาหนายสินคาเกษตรอินทรียในประเทศไทย” โดยศึกษาในกลุม
ลูกคาวัยทำงาน และกลุมผูสูงอายุ พบวากลุมวัยทำงานใหความสำคัญกับกลยุทธดานการรับรูคุณภาพ
บริการดานการดูแลเอาใจใส และความพึงพอใจของลูกคาดานความสะดวกที่ไดรับ โดยสงผลตอ
ความภักดีดานการกลับมาซื้อซ้ำมากที่สุด สวนในกลุมผูสูงอายุไดใหความสำคัญกับกลยุทธดาน
การบริหารลูกคาสัมพันธดานการสรางความสัมพันธดวยการใหความรูเฉพาะดานโดยสงผลตอความภักดี
ดานการแนะนำบอกตอมากที่สุด
ภัทรพร มะลิสอน และ ธีระ เตชะมณีสถิต (2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริการลูกคาที่มี
ผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในซูเปอรเซ็นเตอร” พบวาการบริการลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดี
ของลูกคา ไดแก ระยะเวลาในการรอ คุณภาพของผลิตภัณฑ บรรยากาศของรานคา
ณัฐพร ดิสนีเวทย (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอความภักดีของลูกคาที่มีตอ
ตราสินคา รานคาเฟขนมหวานในหางสรรพสินคา” พบวาคุณภาพการบริการ และสวนประสมทาง
การตลาดมีผลตอความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคา โดยภาพลักษณมีความสัมพันธเชิงบวก
ระดับสูงตอความจงรักภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคารานคาเฟขนมหวานในหางสรรพสินคา

5. ระเบียบหรือวิธีการทำวิจัยหรือการศึกษา
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
ผูมารับบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีขนาดประชากร 1,000 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูมารับบริการคลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยางตอเนื่องตั้งแต 2 ครั้งขึ้นไป โดยคำนวณขนาดกลุมตัวอยางตามตารางของ (Yamane, 1973) ที่
ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางจำนวน
286 คน แตผูวิจัยไดสารองความไมสมบูรณของแบบสอบถามอีก 18 ตัวอยาง ดังนั้นรวมขนาดของ
กลุ  มตั วอย างทั้ งหมดจำนวน 304 ตั วอย าง โดยใชการสุ มตั วอย างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
sampling) การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากนั้น
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นำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยใชหลักสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ และรายงานผลการศึกษาผานการใชคาสถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics)
ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคโดยสถิติ t-test ในการเปรียบเทียบ 2 กลุม และใชสถิติ
one-way ANOVA ในกรณีเปรียบเทียบมากกวา 2 กลุมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และสถิติ
ทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

6. ผลการศึกษา
จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศหญิง มีจำนวน 270 คน คิดเปนรอยละ 88.8 อายุระหวาง 15-24 ป จำนวน 173 คน คิดเปน
รอยละ 56.9 มีสถานภาพโสด จำนวน 261 คน คิดเปนรอยละ 85.9 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา
หรือเทียบเทา จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 55.6 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 128 คน
คิดเปนรอยละ 42.1 และรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 156 คน คิดเปนรอยละ 51.3
จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการอยาง
ตอเนื่องของผูรับบริการทางทันตกรรมที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 เมื่อจำแนกเปนรายขอ
แลวพบวา การบริการที่มีคุณภาพ มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 รองลงมาการเก็บรักษาสินคาในสภาพดี มีความสำคัญตอการตัดสินใจ
ใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 และชื่อเสียงภาพพจนที่ดีของ
แพทย มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40
ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว
พบวา การแสดงราคาในการจัดฟนที่ชัดเจน มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่ อง
และการใหผอนชำระการใสเหล็กจัดฟนเปนงวด ๆ มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 รองลงมา การใหสวนลดมีความสำคัญตอการตัดสินใจ
ใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 และการกำหนดราคาคาบริการใน
การตรวจรักษา มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.25
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ดานการจัดจำหนายหรือสถานที่ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 เมื่อ
จำแนกเปนรายขอแลว พบวา การเปดใหบริการทุกวัน มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอย าง
ตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 รองลงมา ปายชื่อคลินิกเปนจุดเดน สังเกตงาย
มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 และ
ทำเลที่ตั้งสะดวกในการไปรักษา มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19
ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 เมื่อจำแนก
เปนรายขอแลว พบวา การแถมรีเทนเนอร และฟอกสีฟนหลังจัดฟน มีความสำคัญตอการตัดสินใจ
ใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 รองลงมา การแจงขาวประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.44 และการมีกิจกรรมสงเสริมการขายตามโอกาสตาง ๆ มีความสำคัญตอการตัดสินใจ
ใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18
ดานบุคคล หรือพนักงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 เมื่อจำแนก
เปนรายขอแลว พบวา การแสดงความเคารพ และใหเกียรติผูรับบริการ มีความสำคัญตอการตัดสินใจ
ใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 รองลงมา การยิ้มแยมแจมใส
และมีมนุษยสัมพันธ มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และความชำนาญ และความชำนาญ และประสบการณการบริการ มีความสำคัญ
ตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51
ดานลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 เมื่อจำแนก
เปนรายขอแลว พบวา เครื่องมือสะอาดทันสมัย มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63 รองลงมา การตกแตงคลินิกนาใชบริการ มีความสำคัญ
ตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 และความมีชื่อเสียง
ของคลินิก มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.39
ดานกระบวนการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 เมื่อจำแนกเปนรายขอ
แลว พบวา ความรวดเร็วในการใหบริการ มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่องอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองลงมา การเขาคิวรอคอยอยางเปนระบบ มีความสำคัญตอ
การตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 และการบริการหลัง
การขาย มีความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.41
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จากการศึกษาปจจัยความผูกพันของผูรับบริการทางทันตกรรมในการเลือกรับบริการที่คลินิก
ทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปเปนรายดานไดดังนี้
ดานการใชบริการซ้ำ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อจำแนกเปนรายขอ
แลวพบวา เมื่อผูใหบริการทางทันตกรรมอื่นมีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลดคาบริการ ทานก็ยัง
เลือกรับบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมา เมื่อผูใหบริการทางทันตกรรมอื่นมีกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน
ลดคาบริการ ทานก็ยังเลือกรับบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และคุณภาพการบริการที่ทานไดรับ ไมตรงกับความคาดหวัง
ของทาน ทานก็ยังเลือกรับบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66
ดานการแนะนำบอกตอ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 เมื่อจำแนกเปน
รายขอแลว พบวา จะแนะนำการใชบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แกเพื่อนหรือคนรูจักใหรูจัก และมาใชบริการที่เดียวกัน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24
รองลงมา มักพูดถึงสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับการบริการของคลินิกทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ใหผูอื่นฟงอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และจะแนะนำขอมูลดานบริการตาง ๆ ของคลินิก
ทันตกรรมแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหเพื่อนหรือคนรูจักอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15
จากการสอบถามปญหา และขอเสนอแนะในการเขาใชบริการที่คลินิกทันตกรรมแฮปป
ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปเปนประเด็นยอย ๆ ได ดังนี้
เหตุผลที่ผูรับบริการเขาใชบริการคลินิกอยางตอเนื่องเพราะบริการที่ดี รวดเร็วเปนสวนมาก
รองลงมาคือ ทันตแพทยใจดี นาเชื่อถือ ใหคำแนะนำละเอียด พนักงานพูดจาไพเราะ มารยาทดี
สถานที่สะอาด ทันตแพทยมือเบา เครื่องมือสะอาด ทันสมัย และคลินิกอยูใกลบาน เดินทางสะดวก
ตามลำดับ
ปญหาในการใชบริการคลินิกทันตกรรมสวนใหญพบวาผูรับบริการรอคิวรับการรักษานาน
รองลงมาคือ ที่จอดรถมอเตอรไซคไมเพียงพอ ไมมีการโทรคอนเฟรมนัด และทันตแพทยบางทาน
เขาเวรไมกี่วันตอสัปดาห
สิ่งที่ผูรับบริการตองการใหคลินิกบริการเพิ่มเติมสวนใหญ คือ เพิ่มที่จอดรถมอเตอร ไซค
รองลงมา ไดแก เพิ่มตูน้ำดื่ม ของวางระหวางรอคิว เพิ่มโปรโมชั่นของแถม เชนแปรงสีฟน ยาสีฟน
เพิ่มโปรโมชั่นลดราคา เชน ลดราคารีเทนเนอร เพิ่มจำนวนทันตแพทย ลงรีวิวการรักษาในเฟสบุค
และเพิ่มระบบบัตรคิว ตามลำดับ
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จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตางกัน
1.1 ผูรับบริการที่มีเพศ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่คลินิก
แฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน
1.2 ผูรับบริการที่มีอายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่คลินิก
แฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ในดานการใชบริการซ้ำและดานการแนะนำบอก
ตออยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.3 ผูรับบริการที่มีสถานภาพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่
คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกตางกัน ในดานการใชบริการซ้ำ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
1.4 ผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ มี ร ะดับ การศึ กษา ที่แตกตา งกั น มีผ ลตอความผู ก พัน ของ
ผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน
1.5 ผูรับบริการที่มีอาชีพ ที่แตกตางกัน มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการที่คลินิก
แฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน
1.6 ผู  ร ั บ บริ ก ารที ่ ม ี ร ายได ต  อ เดื อ น ที ่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ ความผู ก พั น ของ
ผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน
1.7 ผู  ร ั บ บริ การที ่ มี ก ารมารั บ บริ ก าร ที่แตกตา งกั น มีผ ลตอความผู ก พั น ของ
ผูรับบริการที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการสรางความผูกพันตอการมา
ใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของการมาใชบริการซ้ำ ดานบุคคล หรือพนักงาน ดานลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการ แตกตางกัน ไดรอยละ 40.60 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สมมติฐานที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดมี
ผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิกของผูรับบริการในแงของความตองการบอกตอ
แตกต างกั น ดานลั กษณะทางกายภาพ และด านกระบวนการ แตกต างกัน ไดรอยละ 50.30 อย างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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7. สรุปผลการศึกษา
7.1 อภิปรายผลการศึกษา
7.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ และสถานภาพ มีผลตอความผูกพันของผูรับบริการ
ที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเปน
เพราะสวนใหญแลว ผูรับบริการที่มีอายุ 15-34 ป ที่มีสถานภาพโสด และสมรส มักจะมีความผูกพัน
ในการมารับบริการที่ที่คลินิกแฮปป ฟ.ฟน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากกวาอายุ และสถานภาพอื่น
เนื่องจากผูรับบริการกลุมดังกลาวเปนกลุมวัยรุน และกลุมผูที่เริ่มทำงาน ซึ่งกลุมนี้ไดรับอิทธิพลจาก
สื่อสังคมออนไลน และใหความสำคัญกับรูปลักษณภายนอกคอนขางมาก ตองการจัดฟนตามเทรน
ปจจุบันจึงทำใหมีความผูกพันกับการทำฟนเพื่อใหฟนเรียงสวย รักษาความสะอาดไดงาย และฟนไมผุ
ซึ ่ งสอดคล องกั บงานวิจ ัย ของ กฤษดา เชีย รวัฒนสุข และสรญา เข็มเจริญ (2560) ไดศึกษาวิจัย
เรื ่ อ ง “ป จจั ยส วนประสมการตลาดบริ การที่ มี ความสัมพั นธต อความภักดี ของผู ใชบริ การเครื อข าย
โทรศัพทเคลื่อนที่” พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือน มีผลตอความภักดีในดานความรูสึก
อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิดา มัชฌิม (2553) ไดจัดทำงานวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช
บริการจัดฟนของประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือ จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปจจัย
สวนบุคคลทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการจัดฟนของประชาชนจากคลินิกทันตกรรม
ในเขตอำเภอเมือ จังหวัดสุราษฎรธานี
7.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานบุคคล หรือพนักงาน ดานลักษณะ
ทางกายภาพ และดานกระบวนการมีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิกของ
ผูรับบริการในแงของการมาใชบริการซ้ำ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับ
แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา และขอเสนอแนะที่ผูตอบแบบสอบถามใหเหตุผลที่มาใชบริการตอเนื่อง
เปนเพราะบริการที่ดี รวดเร็วเปนอันดับหนึ่งสงผลใหผูรับบริการรูสึกวาคลินิกใหความสำคัญกับ
ผูรับบริการ โดยใชเวลาอยางคุมคาไมตองเสียเวลาไปกับการรอคิวรับการรักษานาน รองลงมาคือ
ทันตแพทยใจดี นาเชื่อถือ ใหคำแนะนำละเอีย ดส งผลใหผู มารั บบริ การเขาใจขั้ นตอนการรั ก ษา
อยางละเอียดทำใหเกิดความเชื ่อใจ และสบายใจที่จะมารับ การรักษา อันดับตอมาคือ พนักงาน
พูดจาไพเราะ มารยาทดี เนื่องจากผูรับบริการตองการใหพนักงานใหความสำคัญ ดูแลเอาใจใส และให
เกียรติผูรับบริการ โดยใหบริการอยางสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และมีมนุษยสัมพันธ อันดับที่สาม คือ
ผูรับบริการรู สึกพอใจที่เครื่องมื อทางการแพทยที่ใช กับผูร ับ บริ การมีความทั นสมัย ส งผลให เ กิด
ความรูสึกวาไดรับบริการการดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพดี และเชื่อมั่นในผลการรักษาที่มีคุณภาพ
จากเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรพร มะลิสอน และ ธีระ เตชะมณีสถิต
(2557) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริการลูกคาที่มีผลตอความจงรักภักดีของผูบริโภคในซูเปอรเซ็นเตอร”
พบวา ระยะเวลาในการรอคุณภาพของผลิตภัณฑ บรรยากาศของรานคาสงผลตอความผูกพันของผูบริโภค
ในซูเปอรเซ็นเตอร อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิดา มัชฌิม (2553) ไดจัดทำงานวิจัยเรื่อง
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การตัดสินใจใชบริการจัดฟนของประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือ จังหวัดสุราษฎรธานี
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทุกดานมีความสัมพันธกับการตัดสินใจใชบริการจัดฟนของ
ประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
7.1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพ และดาน
กระบวนการ มีผลตอการสรางความผูกพันตอการมาใชบริการที่คลินิ กของผูรับบริการในแง ข อง
ความตองการบอกตอ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลองกับเหตุผลในการตองการบอก
ตอของผูรับบริการจากแบบสอบถามคือ คลินิกมีความสะอาดสงผลใหผูร ับบริ การเห็นถึงการให
ความสำคัญ และความเอาใจใสตอสุขอนามัย และความปลอดภัยของผูรับบริการเปนหลัก รองลงมา
คือ การมีเครื่องมือที่ทันสมัยสงผลใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพการรักษาวาจะออกมาดีที่สุด และ
การใหบริการที ่รวดเร็วสงผลใหผ ู รับ บริ การรู สึกวาคลินิกให ความสำคั ญกับ เวลาที่ มี คาของผู รั บ
บริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐพร ดิสนีเวทย (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอ
ความภักดีของลูกคาที่มีตอตราสินคา รานคาเฟขนมหวานในหางสรรพสินคา” พบวา ภาพลักษณมี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับสูงตอความจงรักภักดีบอกตอของลูกคาที่มีตอตราสินคารานคาเฟ ขนมหวาน
ในหางสรรพสินคา อีกทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธันย ชัยทร และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2560) ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบกลยุทธการตลาดที่สงผลตอความภักดีของลูกคารานจำหนายสินคาเกษตร
อินทรียในประเทศไทย” พบวา การรับรูคุณภาพบริการดานการดูแลเอาใจใส และความพึงพอใจของ
ลูกคาดานความสะดวกที่ไดรับ สงผลตอความภักดี และสงผลตอการบอกตอของลูกคามากที่สุด
7.1.4 สำหรับปญหา และขอเสนอแนะจากผูรับบริการ พบวาปญหาในการใชบริการ
คลิ น ิ กทั น ตกรรม พบว าผู  ร ั บ บริ การบางส ว นมีป ระสบการณการรอคิ ว รั บ การรักษานานสำหรั บ
ผูรับบริการบางสวนที่ไมไดนัดลวงหนาจึงตองรอคิวตอจากผูที่ทำการนัดมาแลวลวงหนา รองลงมาคือ
ที่จอดรถมอเตอรไซคไมเพียงพอเนื่องจากผูรับบริการไมทราบวามีที่จอดรถใหบริการดานหลังคลินิก
และไมมีการโทรคอนเฟรมนัดเนื่องจากพนักงานไมสามารถติดตอคนไขได หรือเกิดการตกหลนของ
การโทรคอนเฟรม
สวนสิ่งที่ผูรับบริการตองการใหคลินิกบริการเพิ่มเติมสวนใหญ คือ เพิ่มที่จอดรถ
มอเตอรไซค รองลงมา ไดแก เพิ่มตูน้ำดื่ม ของวางระหวางรอคิว เพิ่มโปรโมชั่นของแถม เชน แปรงสีฟน
ยาสีฟน เพิ่มโปรโมชั่นลดราคา เชน ลดราคารีเทนเนอร เพิ่มจำนวนทันตแพทย ลงรีวิวการรักษาใน
เฟสบุค และเพิ่มระบบบัตรคิว ตามลำดับ
7.2 ขอเสนอแนะ
7.2.1 จากการศึกษาพบวาผูรับบริการตองการเขารับบริการคลินิกทำฟนที่มีกระบวน
การบริการที่ดี และรวดเร็ว ดังนั้นคลินิกจึงควรปรังปรุงการใหบริการอยางเปนระบบโดยจัดทำระบบ
บัตรคิว ระบบการโทรศัพทหรือสงขอความเพื่อยืนยันวันนัดลวงหนา และระบบการติดตามผลการรักษา
เพื่อใหผูรับบริการกลับมาใชบริการซ้ำ และบอกตอการใหบริการ
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7.2.2 ผูรับบริการกลับมาใชบริการซ้ำเนื่องจากทันตแพทยมีความชำนาญนาเชื่อถือ
ดังนั้น ทันตแพทยจึงควรใหความสำคัญกับการพูดคุใหคำแนะนำอยางละเอียด อธิบายขั้นตอนการรักษา
แกผูรับบริการจนเขาใจ และทำการรักษาดวยความนุมนวล เบามือ ทำใหผูรับบริการมีความมั่นใจใน
การรักษา สบายใจที่จะพูดคุย ปรึกษา ตองการกลับมาใชบริการซ้ำ และบอกตอการใชบริการ
7.2.3 ผู  ร ั บ บริ ก ารกลั บ มาใช บ ริ ก ารซ้ ำ เนื ่ อ งจากพนั ก งานยิ ้ ม แย ม แจ ม ใส มี
มนุษยสัมพันธ แสดงความเคารพ ใหเกียรติผูรับบริการ ดังนั้นพนักงานจึงตองพูดจากับผูรับบริการดวย
ความสุภาพ นอบนอม ทำใหเกิดความรูสึกวาพนักงานใหความสำคัญ เกิดความสบายใจที่จะพูดคุย
ปรึกษา และกลับมาใชบริการซ้ำ
7.2.4 ผูรับบริการตองการใชบริการคลินิกทำฟนที่มีความทันสมัยในเครื่องมือ และ
อุปกรณทางการแพทย ซึ่งมีผลตอความรูสึกในการตองการมาใชบริการซ้ำอีกครั้ง ดังนั้นคลินิกจึง
ควรใชเทคโนโลยีทางการแพทยใหม ๆ เพื่อดึงดูดผูรับบริการกลุมที่มีอายุ 15-34 ป เขารับการรักษา
ฟนอยางตอเนื่อง และการบอกตอในอนาคต
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การศึกษาพฤติกรรม New normal หลังวิกฤติ Covid -19
ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่ม ราน Cafe Amazon
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธันยาภรณ บุญประเสริฐ *
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บทคัดยอ
การแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 ในป 2563 ธุรกิจรานกาแฟไดรับกระทบโดยตรงเนื่องจาก
เปนธุรกิจเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยงในการสัมผัส และปรากฏการณการระบาดของไวรัส นี้ยังสงผลให
พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากการบริโภคที่ราน เปลี่ยนเปนการ Take away หรือการชง
กาแฟดื่มเองที่บาน
รานกาแฟ Cafe Amazon ไดรับผลกระทบอยางมากจากวิกฤตการณในครั้งนี้ เห็นไดจาก
ยอดขายที่ลดลง อันเปนผลมาจากพฤติกรรมและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาพฤติกรรม New Normal หลั งวิ กฤติ Covid-19 วามีผ ลตอการตัดสิน ใจซื้อกาแฟจากราน
Cafe Amazon หรือไมอยางไร เพื่อที่จะนำขอมูลที่ไดไปพัฒนาและทำใหราน Cafe Amazon ยัง
ดำรงธุรกิจอยูได อีกทั้งเพื่อเปนแบบอยางใหกับรานกาแฟสดรายอื่น ๆ ในการตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางตรงจุด โดยงานวิจัยนี้ ทางผูวิจัยไดนำพฤติกรรม New Normal หลังวิกฤติ
Covid-19 และปจจัยทางประชากรศาสตร มาเปนขอบเขตสำหรับการวิจัย ผลการทดสอบสมมุติฐาน
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พบวา 1) ปจจัยสวนบุคคลทางดานเพศที่แตกต างกั นมีผลต อการตั ดสิ นใจซื้ อกาแฟจาก
ร า น Cafe Amazon ของผู  บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที ่ ต  า งกั น อย า งมี น ั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ
2 ) พฤติกรรม New Normal ดานธุรกิจการตลาด มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการใชชีวิต
คำสำคัญ: ปตท. ราน Cafe Amazon พฤติกรรม New normal
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The Study of New Normal Behaviors in Post-COVID-19
Period Affecting Purchase Decisions for Café Amazon’s
Soft Drinks in Bangkok Metropolitan Area

Thanyaporn Boonprasert *

Abstract
The objective of this study was study the relationship between the New Normal
behaviors in terms of behavior, marketing business, and life style affecting the consumers’
decision to purchase the coffee drinks from Café Amazon in Bangkok Metropolitan area.
This study was conducted based on the Quantitative Research. The questionnaires were
applied as a tool for collecting the data from 400 customers of Café Amazon in Bangkok
Metropolitan area. The statistics employed for data analysis were frequency, percentage,
mean, and standard deviation, t-test, f-test and regression.
The hypothesis testing results showed that the different genders had decision
to purchase the coffee drinks from Café Amazon with statistically significance difference
at 0.05. The marketing business had the most effect on making the decision to
purchase the coffee drinks from Café Amazon in Bangkok Metropolitan area, following
by the lifestyle, respectively.
Keywords: PTT, Cafe Amazon, Behavior New normal
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1. บทนำ
ร า นกาแฟ Cafe Amazon ถือกำเนิดขึ้น ครั้งแรกในป 2545 จากวิส ัย ทัศนของผูบ ริหาร
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของสถานีบริการ
น้ำมัน ปตท. จึงไดวางแนวคิดใหเปนธุรกิจหนึ่งในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่สรางรายไดใหกับสถานีฯ
และตอบสนองตอไลฟสไตลของผูบริโภคและคนเดินทางไดมากขึ้น
ยอดขายและแนวโนม







ป 2557 มีรายไดรวม 3,500 ลานบาท
ป 2558 รายไดเพิ่มเปน 5,400 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54.28%
ป 2559 รายได 8,000 ลานบาท เพิ่มขึ้น 48.14%
ป 2560 รายไดขึ้นมาเปน 10,256 ลานบาท หรือ คิดเปน 28%
ป 2561 รายได 13,000 ลานบาท จากจำนวนสาขาทั้งหมด 2,631 สาขา
ป 2562 มีรายได 17,821 ลานบาท จากจำนวนสาขาทั้งหมด 3,025 สาขา

แนวโนมยอดขายในอนาคต Cafe Amazon มีการวางแผนที่จะขยายสาขาเปน 20,000 สาขา
ทั่วโลก โดยมีแผนในป 2563 ในการขยายเพิ่มเติมในประเทศไทยอีก 400 สาขา และตางประเทศอีก
50 สาขา ซึ่งในป 2562 มี จำนวนสาขาทั้งหมด 3,025 สาขา สำหรับสาขาตางประเทศใน 10 ประเทศ
ทั้งหมดเปน franchise 80% และ ปตท. เปนเจาของ 20% “ ลงทุนแมน”2562
(https://www.longtunman.com)
เนื่องจากการแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งสงผลโดยตรงทำใหพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป
ทั้งนี้ ธุรกิจรานกาแฟ ไดรับกระทบโดยตรงเนื่องจากเปนธุรกิจเครื่องดื่มที่มีความเสี่ยง และปรากฎการณ
การระบาดของไวรัส COVID -19 ทำใหพฤติกรรมการดื่มกาแฟเปลี่ยนแปลงไปจากการบริโภคกาแฟ
จากที่รานเปลี่ยนไปเปนการ Take away หรือการชงกาแฟดื่มที่บานแทน ภาพของผูคนคนคลาคล่ำ
ดื่มด่ำกลิ่นกาแฟ ชมบาริสตา นั่งทำงานลักษณะ Co-working space ทำได ยากขึ้น Third place
หรือสถานที่พักผอนหยอนใจ หรือพื้นที่เติมความสุขตอจากบานและที่ทำงาน เปนรายจายที่ไมจำเปน
อีกตอไป ทำใหยอดขายของกาแฟ Café Amazon ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 ลดลงถึง 35 %
( สืบคนเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ,จาก https://mgronline.com/)
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2. คำถามการวิจัย
พฤติกรรม New normal หลังวิกฤติ Covid-19 มีผลตอการเลือกซื้อเครื่องเครื่องดื่มราน
Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร

3. วัตถุประสงคของการศึกษา
งานวิจัยนี่มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรม New normal หลังวิกฤติ Covid -19 ที่มีผลตอ
การเลือกซื้อเครื่องดื่มราน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะศึกษา 2 ปจจัยดังนี้
3.1 จําแนก ตามลักษณะ ประชากรศาสตรซึ่งไดแก เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได เ ฉลี ่ ย ต อเดือนมี ผลตอการตัดสิ น ใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon ของผูบ ริโ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.2 เพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวาง พฤติกรรม New Normal ดานพฤติกรรมธุรกิจการตลาด
การใชชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

4. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูล บทความทางวิชาการ เอกสาร สื่อตาง ๆ รวมทั้ง
งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยฉบับนี้ซึ่งศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน
Cafe Amazon ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใชเปนขอมูลในการกำหนดสมมติฐาน
งานวิจัยและออกแบบเครื่องมือที่ใชในการทำงานวิจัยในบทตอไป เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย
ผูวิจัยไดมีการทบทวนวรรณกรรมตามหัวขอดังตอไปนี้
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร
Hanna and Wozniak (2001) ไดใหความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตรไววา ลักษณะ
ทางประชากรศาสตรเปนขอมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล เชน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ศาสนาและเชื้อชาติ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลวนักการตลาดมักจะนำมาพิจารณา
สำหรั บ ใช ในการแบ งส ว นตลาด (Market Segmentation) โดยนำมาเชื่อมโยงกับ ความต อ งการ
ความชอบ และอัตราการใชสินคาของผูบริโภคโดยลักษณะประชากรศาสตรสามารถแบงออกไดดังนี้
4.1.1 อายุ
อายุ เปนคุณลักษณะทางประชากรอี กลั กษณะหนึ่งที ่มี การเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูหรือตามวัยของบุคคล อีกทั้งยังเปนลักษณะประจำตัวบุคคลที่สำคัญมาก
ในการศึกษาและวิเคราะหทางประชากรศาสตรโดยอายุจ ะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และใชเปน
เครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการทำความเขาใจในเนื้อหาและขาวสารรวมถึงการรับรูตาง ๆ ไดมากนอย
แตกตางตางกันออกไปของแตละบุคคล รวมถึงการมีประสบการณในชีวิตที่ผานมาแตกตางกันหรืออีก
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ประการหนึ่งคือ อายุจะเปนเครื่องบงชี้ถึงความสนใจในประเด็นตาง ๆ รอบตัว เชน เรื่องการเมือง
ความสนุกสนาน การเตรียมตัวสรางอนาคต เปนตน นอกจากนี้ก็จะเห็นอารมณที่แตกตางกันออกไป
ในกลุมคนที่มีวัยตางกัน เนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจที่ผานการกลั่นกรองจากประสบการณ
ของชวงวัย จะสงผล ตอกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณของแตละชวงอายุของบุคคลดวย
4.1.2 เพศ
เพศเปนลักษณะทางประชากรที่บุ คคลไดรับ มาแตกำเนิด ในประชากรกลุมใดก็
ตาม จะประกอบดวย ประชากรเพศชาย (Male) และประชากรเพศหญิง (Female) ซึ่งโดยปกติแลว
จะมีจำนวนที่ใกลเคียงกันเพราะธรรมชาติไดสรางความสมดุลทางเพศมาใหกับประชากรทุกกลุมเพศ
โดยเปนปจจัยพื้นฐานดานรางกายที่แตกตางกันของบุคคลเปนสถานภาพที่มีมาแตกำเนิดของบุคคล
เมื่อเปนสมาชิกของกลุม เพศจะเปนตัวกำหนดบทบาทหนาที่ของบุคคล ตลอดจนพัฒนาการดานตาง ๆ
ในแตละชวงวัยก็มีความแตกตางกันดวยโดยดานความแตกตางทางเพศทำใหบุคคลมีพฤติกรรมการ
ติดตอสื่อสารที่แตกตางกัน กลาวคือเพศหญิงมีแนวโนมและมีความตองการที่จะสงและรับขาวสาร
มากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารแตเพียงอยางเดียวเทานั้น
แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดจากการรับขาวสารนั้นดวย (Wilo Goidhaborsadore
and Yates, 2002 : 114 อางถึงใน กิ่งแกว ทรัพยพระวงศ,2546)
4.1.3 ระดับการศึกษา
การศึกษา หมายถึงวุฒิการศึกษาที่ไดรับจากสถานศึกษาที่ไดเขาไปศึกษาตามเกณฑ
และระยะเวลาที่สถาบันกำหนด ซึ่งวุฒิการศึกษาบงบอกถึงระดับการรูหนังสือของบุคคล และความถนัด
ในดานวิชาชีพ ระดับการศึกษาจะสามารถแสดงถึงความรู ความคิด ตลอดจนความรับรูและเขาใจใน
สิ่งตาง ๆ ของบุคคลนั้น ๆ วามีแตกตางกันมากนอยเพียงใดนอกจากการศึกษาจะทำใหบุคคลมีศักยภาพ
เพิ่มขึ้นแลว การศึกษายังทำใหเกิดทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมทางความคิดที่แตกตางกันตาม
สิ่งแวดลอมที่บุคคลไดพบระหวางการศึกษา
4.1.4 ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ธี ร ะภั ทร เอกผาชัย สวัส ดิ์ (2551) ไดกลาวถึงฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมว า
หมายถึงฐานะที่มาจากการกประกอบอาชีพรายได ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสที่แตกตางกันทั้งทาง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว หรือรายไดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหนึ่งสามารถแสดงถึง
ฐานะทางการเงิน ซึ่งเปนสิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงการมีศักยภาพในการใชจายสินคาในการอุปโภคหรือ
บริโภคตาง ๆ รวมทั้งการบริโภคขาวสารผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงอาจจะมีโอกาสที่ดีในการแสวงหา
สิ ่ ง ที ่ เ ป น ประโยชน ต  อ การดู แ ลตนเองผู  ท ี ่ ม ี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ ต่ ำ จะมี ข  อ จำกั ด ในเรื ่ อ งต า ง ๆ
ยกตัวอยางเชน ผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับสูงจะมีโอกาสไดรับเชิญไปทดลอง
สินคาใหม ๆ หรือสิทธิพิเศษจากรานตาง ๆ กอนบุคคลในระดับที่ต่ำกวาและที่สำคัญอาชีพจะบงบอก
ลักษณะและความสามารถเฉพาะของบุคคล นอกจากนั้นยังบงบอกชวงเวลาที่สามารถเปดรับขาวสาร
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หรือเรื่องที่สนใจ ยกตัวอยางเชน ผูที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำ ไมวาจะเปนพนักงานเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ จะมีชวงเวลาในการรับขาวสารในชวงค่ำหรือชวงวันหยุด เนื่องจากเปนชวงเวลาหลังเลิกงาน
สวนผูที่ประกอบอาชีพแมบานมักจะมีชวงเวลาเปดรับขาวสารในชวงเชา เนื่องจากเปนชวงเวลาที่นั่ง
ดื่มกาแฟและดูโทรทัศนไปดวย เปนตน
4.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทำใหสามารถสรางกลยุทธทางการตลาดที่แข็งแกรง สราง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภคและยังทำใหมีความสามารถในการหาทางแกไข พฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื้อสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและสอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น ที่สำคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบัน
ถือวาผูบริโภคเปนใหญ และมีความสำคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจำเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารทางดาน
การตลาด จะตองศึกษากลุมผู บริโภคใหล ะเอี ยด ถึงสาเหตุของการซื้ อ การเปลี่ยนแปลงการซื้ อ
การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ ซึ่งจะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของกิจการไดถูกตองตรง
ความตองการวากลุมผูบริโภคเหลานั้นตองการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออยางไร แรงจูงใจในการซื้อ
เกิดจากอะไร แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนำมาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซื้อขอมูล
ตาง ๆ
4.3 New Normal หรือ New Norm คือ “ความปกติใหม” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผูคนในการใชชีวิตประจำวัน ทั้งทาง 3 ดานคือ
4.3.1 พฤติกรรม
คนจะยั งคงมี social distancing กัน ตอไป ทั้งในแงข องร างกายและจิต ใจด ว ย
ความเชื่อใจกั นที่ เคยแสดงออกมาผ าน Human Touch จะนอยลง คนจะไมสั มผัสกันโดยไมจำเป น
วัฒนธรรมในการทักทายของผูคน โดยเฉพาะหลาย ๆ ชาติในตะวันตกที่เคยจับมือ สัมผัสตัวกันจะ
เปลี่ยนแปลงไป
4.3.2 ธุรกิจการตลาด
การตลาดแบบ experiential marketing หรือการตลาดที่เนนเรื่ องภาพลักษณ อาจ
ไดรับความนิยมนอยลง เนื่องจากคนพยายามเลี่ยงที่จะรวมกลุมกัน หรืออยูในที่ที่คนเยอะ ๆ พอคน
ไมคอยออกสังคมมากเทาเมื่อกอน อาจทำใหมีความสนใจในเรื่องภาพลักษณลดลงไปดวยคนจะหันมา
ใหความสำคัญในความมั่นคงทั้งทางสุขภาพและการเงินมากขึ้น การขายสินคาหรือบริการตาง ๆ
แบบระยะยาวจะไดรบั ความนิยมมากขึ้น
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ภาคธุรกิจจะขับเคลื่อนเขาสู Digital Transformation ที่จับตองไดอยางเปนรูปธรรม
และรวดเร็วยิ่งขึ้น การสงสินคาจะทำไดยากขึ้นกวาเดิม การรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง
การขามเขตแดนจะเขมงวดขึ้น มีการปฏิเสธไมรับสินคาจากบางประเทศโดยไมถูกมองวาเปนการกีดกัน
ทางการคา แตมองวาเปนความปลอดภัยในสินคา การบริโภคภายในประเทศ หรือ Domestic Consumption
จะเพิ่มขึ้นคนจะหันมาสนับสนุน product ในประเทศมากขึ้น
4.3.3 การใชชีวิต
ดิจิทัลจะกลายเปนความสำคัญหลักในการดำรงชีวิต ไมใชแคคน Gen C แตคือ
คนทุกรุน ทุกวัย จะสามารถใชงานดิจิทัลไดอยางคุนเคย เทคโนโลยีจะกลายเปนเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน
ทั ้ งการ work from home การสั ่ งอาหารเดลิ เวอรี หรื อการเรี ยนออนไลน คนมี การแบงฝกฝาย มี
การเลือกปฏิบัติมากขึ้น ดวยเหตุผลทางดานความปลอดภัย หรือการคำนึงถึงสุขอนามัย mindset
บางอยางอาจเปลี่ยนไป คนไมกลาเดินทางออกนอกประเทศ ไมกลาสงลูกไปเรียนเมืองนอกเหมือนเมื่อกอน
4.4 ความหมายของความปกติใหม
คำวา New Normal หรือความปกติในรูปแบบใหม เปนคำที่ Bill Gross ผูจัดการกองทุน
ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาไดกลาวไวในป ค.ศ. 2007-2009 ชวงวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอรเกอรเปนครั้งแรก
ซึ ่ งมี ความหมายว า เป น พฤติ ก รรมของคนในสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไปหลั งจากเกิ ดเหตุ ก ารณ ใ ด
เหตุการณหนึ่ง เชน การถือกำเนิดขึ้นของอินเทอรเน็ต สงผลใหรูปแบบการใชชีวิตของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลงไป (กรมสุขภาพจิต, 2563)
วิชัย วงษใหญ และมารุต พัฒผล (2563) ไดกลาววา New normal เปนความปรกติใหมหรือ
ฐานชีวิตใหม หมายถึง วิถีชีวิตใหมที่แตกตางจากเดิม อันเนื่องมาจากมีเหตุปจจัยบางอยางมากระทบ
จนทำใหวิถีชีวิตแบบเดิมที่คุนเคยตองเปลี่ยนแปลงไปเปนวิถีชีวิตใหมที่ไมคุนเคย รวมทั้งวิถีชีวิตแหง
การเรียนรูที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำใหผูสอนและผูเรียนตองปรับตัวเพื่อดำรงไวซึ่งศักยภาพใน
การเรียนรูของตนเอง
Oxford dictionary (2020) ไดใหคำนิยามวา New Normal คือ สถานการณหรือปรากฏการณ
ที่แตเดิมเปนสิ่งที่ไมปกติ ผูคนไมคุนเคย ไมใชมาตรฐาน ตอมามีเหตุหรือเกิดวิกฤติบางอยาง จึงมี
การเปลี่ยนแปลงทำใหสถานการณหรือปรากฏการณนั้น กลายเปนสิ่งที่ปรกติและเปนมาตรฐาน"
จากความหมายขางตนสามารถสรุปไดวา ความปกติใหม หรือ ชีวิตวิถีใหม (New Normal)
คือ วิถีชีวิตสถานการณหรือปรากฏการณใหมที่แตกตางจากเดิม เคยเปนสิ่งที่ไมปกติ คนในสังคมไมคุนเคย
แตตอมาไดเกิดปจจัยเหตุ วิกฤติหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งที่ทำใหสิ่งที่เคยไมปกติกลับกลาย
มาเปนสิ่งที่ปกติและเปนมาตรฐานของการใชชีวิต
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4.4.1 พฤติกรรมแบบปกติใหมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนไทย
ธรรมนิติ (2563) ไดเผยแพรขอมูลการสำรวจของซุปเปอรโพลและนำเสนอแนวทาง
ความปกติใหม หรือ ชีวิตวิถีของคนไทยไว มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1.1 พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ต เนื่องจากเทคโนโลยี
มักจะมาควบคูกับอินเทอรเน็ต และเขามามีบทบาทกับการใชชีวิตมากขึ้น จากเดิมมีมากอยูแลว แต
ในยุคความปกติใหมสิ่งเหลานี้จะเขาไปอยูในแทบทุกจังหวะชีวิต ไมวาจะเปนการเรียนออนไลน การทำงาน
ที่บาน การประชุมออนไลน การซื้อสินคาออนไลนผานดิจิทัลแพลตฟอรม การทำธุรกรรม และการ
เอ็นเตอรเทนชีวิตรูปแบบตาง ๆ
4.4.1.2 พฤติกรรมการเวนระยะหางทางสังคม คนในสังคมจะเห็นความสำคัญ
ของการเวนระยะหางที่เปนแนวทางการใชชีวิตชวงวิกฤติโควิด-19 และดำเนินชีวิตเชนนี้ตอไป รักษา
ระยะหางทางกายภาพเพิ่มขึ้นลดการแพรร ะบาดของเชื้ อไวรัส ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยใน
การสื่อสารและการใชชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ การไปในที่สาธารณะและเนนการทำกิจกรรมที่บานมากขึ้น
4.4.1.3 พฤติกรรมการดูแลใสใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบขาง โดยเกิด
ความคุนชินจากชวงวิกฤติโควิด-19 ที่ตองดูแลดานสุขภาพและความสะอาดเพื่อปองกันการแพรเชื้อ
อันไดแกพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล การลางมืออยางถูกวิธี การสังเกตตัวเอง
และคนรอบขางถึงอาการเจ็บปวย รวมไปถึงการหันมาออกกำลังกาย และการทำประกันสุขภาพมากขึ้น
4.4.1.4 การสร า งสมดุลชีวิต การมีโ อกาสไดทำงานที่บาน ลดจำนวนวัน
การเขาออฟฟศ หรือการลดการพบปะผูคนในสังคม แลวหันมาใชชีวิต และทำงานที่บาน ทำใหผูคน
มองเห็นแนวทางที่จะสรางสมดุลชีวิตระหวางอยูบานมากขึ้น และจะเปนแนวทางในการปรับสมดุลชีวิต
ระหวางเวลาสวนตัว การงาน และสังคมใหมีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น

5. การทบทวนงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
วาสนา คุมศิริวงศ (2549) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบริโภคน้ำผลไม
พรอมดื่ม ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานีจำนวนทั้งสิ้น 384 คน ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการตัดสินใจในการบริโภคน้ำผลไม
พรอมดื่มของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีมีระดับการตัดสินใจ ในโดยรวมอยู ใน
ระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและภาวะสุขภาพ พวา ระดับการตัดสินใจของการบริโภค
น้ำผลไมพรอมดื่มในแตละดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

298

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ธันยาภรณ บุญประเสริฐ

ชุติมา เพ็งปรีชา (2550) ไดทำการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคโยเกิรต
ยี่หอเมจิในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน โดยทำการศึกษาทัศนคติตอสวนประสม
ทางการตลาด,บุคลิกภาพและพฤติกรรมการบริโภคโยเกิรตยี่หอเมจิ ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมี
ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับดี ผูบริโภคมีบุคลิกภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อทำการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคกับยี่หออื่นอยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ รวมไปถึงรายไดนั้นมีผลกับพฤติกรรมการบริโภคโยเกิรต
ยี่หอเมจิ และมีแนวโนมพฤติกรรมการบริโภคโยเกิรตยี่หอเมจิในอนาคตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
ศิรประภา นพชัยยา (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากราน Cafe Amazon ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe
Amazon ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ของผูบริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก
6 ปจจัยดวยกัน คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดาน
การสงเสริมทางการตลาด ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดาน บุคลากรและ
กระบวนการใหบริการ สวนผลการวิจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่ศึกษาวา ปจจัยดานประชากรศาสตร
ที่แตกตางกันในดานเพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอการตัดสินใจซื้อ กาแฟจาก
ราน Cafe Amazonในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ ม ณฑล
แตกตางกันหรือไม โดยจากผลการวิจัย พบวา เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกัน
ไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานCafe Amazonในสถานีบริการ น้ำมัน ปตท. ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุกัญญา ละมุล (2560) ไดทำศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ใชบริการรานกาแฟสดCafe Amazonผลการศึกษาสวนประสมการตลาดบริการ พบวา ผูบริโภคมี
ความคิดเห็นตอดาน กระบวนการใหบริการมากที่สุด ตามดวยดานบุคลากรที่ใหบริการ ดานชองทาง
การตลาด ด าน ลักษณะทางกายภาพ ด านผลิตภัณฑ หรื อการบริการ ด านราคาและด านการสงเสริม
การตลาด ตามลำดับ เมื่อทดสอบสวนประสมทางการตลาดบริการสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
รานกาแฟสด Cafe Amazon พบวา สวนประสมทางการตลาดเพื่อบริการดานผลิตภัณฑหรือการบริการ
ดานชองทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการใหบริการสงผลตอพฤติ กรรม
หลังการซื้อในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานกาแฟสด Cafe Amazon อยางมีระดับ นัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

299

มัทวัน กุศลอภิบาล (2555) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการราน
กาแฟสด โดยรวมอยูในระดับมาก และยังพบวา ลักษณะประชากรศาสตรด านรายไดต อเดื อ นมี
ความสัมพันธกับ พฤติกรรมการใชบริการรานกาแฟสดของผูบริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ใน
เรื่องความถี่ในการบริโภค ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ ประเภทกาแฟที่เลือกบริโภค เหตุผลในการเลือก
ใชบริการคาใชจายในการใชบริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ สวนปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคลากรมีความสัมพันธ กับ พฤติ กรรมการใชบริการร านกาแฟสดของ ผูบริโภคใน
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีในเรื่องความถี่ในการบริโภค ชวงเวลาที่เลือกใชบริการ ประเภทกาแฟที่เลือก
บริโภคคาใชจายในการใชบริการและบุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ

6. วิธกี ารศึกษา
การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรม New normal หลังวิกฤติ COVID-19 ที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลื อกซื ้ อเครื ่ องดื ่ มร า น Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีว ัตถุป ระสงคเพื่อศึ ก ษา
ความสัมพันธ 1) ประชากรศาสตร 2) พฤติกรรม New Normal ดานพฤติกรรม ธุรกิจการตลาด
การใชชีวิตมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาดำเนินการเก็บวิจั ยเชิงปริ มาณที่ใช แบบสอบถามเปนเครื่องมื อในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยโอกาส สุมแบบสะดวก
(Convenience sampling) โดยการใชแบบสอบถาม google formจากกลุมลูกคาราน Cafe Amazon
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญและไมทราบจำนวนประชากรที่
แนนอน ดังนั้น ขนาดตัวอยางสามารถคำนวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran
โดยกำหนดระดั บ ค า ความเชื ่ อมั ่ น ร อยละ 95 และระดับ คาความคลาดเคลื่ อนร อยละ 5 (กั ล ยา
วาณิชยบัญชา, 2549: 74) แลวนำมาวิเคราะหประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) โดย
ใช 1) สถิติเชิงพรรณณา ไดแกคาความถี่ คารอยละ เพื่อการวิเคราะหและอธิบายลักษณะดานประชากรศาสตร
และใชคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายพฤติกรรม New Normal และระดับการตัดสินใจ
ของลูกคาในการซื้อเครื่องดื่มราน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) สถิติเชิงอนุมานในการ
ทดสอบสมมุติฐาน t-test, F-test, และ Regression โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ที่ระดับ 0.05
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7. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาพบวากลุมลูกคาราน Cafe กลุมลูกคาราน Cafe Amazon ที่เปนกลุมตัวอยาง
เป น เพศหญิ งมากกว า เพศชาย มี อายุร ะหวาง 31-40 ป สว นใหญมีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
มีรายไดครอบครัวตอเดือนมากกวา 50,000 บาท
7.1 พฤติกรรม New Normal
7.1.1 พฤติกรรม New normal การปฏิบัติของลูกคาราน Cafe Amazon ที่มีตอ
พฤติกรรม New normal มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (= 4.14) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายข อ
พบวา ลูกคาราน Cafe Amazon ที่เปนกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติในเรื่องการใสหนากากอนามัยเปน
ประจำทุกครั้งที่ออกจากบานมากที่สุด รองลงมาคือ เวลาเขาแถวซื้อสินคาหรือใชบริการเวนระยะหาง
อยางนอย 1 เมตร และที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด ไดแก การพกพาแอลกอฮอลเจลหรือแอลกอฮอล
สเปรยติดตัวเปนประจำ ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาลูกคาใหความสำคัญ และคำนึงถึงความสะอาด
ปลอดภัย เกี่ยวกับสุขอนามัย กับการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
7.1.2 ธุรกิจการตลาด การปฏิบัติของลูกคาราน Cafe Amazon ที่มีตอพฤติกรรม
New normal ดานธุรกิจการตลาด มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (= 4.08) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ลูกคาราน Cafe Amazon ที่เปนกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติในเรื่องราน Cafe Amazon
ที่ไปซื้อเครื่องดื่มมีจุดบริการแอลกอฮอลเจลสำหรับลางมือสำหรับลูกคามากที่สุด รองลงมาคือ ราน
Café Amazon ที่ไปซื้อเครื่องดื่มมีจุดสแกน QR Code “ไทยชนะ” เมื่อเขาใชบริการเพื่อตรวจสอบ
ความหนาแนนของสถานที่ และที่มีการปฏิบัตินอยที่สุดไดแก ราน Cafe Amazon ที่ไปซื้อเครื่องดื่ม
มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิลูกคากอนเขาราน ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาราน Cafe Amazon ใหความสำคัญ
และใหความรวมมือมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัดทำใหลูกคา
รูสึกวางใจเมื่อเขามาใชบริการ
7.1.3 การใชชีวิต การปฏิบัติของลูกคาราน Cafe Amazon ที่มีตอพฤติกรรม New
normal ดานการใชชีวิตมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (= 3.96) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ลูกคาราน Cafe Amazon ที่เปนกลุมตัวอยางมีการปฏิบัติในเรื่องในชวง 5 เดือนที่ผานมา พยายาม
หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีการชุมนุมแออัดมากที่สุด รองลงมาคือ ในชวง 5 เดือนที่ผานมา เริ่มหันมา
ใหความสำคัญกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพมากขึ้น และที่มีการปฏิบัตินอยที่สุด
ไดแก ในชวง 5 เดือนที่ผานมา ทานทำงานอยูที่บาน (Work from Home) มากขึ้น ตามลำดับจะเห็น
ไดวาลูกคามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยปรับตัวไปกับพฤติกรรม New normal มากขึ้น
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การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่ม ราน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานคร
การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มในราน Cafe Amazon มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (= 3.90)
ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มในราน Cafe Amazon เนื่องจาก
ความสะดวกในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาคือ ความสุภาพและความเต็มใจใหบริการของพนักงาน
และที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุดไดแก การจัดโปรโมชั่นแลกซื้อของที่ระลึกในชวงเทศกาลตาง ๆ
ตามลำดับ และกลุมลูกคาราน Cafe Amazon ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญตัดสินใจซื้อกาแฟราน
Café Amazon ในครั ้ งถั ดไป ร อยละ 83.5 จะเห็นไดว า ลูกคาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่ องดื ่มราน Café
Amazon เนื่องจากสถานที่ที่สามารถเขาถึงลูกคาไดงาย และลูกคาสามารถซื้อไดอยางสะดวก ไมวาจะ
เปนในเรื่องของสถานที่ที่สามารถหาไดงายและมีที่จอดรถรองรับลูกคาอยางเพียงพอ และเรื่องของ
ความสุภาพและความเต็มใจใหบริการของ แสดงใหเห็นวา หากรานกาแฟ Cafe Amazon มีการอบรม
บุคลากรใหมีมาตรฐานในการบริการ เชน การมีความรูในตัวสินคามารยาท และบุคลิกภาพที่ดียอมสง
ผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Café Amazon ของผูบริโภคอยางแนนอน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe
Amazon ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตางกันจากการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบที
(t-test) พบวา ผูบริโภคราน Cafe Amazon ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
กาแฟจากรานCafe Amazonแตกตางกัน (t = -2.274, Sig. = 0.023) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคของ คุณชุติมา เพ็งปรีชา (2550) จากความคิดเห็น ของ
ผูวิจัยคิดวาอาจเปนเพราะที่สินคาที่จำหนายในราน Cafe Amazon นอกจากเครื่องดื่มแลวยังมี
ทั้งขนมเบเกอรี่ มีโปรโมชั่นแจกของพรีเมี่ยมในวันสำคัญ และยังมีแกวพรีเมี่ยมลวดลายตาง ๆ จึง
สามารถตอบสนองและดึงดูดความสนใจลูกคาเพศหญิงมากกวา
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรม New Normal มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานดวยสมการถดถอยเชิงเสนในรูปแบบ
การวิเคราะห ความถดถอยเชิงพหุ คูณ พบวา การปฏิบัติของลูกค าร าน Cafe Amazon เกี่ยวกั บ
พฤติกรรม New normal สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซื้อกาแฟจากราน Cafe Amazon
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดประมาณรอยละ 25.4 (R2 = 0.254) โดยดานธุรกิจการตลาด
มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟจากรานCafe Amazonของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด
รองลงมาคือ ดานการใชชีวิต ตามลำดับผูวิจัยมีความเห็นวารานกาแฟ Cafe Amazon ใหความสำคัญ
และใหความรวมมือมีการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด ทำใหลูกคา
รูสึกปลอดภัยและวางใจเมื่อเขามาใชบริการ
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8. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
8.1 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรม New normal ดานธุรกิจการตลาด มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อกาแฟจากรานCafe Amazonของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ราน Café Amazon
ควรรักษามาตรฐานการบริการและการดำเนินการปองกันการแพรระบาดโรค COVID-19 ทั้งการมี
จุดตรวจวัดอุณหภูมิลูกคากอนเขาราน มีจุดบริการแอลกอฮอลเจลสำหรับลางมือสำหรับลูกคา มีการ
ติดตั้งแผงหรือพลาสติกกั้นระหวางลูกคากับพนักงาน หรือระหวางลูกคากับลูกคา มีจุดสแกน QR Code
“ไทยชนะ” เมื่อเขาใชบริการเพื่อตรวจสอบความหนาแนนของสถานที่ มีการชำระเงินผานระบบ
ออนไลนเพื่อลดการสัมผัส รวมทั้งมีการทำความสะอาดโตะและเกาอี้หลังการใชงานทุกครั้ง
8.2 จากการวิจัยพบวา พฤติกรรม New normal ดานการใชชีวิต ผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟ
จากราน Cafe Amazon ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ราน Cafe Amazon ควรมี
การเพิ่มทางเลือกสำหรับชองทางการรับสินคา โดยคำนึงถึงความตองการของลูกคาเปนหลัก เชน
ลูกคาสามารถสั่งเครื่องดื่มผานชองทางออนไลน และมารับที่หนารานไดโดยไมตองลงจากรถ (Curbside
Pickup) เปนตน และรานควรคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเปนหลักสำคัญดวย เนื่องจากพนักงาน
เปนสวนที่ตองติดตอปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรง จะตองไดรับมอบหมายหนาที่ใหดำเนินมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมและเขมงวดมากยิ่งขึ้นกวาเดิม เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อ
ผูคนมาอยูรวมกัน โดยราน Cafe Amazon ควรฝกอบรมพนักงานเพื่อแนะนำวิธีการสำหรับรับมื อ
และปองกันการติดตอของโรคอยางเหมาะสม ประกอบกับการใชมาตรการการเวนระยะหางทางสังคม
ของผูที่เขามาเลือกซื้อสินคา ซึ่งถือเปนกุญแจหลักในการปองกันที่ดีที่สุด
8.3 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป
8.3.1 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มราน
Cafe Amazon ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด หรือพฤติกรรม
การซื้อ เปนตน
8.3.2 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เทานั้น ดังนั้น เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ครอบคลุมและกวางมากยิ่งขึ้น การวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรขยาย
ขอบเขตดานประชากรโดยการไปศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ ดวย เชน เขตปริมณฑล หรือในภูมิภาคตาง ๆ
เปนตน
8.3.3 ควรศึกษาวิจัยในหลากหลายวิธีที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกาแฟราน Cafe
Amazon ของลูกคาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชน การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ
โดยตรงกับลูกคา เปนตน เพื่อใหไดผลการวิจัยที่ตอบโจทยการวิจัยสามารถนำผลการวิจัยไปใชประโยชนได
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กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต
โควิด–19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ธาราจันทร เศวตเมฆา *
0

บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของธุรกิจโรงแรมชวงวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเพื่อจัดทำ
รางกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ใชการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามวิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษา พบวา
1) ผลการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ใน
พื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา ดานจุดแข็ง ในภาพรวมอยูในระดับ มากที่สุด (𝑋𝑋�=3.87)
คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องความเปนเมืองโบราณ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนธรรม
ลานนาและชาติพันธุมีความหลากหลาย ฯลฯ ทำใหโรงแรมมีโอกาสในการรับนักทองเที่ยวจำนวน
มากขึ้น และลักษณะทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ และภูมิทัศนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนเหมาะสมกับ
การเปนเมืองทองเที่ยวทำใหธุรกิจโรงแรมสามารถมีรายไดจากการทองเที่ยว (𝑋𝑋�=3.90) ดานจุดออน
ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.75) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ธุรกิจโรงแรมไมสามารถรักษาพนักงานที่
เกงไวไดนานเพราะถูกโรงแรมประเทศเพื่อนบานซื้อตัวไปทำงาน (𝑋𝑋�=3.93) ดานโอกาส ในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.72) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง แมน้ำโขงซึ่งเปนแมน้ำนานาชาติที่มีความงดงาม
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เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทำใหนักทองเที่ยวอยากมาพักในระยะยาว (𝑋𝑋�=3.83) ดานอุปสรรคในภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.77) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อแกไข
ปญหาโควิด-19 ไมสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาพักที่เชียงแสนได (𝑋𝑋�=3.90)
2) ผลการจัดทำรางกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา
วิสัยทัศน เชียงแสน...แดนสุขสันต (สงบ ปลอดภัย ไรโควิด-19)
1) เปาประสงคระยะสั้น
สรางอัตลักษณของโรงแรมใหเชื่อมโยงเปนแบบเมืองใหเปนที่รูจัก และนากลับมาพักของกลุม
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวตางชาติ
2) เปาประสงคระยะยาว
“เชียงแสน...แดนสุขสันต (สงบ ปลอดภัย ไรโควิด-19)” เปนเมืองที่มีโรงแรมรองรับนักทองเที่ยว
และเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจชายแดนอยางสมบูรณ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการการประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรมเชิงรุก
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมใหสามารถใชเทคโนโลยีและสารเทศเพื่อ
สนับสนุนการทำงานของธุรกิจโรงแรม
กลยุทธที่ 3 พัฒนาภูมิทัศนของโรงแรมใหมีความสวยงามปลอดภัย และสงเสริมการสรางธุรกิจ
โรงแรมสูยุค Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี
กลยุทธที่ 4 สรางความรวมมือในการการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมใหสามารถเชื่อมโยงกัน
ไดอยางตอเนื่อง
คำสำคัญ : กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม
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Post-Covid Tourism Support Survival Strategies for the
Hospitality Industry in Chiang Saen, Chiang Rai.

Tarachan Svetamekar *

Abstract
This independent study aims to investigate the environment, strengths,
weaknesses, opportunities and threats in the hospitality industry in Chiang Saen, Chiang
Rai during the Covid-19 pandemic and to draft post-Covid tourism support survival
strategies for the hospitality industry in Chiang Saen, Chiang Rai. An operational meeting
was held among 25 participants. A questionnaire was utilized and data analysis was
performed using statistical means and content analysis.
From the results, it has been discovered that:
1) According to the post-Covid tourism capability analysis within the hospitality
industry in Chiang Saen, Chiang Rai, the overall level of strength is very high (𝑋𝑋�=3.87),
with the highest means in the aspects of its status as an ancient city, its culture, tradition,
language, and the diverse combination between Lanna culture and other ethnic
cultures. These advantages contribute to the hotels’ opportunities to receive more
tourists. Chiang Saen’s geography, climate and landscape are suitable for tourism,
generating tourism-related income for the hospitality industry ( 𝑋𝑋� =3.90). As for the
weaknesses, the overall level is high (𝑋𝑋�=3.75). The highest number is from the fact that
the hospitality industry is unable to retain talented employees due to better
*
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employment offers from the neighboring countries (𝑋𝑋�=3.93). In terms of opportunities, the
overall level is very high (𝑋𝑋�=3.72) with the highest mean associated with the unique
Mekong river landscape, attracting long-stay tourists (𝑋𝑋�=3.83). And lastly, the overall
level of threats is very high (𝑋𝑋�=3.77). The highest mean is associated with the failure
to attract tourists of the government’s economic stimulus package (𝑋𝑋�=3.90).
2) According to the draft version of the post-Covid tourism support survival
strategies for the hospitality industry in Chiang Saen, Chiang Rai:
Vision: Chiang Saen, the Covid-Free Land of Joy
1) Short-term goals
Develop an identity that connects the hotels and the city and establishes the
city’s reputation as a place where Thai and foreign tourists keep returning to.
2) Long-term goals
“Chiang Saen, the Covid-Free Land of Joy” – as a city with sufficient tourist
accommodation and complete connection between tourist attractions in the border
economic zone.
Strategy 1: Develop proactive public relation activities for the hospitality industry.
Strategy 2: Improve hospitality staff’s capabilities for technology and information
utilization to support hospitality industry functions.
Strategy 3: Improve the appearance and safety of the hotels’ landscapes and
promote Hotel 4.0 development within the hospitality industry with the help of technology.
Strategy 4: Establish an interconnected collaboration in hospitality industry
management.
Keywords: Tourism Support Strategies, The Hospitality Industry
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1. บทนำ
จังหวัดเชียงรายตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีศักยภาพดานการทองเที่ยวสูง
เนื่องจากเปนจุดกำเนิดของอาณาจักรลานนา มีรองรอยแหลงอารยธรรมปรากฏเปนโบราณสถานที่
สำคัญคือ “เมืองโบราณเชียงแสน” มีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อระดับสากลคือ “สามเหลี่ยมทองคำ”
รวมทั้งมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีภูมิอากาศดี สิ่งแวดลอมธรรมชาติคอนขาง
สมบูรณ มีประเพณีแบบลานนาสืบทอดมาชานาน มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งนับวาเปน
ทรัพยากรดานการทองเที่ยวที่มีคุณคาทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและทางอารยธรรมแหงลานนา
รวมถึงโบราณสถานและความหลากหลายของชาติพันธุที่อาศัยอยูในจังหวัดที่กลายเปนจุดดึงดูด
นักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยือนเปนจำนวนมาก (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. สำนักงานเชียงราย,
2562 : 45) แตอยางไรก็ตามจังหวัดเชียงรายยังมีปญหาดานการทองเที่ยว คือ นักทองเที่ยวสวนใหญ
ยังนิยมเดินทางมาจังหวัดเชียงรายเฉพาะในฤดูหนาว สวนในฤดูรอนและฤดูฝนจำนวนนักทองเที่ยวจะ
ลดลงมาก และยังสังเกตไดวานักทองเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายสวนใหญเปนชาวไทย ทำให
จังหวัดเชียงรายยังขาดโอกาสการสรางรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีกำลังซื้อสูง ดังสถิติ
ของกรมการทองเที่ยวป 2561 จังหวัดเชียงรายมีจำนวนผูเยี่ยมเยือนทั้งหมด 3,802,430 คน เปน
ชาวไทย 3,001,702 คน ชาวตางประเทศ 800,128 คน (กรมการทองเที่ยว กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา,
2562)
ธุรกิจโรงแรมเปน หนึ่งในปจจัยสนั บสนุน ที่ส ำคัญ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซึ่ ง เปน
อุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบในลำดับตน ๆ เมื่อวิกฤต COVID-19 เริ่มแพรระบาดหนักขึ้นและ
สถานการณผลกระทบเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นไป อีกเมื่อรัฐบาลตัดสินใจใชมาตรการขั้นเด็ดขาด
อยางการประกาศใช พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินโดยหนึ่งในเนื้อหาที่สำคัญคือ
การใหอำนาจผูวาราชการจังหวัดรวมกับคณะกรรมการควบคุมโรคสามารถตัดสินใจสั่งปดกิจ การ
ที่มีแนวโนมวาเปนสถานที่เสี่ยงตอการแพรระบาดของ COVID-19 สถานการณในตอนแรกโรงแรม
สวนใหญอยูในสภาวะ “เปดก็เหมือนปด” อยูแลวเพราะไมมีนักทองเที่ยวไมมีแขกเขาพักและหลังจาก
ที่ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินประกาศใชสถานการณก็ตอกย้ำสถานะของธุรกิจ
โรงแรมว า เป น การ “ป ดแบบสมบูร ณ ” เขาไปอีก เนื ่ องจากจะไม มีน ัก ทอ งเที ่ย วจากทั้ งในและ
ตางประเทศมาใชบริการอีกตอไปสถานการณนี้นับไดวาเปนเรื่องใหมที่วงการธุรโรงแรมไมเคยเจอมา
กอนกับปจจัยที่สงผลกระทบทำใหธุรกิจโรงแรมตองหยุดกิจการเกือบทั้งประเทศและอาจจะเกือบทั้ง
โลกมองไปทางไหนเหมือนจะเจอแตภาวะวิกฤต แตเมื่อทุกอยางเหมือนกับวาจะตกอยูในภาวะที่
เลวรายขนาดนี้โดยที่ไมรูวาจะกลับมาเปนปกติเหมือนเดิมไดเมื่อไหรการตอง “หาโอกาสในวิกฤต”
นี้ดูเหมือนจะเปนความหวังที่จะมองหาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในแบบตาง ๆ ที่จะนำมา
สนับสนุนธุรกิจโรงแรม
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อำเภอเชียงแสนเปนอำเภอที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติเริ่มที่จะใหความสนใจ
เขามาเที่ยวมากขึ้น โรงแรม รีสอรท เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณตำบลเวียงเชียงแสนเพื่อ
รองรับนักทองเที่ยวจำนวนมาก โดยนักทองเที่ยวที่มายังอำเภอเชียงแสนสามารถขามไปยังเมือง
หวยตนผึ้ง และคิงสโรมัน ประเทศ สปป.ลาว ไดที่ทาเรือเชียงแสน สามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราว
เพื่อขามไปทองเที่ยวไดและสามารถใชพาสปอรตขามไดเชนกัน ธุรกิจโรงแรมในอำเภอเชียงแสน
ที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม มีจำนวน 23 แหง ซึ่งเปนลักษณะใหนักทองเที่ยวได
พักทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเมื่อชวงเดือนเมษายน 2563 ที่ผานมา นางนงเยาว เนตรประสิทธิ์
นายกสมาคมสหพั น ธ ท องเที ่ย วภาคเหนื อจังหวัดเชียงราย เปดเผยวา ปจ จุบ ัน จังหวัดเชียงราย
มี ห  องพั ก ทั ้ งหมด 664 แห ง มี ห  องพั กประมาณ 20,000 หอง และมีร านอาหาร รถเชา รวมถึ ง
ผูใหบริการอื่น ๆ เปนสมาชิก ซึ่งในแตละปจะรองรับทองเที่ยวจำนวนมาก และสรางรายไดเขาจังหวัด
เปนมูลคามหาศาล แตจากวิกฤติการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหเกิดผลกระทบตอภาคธุรกิจ
การทองเที่ยวอยางหนัก สงผลทำใหขาดสภาพคลองอยางรุนแรง ลาสุดไดมีผูประกอบการโรงแรมและ
รานอาหารประกาศปดใหบริการชั่วคราว ตั้งแตเดือน เม.ย.2563 เปนตนไป
ปจจุบัน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายยังขาดการวางตำแหนง (Positioning) ดานการ
ท อ งเที ่ ย วของที ่ ช ั ด เจนและสอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพด า นการท อ งเที ่ ย วของท อ งถิ ่ น และบริ บ ท
การทองเที่ยวของโลกในปจจุบัน และรวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวที่เอื้อตอโรงแรม ที่พักตาง ๆ
ซึ่งยังขาดการเชื่อมโยงกันอยางเปนรูปธรรม ยังไมสอดคลองกับศักยภาพดานการทองเที่ย วของ
ภาพรวมและของแตละทองถิ่น ดังนั้น จึงสนใจในสรางกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรม
อยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน
ดำเนินการพัฒนาการทองเที่ยวของพื้นที่ใหสามารถสนับสนุนธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ไดสามารถอยู
รอดและเพื่อเปนการสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนตอไปตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจโรงแรมชวง
วิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
2.2 เพื่อจัดทำรางกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงราย ใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
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3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาดานดานเนื้อหา สภาพการณของธุรกิจโรงแรมของอำเภอเชียงแสน
ในปจจุบัน ไดแก สถานการณทั่วไปดานการบริหารการทองเที่ยว สภาพปญหาและความตองการของ
ผู  ป ระกอบการธุ ร กิ จ โรงแรม และกลยุทธส งเสริ มการท องเที ่ย วใหธ ุร กิจ โรงแรมอยูร อด ได แ ก
การพัฒนาโรงแรมใหเชื่อมโยงกับสถานที่ทองเที่ยว การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวและเทศกาล
สงเสริมการทองเที่ยวใหสนับสนุนธุรกิจโรงแรมใหอยูรอด การพัฒนาบุคลากรและมาตรฐานการ
ใหบริการ ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูบริหารหรือเจาหนาที่ที่ทำงานดานการสงเสริมการทองเที่ยว
ขององคกรภาครัฐ จำนวน 2 คน ไดแก ตัวแทนหนวยงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย จำนวน
1 คน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คน และผูประกอบการ
ธุ ร กิ จ โรงแรมที ่ อยู  ในพื ้ น ที ่ อำเภอเชีย งแสน จำนวน 23 ราย ใชการประชุมเชิงปฏิบ ัติการ และ
แบบสอบถามในการหาค าเฉลี ่ ย ของศั ก ยภาพการท องเที ่ ย วใหธ ุ ร กิ จ โรงแรมอยู  ร อดหลั งวิ ก ฤต
โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีกรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาดังนี้
ขอมูลทั่วไปดานการทองเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรม อำเภอเชียงแสน

การวิเคราะห SWOT
ปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง จุดออน
ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส อุปสรรค

กลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยว
ใหธุรกิจโรงแรมอยูรอด

รางกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวให
ธุรกิจโรงแรมอยูรอด

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากกรอบแนวคิด ผูศึกษาจึงนำเอากระบวนการจัดทำกลยุทธมาใชในการสรางกลยุ ทธ
สงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย เพื่อใหไดกลยุทธและแนวทางการพัฒนาที่เปนรูปธรรมสามารถนำไปใชตอยอดการพั ฒนา
การทองเทีย่ วได
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4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห คาเฉลี ่ย ศั กยภาพการทองเที่ยวใหธุร กิจโรงแรมอยูร อดหลังวิ กฤต
โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยการวิเคราะห SWOT รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานจุดแข็ง
จุดแข็ง
คาเฉลี่ย
1. เสนทางโลจิสติกสของพื้นที่สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดใกลเคียง
3.80
และประเทศเพื่อนบานทำใหนักทองเที่ยวมาพักที่อำเภอเชียงแสน
2. ความเปนเมืองโบราณ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
3.90
ภาษา วัฒนธรรม ลานนาและชาติพันธุมีความหลากหลาย ฯลฯ ทำ
ใหโรงแรมมีโอกาสในการรับนักทองเที่ยวจำนวนมากขึ้น
3. ลักษณะทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ และภูมิทัศนในพื้นที่อำเภอ
3.90
เชียงแสนเหมาะสมกับการเปนเมืองทองเที่ยวทำใหธุรกิจโรงแรม
สามารถมีรายไดจากการทองเที่ยว
คาเฉลี่ยรวม
3.87

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานจุดแข็งในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.87)
คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องความเปนเมืองโบราณ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา วัฒนธรรม
ลานนาและชาติพันธุมีความหลากหลาย ฯลฯ ทำใหโรงแรมมีโอกาสในการรับนักทองเที่ยวจำนวน
มากขึ้น และลักษณะทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ และภูมิทัศนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนเหมาะสมกับ
การเปนเมืองทองเที่ยวทำใหธุรกิจโรงแรมสามารถมีรายไดจากการทองเที่ยว (𝑋𝑋�=3.90) รองลงมา
เส น ทางโลจิ ส ติ กส ของพื ้ น ที ่ ส ามารถเชื ่ อมโยงกับ จังหวัดใกลเคีย งและประเทศเพื่อนบานทำให
นักทองเที่ยวมาพักที่อำเภอเชียงแสน (𝑋𝑋�=3.80)
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ตารางที่ 2: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานจุดออน
จุดออน
คาเฉลี่ย
1. ระบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมยังไมสามารถเชื่อมโยงกับ
3.67
ธุรกิจดานการทองเที่ยว การจัดการดานการตลาดและการ
ประชาสัมพันธไดอยางเต็มที่
2. การจัดการของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมเปนแบบตางคนตาง
3.73
ทำ ยังมีการแขงขัน การแยงลูกคา
3. การกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธดานการทองเทีย่ วของพื้นที่เขต
3.70
เศรษฐกิจพิเศษยังไมชัดเจนกลุมธุรกิจโรงแรมยังไมสามารถเขาไปมี
สวนรวมได
4. ธุรกิจโรงแรมยังทำการตลาดออนไลนไมเกง
3.73
5. ธุรกิจโรงแรมไมสามารถรักษาพนักงานที่เกงไวไดนานเพราะถูก 3.93
โรงแรมประเทศเพื่อนบานซื้อตัวไปทำงาน
คาเฉลี่ยรวม
3.75

ความหมาย
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานจุดออน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.75) คาเฉลี่ย
สูงสุดในเรื่อง ธุรกิจโรงแรมไมสามารถรักษาพนักงานที่เกงไวไดนานเพราะถูกโรงแรมประเทศเพื่อน
บานซื้อตัวไปทำงาน (𝑋𝑋�=3.93) รองลงมา การจัดการของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมเปนแบบตางคน
ตางทำ ยังมีการแขงขัน การแยงลูกคา และธุรกิจโรงแรมยังทำการตลาดออนไลนไมเกง (𝑋𝑋�=3.73)
และการกำหนดยุทธศาสตร กลยุทธดานการทองเที่ยวของพื้น ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษยังไมชั ด เจน
กลุมธุรกิจโรงแรมยังไมสามารถเขาไปมีสวนรวมได (𝑋𝑋�= 3.70) ตามลำดับ
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานโอกาส
ดานโอกาส
คาเฉลี่ย
1. นโยบายการทำขอตกลงรวมกันดานการทองเที่ยวกับประเทศ
3.70
เพื่อนบาน กลุม GMS สงผลใหเชียงแสนเปนพื้นที่ทองเที่ยวใน
หลายรูปแบบทำใหธุรกิจโรงแรมมีจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
2. นักลงทุนจีนเขามาลงทุนบริเวณชายแดนมากขึ้น (เชาพื้นที่ลาว) 3.73
สงผลใหมีการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในอนาคต นักทองเที่ยว
สามารถเดินทางไปกลับและพักอยูที่อำเภอเชียงแสน

ความหมาย
มากที่สุด

มากที่สุด
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ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานโอกาส (ตอ)
ดานโอกาส
3. การพัฒนาเสนทางการคมนาคมทางบกเชื่อมตอกับจีน พมา
และลาว ทำใหเชียงแสนเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงของนักธุรกิจ
และนักทองเที่ยว
4. มีแมน้ำโขงซึ่งเปนแมน้ำนานาชาติที่มีความงดงามเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ทำใหนักทองเที่ยวอยากมาพักในระยะยาว
5. นโยบายภาครัฐสนับสนุนแกปญหาวิกฤตโควิด-19 โดยการ
สงเสริมการทองเที่ยวเปนรายไดหลัก
6. กลุมธุรกิจโรงแรมมีการปรับเปลี่ยนองคกรสู Hotel 4.0 โดย
นำเอาเทคโนโลยีมาใชในงานโรงแรมกันบางแลวทั้งการนำระบบ
IOT ตางๆ มาประยุกตใชเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับ
นักทองเที่ยว
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
3.60

ความหมาย
มากที่สดุ

3.83

มากที่สุด

3.77

มากที่สุด

3.67

มากที่สุด

3.72

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบวา คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายดานโอกาส ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� =3.72)
คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง แมน้ำโขงซึ่งเปนแมน้ำนานาชาติที่มีความงดงามเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ทำใหนักทองเที่ยวอยากมาพักในระยะยาว (𝑋𝑋�=3.83) รองลงมา นโยบายภาครัฐสนับสนุนแกปญหา
วิกฤตโควิด-19 โดยการสงเสริมการทองเที่ยวเปนรายไดหลัก (𝑋𝑋�=3.77) และนักลงทุนจีนเขามาลงทุน
บริ เ วณชายแดนมากขึ ้ น (เช า พื ้ น ที ่ ล าว) ส ง ผลให ม ี ก ารเชื ่ อ มโยงด า นการท อ งเที ่ ย วในอนาคต
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปกลับและพักอยูที่อำเภอเชียงแสน (𝑋𝑋�=3.73) ตามลำดับ
ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานอุปสรรค
ดานอุปสรรค
1. นโยบายของภาครัฐและหนวยงานสาธารณสุขสนับสนุนใหคน
อยูกับบานสงผลใหไมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน
2. การกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาโควิด-19 ไม
สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาพักที่เชียงแสนได
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คาเฉลี่ย
3.63

ความหมาย
มากที่สุด

3.90

มากที่สุด
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ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานอุปสรรค (ตอ)
ดานอุปสรรค
3. นโยบายรัฐดานตลาดการทองเที่ยวมุงเนนเฉพาะบางพื้นที่
ที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเทานั้น เชน เชียงใหม ภูเก็ต พัทยา
4. รัฐบาลใหงบประมาณนอยในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
พื้นฐานที่รองรับนักทองเที่ยว
5. เงื่อนไข กฎเกณฑ เกี่ยวกับการแกไขปญหาโควิด-19 ไมเอื้อตอ
กลุมธุรกิจโรงแรม
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
3.77

ความหมาย
มากที่สุด

3.80

มากที่สุด

3.77

มากที่สุด

3.77

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบวา คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดานอุปสรรค ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.77)
คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาโควิด-19 ไมสามารถดึงดูดให
นักทองเที่ยวมาพักที่เชียงแสนได (𝑋𝑋�=3.90) รองลงมา รัฐบาลไมประมาณนอยในการพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกพื้นฐานที่รองรับนักทองเที่ยว (𝑋𝑋�=3.80) และนโยบายรัฐดานตลาดการทองเที่ยวมุงเนน
เฉพาะบางพื้นที่ ที่นักทองเที่ยวมีความสนใจเทานั้น เชน เชียงใหม ภูเก็ต พัทยา และเงื่อนไข กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการแกไขปญหาโควิด-19 ไมเอื้อตอกลุมธุรกิจโรงแรม (𝑋𝑋�=3.77) เทากัน
ตารางที่ 5: คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพืน้ ที่อำเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
ปจจัยภายในและภายนอก
จุดแข็ง
จุดออน
โอกาส
อุปสรรค

คาเฉลี่ย
3.87
3.75
3.72
3.77

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 พบวา คาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมปจจัยภายในที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จุดแข็ง
(𝑋𝑋�=3.87) และปจจัยภายนอกที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อุปสรรค (𝑋𝑋�=3.77)
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ภาพที่ 2: การจัดทำ Matrix กำหนดคาเฉลี่ยศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต
โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จากภาพที่ 2 ผลการวิ เคราะห ข อมูลพบวา แสดง Matrix ที่ไดจากผลการประเมินกำหนด
คาเฉลี่ยสภาวะแวดลอมศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาเฉลี่ยสูงสุดอยูระหวางจุดแข็ง กับ อุปสรรค ซึ่งตัดกันที่ (3.87,3.77)
ดังนั้น จุดแข็ง/อุปสรรค หมายถึง ปจจัยภายในดี แตมีปจจัยภายนอกไมดี หรือปจจัยภายในเชิงบวก
แตมีปจจัยภายนอกเปนเชิงลบ หรือภายในเดนแตภายนอกฉุด ในกรณีนี้ กลยุทธที่จะกำหนดขึ้น เรียกวา
กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability Strategies ) หรือสถานการณแมวัวใหนม คือการใชประโยชน
จากจุดแข็งของหนวยงานใหเปนประโยชน
การจัดทำวิเคราะห TOWS matrix เพื่อกำหนดกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรม
อยูรอดหลังวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยนำคาเฉลี่ยจากการวิเคราะห
ของปจจัยภายในและภายนอก สามารถวิเคราะหรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6: ผลการกำหนดกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19
ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอก
โอกาส (O)

อุปสรรค (T)

จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

SO (ดาวรุง)
-การพัฒนารูปแบบและ
กิจกรรมการการประชาสัมพันธ
ธุรกิจโรงแรมเชิงรุก

WO (ยังมีขอสงสัย)
-พัฒนาภูมิทัศนของโรงแรมใหมี
ความสวยงามปลอดภัย
-สงเสริมการสรางธุรกิจโรงแรมสู
ยุค Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี
ST (แมวัวใหนม)
WT (สุนัขจนตรอก)
-พัฒนาศักยภาพของบุคลากร -สรางความรวมมือในการการ
โรงแรมใหสามารถใช
บริหารจัดการการธุรกิจโรงแรมให
เทคโนโลยีและสารเทศเพื่อ
สามารถเชื่อมโยงกันไดอยาง
สนับสนุนการทำงานของ
ตอเนื่อง
ธุรกิจโรงแรม

การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร
ดาวรุ  ง ควรมุ  งเน นในเรื ่ อง การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการการประชาสั มพั นธธ ุ ร กิ จ
โรงแรมเชิงรุก
แมวัวใหนม ควรมุงเนนในเรื่อง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมใหสามารถใชเทคโนโลยี
และสารเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของธุรกิจโรงแรม
ยังมีขอสงสัย ควรมุงเนนในเรื่อง พัฒนาภูมิทัศนของโรงแรมใหมีความสวยงามปลอดภัย
และสงเสริมการสรางธุรกิจโรงแรมสูยุค Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี
สุนัขจนตรอก ควรมุงเนนในเรื่อง สรางความรวมมื อในการการบริหารจัด การการธุ ร กิ จ
โรงแรมใหสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางตอเนื่อง
4.2 การจัดทำกลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
ใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ผูศึกษา ไดจัดทำวิสัยทัศน เปาประสงค กลยุทธและแนวทางการพัฒนาโดยในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน เชียงแสน...แดนสุขสันต (สงบ ปลอดภัย ไรโควิด-19)
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เปาประสงค
เปาประสงคระยะสั้น
สรางอัตลักษณของโรงแรมใหเชื่อมโยงเปนแบบเมืองใหเปนที่รูจัก และนากลับมาพัก
ของกลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวตางชาติ
เปาประสงคระยะยาว
“เชียงแสน...แดนสุขสันต (สงบ ปลอดภัย ไรโควิด-19)” เปนเมืองที่มีโรงแรมรองรับ
นักทองเที่ยวและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในเขตเศรษฐกิจชายแดนอยางสมบูรณ
ประเด็นกลยุทธการพัฒนา
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการไดรวมกันกำหนด ราง ประเด็นยุทธศาสตร ได 5 ประเด็นยุทธศาสตร
ดังนี้
การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการการประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรมเชิงรุก
1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมใหสามารถใชเทคโนโลยีและสารเทศเพื่อสนับสนุน
การทำงานของธุรกิจโรงแรม
2) พัฒนาภูมิทั ศน ของโรงแรมให มี ความสวยงามปลอดภัย และสงเสริ มการสรางธุร กิจ
โรงแรมสูยุค Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี
3) สรางความรวมมือในการการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมใหสามารถเชื่อมโยงกันไดอยาง
ตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการไดรวมกันกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
กลยุทธที่ 1 การพัฒนารูปแบบและกิจ กรรมการการประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรมเชิ งรุ ก
แนวทางการพัฒนา
1) สรางการประชาสัมพันธในระบบออนไลนใหเขาถึงนักทองเที่ยวและกลุมธุรกิจทองเที่ยว
ใหมากขึ้น
2) ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธใหมีความนาสนใจนักทองเที่ยวอยากมาเยือน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมใหสามารถใชเทคโนโลยีและสารเทศเพื่อ
สนับสนุนการทำงานของธุรกิจโรงแรม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาบุคลากรของโรงแรมใหใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยไดอยางคลองแคลว
2) พัฒนาศักยภาพทางดานบุคลิกภาพและภาษาเพื่อเตรียมพรอมรองรับนักทองเที่ยวใหมา
พักไดอยางมีความสุข
3) สรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความสามารถโดยการสงเสริมใหเปนหุนสวนทางธุรกิจ
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กลยุทธที่ 3 พัฒนาภูมิทัศนของโรงแรมให มีความสวยงามปลอดภัย และสงเสริมการสรางธุร กิ จ
โรงแรมสูยุค Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาปรับปรุงสภาพโรงแรมใหเปนเมืองเกาเชื่อมโยงกับอัตลักษณของเมืองเชียงแสน
2) ส งเสริ มการปรั บ ปรุ งภูมิทัศนของอำเภอใหมีความสวยงามนาหลงใหลปลอดภั ย ไร
โควิด-19
3) ใชเทคโนโลยีในการบริหารโรงแรมใหมีทางเลือกที่หลากหลายสำหรับนักทองเที่ยว
4) ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการรับนักทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย เชน การสัมมนา
การจัดนิทรรศการ เปนตน
กลยุทธที่ 4 สรางความรวมมือในการการบริหารจัด การธุร กิจโรงแรมใหสามารถเชื่ อมโยงกัน ได
อยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
1) จัดกิจกรรมสรางความรวมมือของกลุมธุรกิจโรงแรมใหมีความเปนมาตรฐานเดียวกัน
2) จัดทำบันทึกความรวมมือและสรางมาตรการในการชวยเหลือธุรกิจโรงแรมที่ยังออนแอ
ใหสามารถฟนกลับมาอยูรวมกันได

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
5.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยูรอดหลังวิกฤต โควิด-19
ในพื้นที่ อำเภอเชีย งแสน จังหวัดเชียงราย พบวา ดานจุดแข็ง ในภาพรวมอยูในระดับ มากที ่ สุ ด
(𝑋𝑋� =3.87) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ความเปนเมืองโบราณ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา
วัฒนธรรม ลานนาและชาติพันธุมีความหลากหลาย ฯลฯ ทำใหโรงแรมมีโอกาสในการรับนักทองเที่ยว
จำนวนมากขึ้น และลักษณะทางภูมิศาสตร ภูมิอากาศ และภูมิทัศนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนเหมาะสม
กับการเปนเมืองทองเที่ยวทำใหธุร กิจโรงแรมสามารถมีรายไดจากการทองเที่ยว (𝑋𝑋�=3.90) ดาน
จุดออน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�=3.75) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ธุรกิจโรงแรมไมสามารถรักษา
พนักงานที่เกงไวไดนานเพราะถูกโรงแรมประเทศเพื่อนบานซื้อตัวไปทำงาน (𝑋𝑋�=3.93) ดานโอกาส
ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.72) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง แมน้ำโขงซึ่งเปนแมน้ำนานาชาติ
ที ่ มี ความงดงามเป น เอกลั กษณ เ ฉพาะตัว ทำใหน ักทองเที่ย วอยากมาพักในระยะยาว (𝑋𝑋�=3.83)
ดานอุปสรรค ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�=3.77) คาเฉลี่ยสูงสุดในเรือ่ ง การกระตุนเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาโควิด-19 ไมสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาพักที่เชียงแสนได (𝑋𝑋�=3.90)
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของมาฆะ ขิตตะสังคะ (2549) ที่ไดศึกษาเรื่อง บทเรียนจากกระบวน
การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว โดยภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อการจัดการ
เชิงพื้นที่อยางยั่งยืนจังหวัดเชียงราย พบวา คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายมี
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สวนรวมในการจัดทำแผนพัฒ นาการทองเที่ ยว แตการนำแผนไปสู การปฏิบั ติ คอนขางน อย โดย
องคการบริหารสวนตำบล เอกชนและประชาชนไมมีสวนรับรู จึงมิไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
แหลงทองเที่ยว แตใหการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสวยงาม การประชาสัมพันธ
และการกำหนดเส น ทางการท องเที ่ ย ว ทั ้ งประชาชน คณะกรรมการองคก ารบริห ารสว นตำบล
คณะกรรมการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย องคกรธุรกิจเอกชน มีความเขาใจรับรูขอมูล
สถานการณการทองเที่ยวมีความตองการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาทองเที่ยว
อยางเปนระบบตามลำดับขั้นตอนในกระบวนการวางแผน
5.2 ผลการจั ดทำร า งกลยุ ทธ ส  งเสริม การท องเที่ย วใหธ ุร กิจ โรงแรมอยูร อดหลังวิ ก ฤต
โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวา วิสัยทัศน เชียงแสน...แดนสุขสันต (สงบ
ปลอดภัย ไรโควิด-19) และมีกลยุทธ 4 ประเด็น ไดแก การพัฒนารูปแบบและกิ จกรรมการการ
ประชาสัมพันธธุรกิจโรงแรมเชิงรุก พัฒนาศักยภาพของบุคลากรโรงแรมใหสามารถใชเทคโนโลยีและ
สารเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของธุรกิจโรงแรม พัฒนาภูมิทัศนของโรงแรมใหมีความสวยงาม
ปลอดภัย และสงเสริมการสรางธุรกิจโรงแรมสูยคุ Hotel 4.0 โดยใชเทคโนโลยี และสรางความรวมมือ
ในการการบริหารจัด การธุร กิจโรงแรมใหสามารถเชื่ อมโยงกัน ได อยางต อเนื ่อง ซึ่งสอดคล องกั บ
การศึกษาของเกศกนก ชุมประดิษฐ และคณะ (2549) ไดทำการศึกษาเรื่อง อัตลักษณและภาพลักษณ
ของจังหวัดเชียงราย พบวา อัตลักษณของจังหวัดเชียงราย มี 2 รูปแบบ คือ อัตลักษณแหงลานนา
กับอัตลักษณของเชียงรายเขาไวดวยกัน โดยมีกระบวนการสรางอัตลักษณ 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นของ
การหาสิ่งที่เปนจุดรวมของคนเชียงรายขั้นการเผยแพร และขั้นแหงการยอมรับอัตลักษณของจังหวัด
เชียงราย อัตลักษณทั้งหมดนี้มีปจจัยดานการจำแนก การสรางจุดรวมของสังคม สิ่งแวดลอม ภาครัฐ
และเศรษฐกิจ เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิดการสรางอัตลักษณของจังหวัดเชียงราย สำหรับภาพลักษณ
ของจังหวัดเชียงราย พบวา นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รับรูลักษณะของภาพลักษณ
ของจังหวัดเชียงรายไปในทิศทางเดียวกัน เพียงแตนักทองเที่ยวชาวไทยสามารถจำแนกลักษณะที่
แตกตางของเชียงรายจากกลุมลานนาได
5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
5.3.1 ควรสนับสนุนใหธุรกิจโรงแรมสรางรายไดและสภาพคลองจากการบริการที่มี
อยูในโรงแรม เชน ลดคาหองพักลงเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวไทย รานอาหารภายในโรงแรมใหบริการ
อาหารแบบสั่งกลับบานและบริการ food delivery เปนตน
5.3.2 ควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการและสภาพภูมิทัศนใหเปนอัตลักษณ ของ
พื้นที่เมืองเชียงแสนเพื่อใหนักทองเที่ยวมีความสนใจอยากมาพัก
5.3.3 ควรส งเสริ มการทำการตลาดผานชองทางดิจิทั ล สื่อโซเชีย ลมีเดีย เชน
Facebook, Instagram, Line หรือแพลตฟอรมออนไลนอื่น ๆ ใหมากขึ้น
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5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 ควรศึกษาในเรื่องการนำเอากลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวใหธุรกิจโรงแรมอยู
รอดหลังวิกฤต โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปสูการปฏิบัติวาเปนอยางไร
5.4.2 ควรศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จของกลุมธุรกิจโรงแรมในการอยู
รอดในวิกฤตโควิด-19 วาเปนอยางไร
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ปจจัยทีส่ งผลตอการกอหนีน้ อกระบบของคนในพื้นที่
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ธิดารัตน ครสาย *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนใน
พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้
นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่ง
กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ผูที่มีภูมิลำเนา และอาศัยอยูในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู และ 2) ประชาชนทั่วไป เพศชาย และเพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไป ที่มีการกอหนี้
นอกระบบ ผูวิจัยใชวิธีการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณแบบไมทราบจำนวน
ประชากร โดยใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยางของ W.G.cochran (1953) จำนวน 400 คน
ผลการศึกษาวิจัยพบวา ปจจัยดานเพศ มีผลตอปจจัยที่สงผลในการเกิดหนีน้ อกระบบของ
ประชาชนไมมีความแตกตางกัน ดานอายุ มีผลตอปจจัยที่สงผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน
ที่ตางกัน จึงเปนสาเหตุทำใหกูยืมเงินเพื่อนำมาใชจายในชีวิตประจำวัน ดานอาชีพ มีผลตอปจจัยที่สง
ผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนที่ตางกัน เนื่องจากขาดแหลงเงินทุน รายไดต่ำ ทำใหเกิด
แรงจูงใจและแรงกระตุนในการกูยืมเงินเพื่อนำมาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ปจจัยที่สงผลตอ
*
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การกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลตอปจจัยที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบของ
ประชาชนแตกตางกัน เนื่องจากรายไดไมเพียงพอ ตอคาใชจายในแตละเดือน จึงเปนสาเหตุทำใหตองมี
การกูยืมเงิน เพื่อนำมาหมุนเวียนในการบริหารจัดการคาใชจาย ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบ
ตามตัวแปรภายในและภายนอก พบวา ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบจากดานจากการประกอบ
อาชีพ 3 อันดับแรก คือ รายไดไมเพียงพอในการใชดำรงชีพ รองลงมาคือ ใชสำหรับนำไปซื้ออุปกรณ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ และใชสำหรับนำไปซอมแซมวัสดุ อุปกรณ ที่เกิดความเสียหายจาก
การประกอบอาชีพ
คำสำคัญ: หนี้นอกระบบ วินัยในการใชจาย แหลงเงินทุน
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Factors affecting informal debt of people in
Nongbualumphu District, Nongbualumphu Province

Thidarat Korsai *

Abstract
Research studies of factors affecting informal debt in Nongbualumphu district
Nongbualumphu province aims to 1) Study the factors affecting informal debt of
people in Nongbualumphu disteict, Nongbualumphu province and 2) To compare
factors affecting debt Informal people in The District of Nongbualumphu, Nongbua
Lamphu Province by variant, gender, age,Occupation and average monthly income.
This study is a quantitative research by sampling. The data collection tool is
questionnaire survey. Examples in this research are 1) Those who are domiciled and
live in Nongbualumphu district. 2) The general public, males and females, aged 20
years and over, have debts.Informal The researchers used a method to determine the
size of the sample using an unknown formula. The population, using the formula,
determines the sample size of W.G.cochran (1953) of 400 people
The results of this study show that gender factors affect informal debt of
people are not different. Age This affects the factors affecting the informal debt of the
people. This is why borrowing money to spend in everyday life, occupation, affects the
factors that affect the Due to a lack of funding sources, low income spurs incentives
and the impulse to borrow money to bring back turnover in the profession. Factors
*
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affecting informal debt by average monthly income variable This affects factors that
affect the informal debt of the people because the income is not enough to cover
each month's expenses. Therefore, it is necessary to borrow money to be revolving to
manage expenses. Factors affecting informal debt formation based on internal and
external variables. It found that the factors affecting informal debt from the top three
occupations were insufficient income to use a living. The second is used to purchase
occupational equipment and for repairing equipment that is damaged by occupational
equipment.
Key words: informal debt, discipline in spending, source of funds

1. บทนำ
จากสภาพเศรษฐกิจและสัง คมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วสงผลถึงวิธีการดำเนินชีวิต
ของประชาชนที่ตองมีการปรับตัวใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงกับสถานการณที่เกิดขึ้น ถึงแมรัฐบาลจะได
กำหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีความเทาเทียมกัน
แตผลจากการเรงรัดการพัฒนากลับทำใหเกิดปญหาความเลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะปญหาการ
เปนหนี้นอกระบบของประชาชนคนธรรมดาและของบุคคลหลาย ๆ อาชีพนั้นมีอยูทั่วประเทศ สาเหตุ
และเหตุผลที่ทำใหเกิดปญหาหนี้นอกระบบอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ปญหาทางเศรษฐกิจ ที่
ประชาชนมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในการดำรงชีพ ปญหาจากลักษณะพฤติกรรมและนิสัย
ในการใชจายอยางฟุมเฟอย ไมเหมาะสมกับฐานะของตน ปญหาการไมสามารถกูยืมเงินในระบบ
สถาบันการเงินได ปญหาดานการศึกษา และอาชีพเกษตรกรอาจประสบปญหารายไดที่ไมแนนอน
เนื่องจากราคาผลิตผลทางการเกษตรมีขึ้นมีลงไมแนนอน ทำใหตองมีการใชบริการเงินกู
สถาบันการเงินเปนตัวเลือกที่ไดรับความนิยมอยางสูงเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปจจุบนั สงผลให
ผูคนจำนวนมากหันมาใชบริการสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ในขณะที่สถาบันการเงินสามารถใหใน
วงเงินที่จำกัด และมีการตรวจสอบอยางละเอียด จึงเปดโอกาสใหกับคนบางกลุมทำตัวลักษณะคลาย
กับสถาบันทางการเงินขึ้นมาเพื่อใหสินเชื่อกับผูท ี่เดือดรอนตองการใชเงินไดมาใชบริการ โดยมีขั้นตอน
วิธีการที่เรียบงาย และรวดเร็ว แตเรียกดอกเบี้ยเกินกวาอัตราที่กฎหมายกำหนด ถือเปนการเอาเปรียบ
กับผูกู และเปนปญหาหนึ่งที่สำคัญสงผลกระทบตอคนยากจน ซึ่งอาจกลาวไดวา ธุรกิจปลอยเงินกูเปน
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพราะทำใหผูที่กูยืมขาดสภาพคลองทางการเงิน

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

325

จากขอมูลสำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม, 2560 พบวา คาเฉลี่ย GPP per
capita ทั้งประเทศอยูที่ 228,398 บาท โดยจังหวัดที่มี GPP per capita สูงสุดทั้งประเทศ คือ จังหวัด
ระยอง 1,095,667 บาท ในขณะเดียวกันจังหวัดที่มี GPP per capita นอยที่สุด คือ จังหวัดหนองบัวลำภู
53,416 บาท ซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประชากรสวนใหญในจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
การเลี้ยงสัตว เนื ่ อ งจากการจั ดเก็ บรายไดของสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงาน
สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู และสำนักงานธนารักษพื้นที่หนองบัวลำภูจัดเก็บรายไดลดลง ขณะที่
หนวยงานราชการอื่นจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น ดานรายจาย ภาพรวมการใชจายภาครัฐมีการเบิกจ าย
176.26 ลานบาท หดตัวรอยละ 14.10 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนงบประมาณรายจายลงทุน
มีการเบิกจาย จำนวน 79.52 ลานบาท และงบประมาณรายจายประจำมีการเบิกจาย จำนวน 96.73
ลานบาท ฐานะการคลังของจังหวัดหนองบัวลำภูขาดดุล จำนวน 170.33 ลานบาท สะทอนนโยบาย
การคลังที่ใชการเบิกจายภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
2) เพื ่ อ เปรี ยบเที ยบป จจั ยที ่ ส งผลตอการกอ หนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
คำจำกัดความของการวิจัย
หนี้สิน หมายถึง ความผูกพันในทางกฎหมายระหวางบุคคลสองฝาย ซึ่งฝายหนึ่งคือเจาหนี้
มีความชอบธรรมที่จะมีการทวงหนี้และบังคับตอลูกหนี้ได เพื่อใหมีการสงมอบทรัพยสินที่ตรงเวลา
การกอหนี้นอกระบบ หมายถึง ทรัพยสินที่ลูกหนี้กูยืมมาจากเจาหนี้ และมีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ย โดยที่มิไดกูยืมมาจากสถาบันทางการเงิน

2. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
“หนี้นอกระบบ” หมายถึง การกูนอกระบบมีความหมายครอบคลุมทั้ง การกูยืมเงินและ
สิ่งของ โดยสวนใหญคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกวาที่กฎหมายกำหนด คือ เกินรอยละ 15 ตอป ทั้งนี้
เงื่อนไขในการกูยืมและขอตกลงตาง ๆ ขึ้นอยูกับความพอใจระหวางผูใหกยู ืมและผูขอกูย ืม ซึ่งผูใหกูยมื
ไมใชสถาบันทางการเงินที่อยูภายใตกฎหมายและมีกระบวนการกูยืมเงินที่ไมเปนไปตามหลักกฎหมาย
เจาหนี้บางรายใชกระบวนการกูยืมที่ไมเปนธรรมตอลูกหนี้ หรือใชความรุนแรงในการทวงหนี้ไมมี
การติดตามและควบคุมจากทางราชการ

326

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ธิดารัตน ครสาย

สาเหตุของการเปนหนี้นอกระบบ
การเปนหนี้สินของเกษตรกรมีสาเหตุม าจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ ทำใหเ กิดความ
เปลี่ยนแปลงที่นำไปสูการเปนหนี้สิน โดยจำแนกความเปลี่ยนแปลงไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การพังทลายของเศรษฐกิจแบบยังชีพ ซึ่งในอดีตชาวบานดำรงชีวิตในระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ พึ่งพาธรรมชาติเปนแหลง อาหารและและปจจัยในการดำรงชีพ พรอมกับมี
การแลกเปลี่ยนสินคาจำเปน ที่ผลิตไมไดกับชุมชนอื่น ๆ แตการใชชีวิตตามวิถีระบบเศรษฐกิจแบบ
ยังชีพไดถูกทำลายจากการ ขยายอำนาจของรัฐ ภายใตมาตรการที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. การเก็บภาษี
2. การควบคุมทรัพยากรของรัฐ 3. การสงเสริมการเกษตรเชิงพาณิชย
ขั้นตอนที่ 2 การพึ่งพาทุนและการตลาด เมื่อเขาสูการผลิตในระบบตลาด ทำใหชาวบาน
ตองอยูในภาวะเสียเปรียบ เนื่องจากในระบบมี “ทุนการผลิต” ซึ่งเปนปจจัยชี้ขาดของอำนาจตอรอง
นั่นหมายความวา ผูใดที่สามารถควบคุมปจจัยทุนได ก็จะสามารถควบคุมการผลิตและการกำหนดราคา
ผลผลิตในตลาดได และในทางตรงกันขามฝายที่ไมสามารถควบคุมปจจัยทุน ก็ตองไปซื้อหาเชา หรือ
กูยืม จึงตกอยูในภาวะพึ่งพาและถูกกำหนด
ขั ้ นตอนที ่ 3 การพึ ่ งพาแหลงทุน เมื่อ เกษตรกรที่ไมมีความสามารถในการสะสมทุนเพื่อ
นำไปใชในการผลิตซึ่งตองใชเงินทุนจำนวนมาก จึงจำเปนที่จะตองพึ่งพาแหลงสินเชื่อเพื่อทำใหเกิด
การผลิตขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 การตกอยูในสภาวะลมละลาย เกิดจากการไมมีความสามารถในการสรางรายได
จากการผลิตหรือทุนที่มีอยู และจากการเปนหนี้เดิมจากสถาบันทางการเงินที่กูยืมมาเพื่อเปนทุนใน
การผลิต กอใหเกิดดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในอัตราทวีคูณ ทำใหเกษตรขาดทุน ไมมีเงินไปชำระหนี้ ตกอยู
ในสภาวะลมละลาย สวนบางรายที่พอมีที่ดินทำกินเปนของตัวเองก็ยังพอหารายไดจากที่ดินเพื่อ นำไป
ชำระหนี้ไดบางสวน หรือเปลี่ยนแนวคิดจากการทำเกษตรไปเปนแรงงานรับจางหรือประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย
สาเหตุที่กอใหเกิดหนี้คางชำระมี 2 ปจจัยใหญ คือ
1) ป จจั ยภายนอก คื อ ป จจั ยที ่ ล ูกหนี ้ ไม สามารถควบคุ มได เช น ภาวะเศรษฐกิ จตกต่ำ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ นโยบายธนาคาร อัตราดอกเบี้ย การเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งจะสงผลตอ
รายไดของผูกูและการชำระหนี้ในที่สุด
2) ปจจัยภายใน คือ ปจจัยที่เกิดจากตัวผูกูเอง เชน การใชเงินผิดวัตถุประสงคใชจายเกินตัว
การเจ็บปวย การไดรับอุบัติเหตุ การถูกเลิกจาง การลดเงินเดือน เปนตน
จากแนวคิดดังกลาว สามารถสรุปไดวา สาเหตุของการกอหนี้แบงออกเปน 2 ปจจัยใหญ คือ
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน นโยบายตางๆ ของภารัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ ภัยทางธรรมชาติ
ที่ไมอาจคาดการณได หรือโรคระบาดเชนในปจจุบัน คือ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สวนปจจัยภายใน
ไดแก พฤติกรรมการใชเงิน และการวางแผนการใชเงิน
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สาเหตุสำคัญของการเปนหนี้นอกระบบของประเทศไทย โดยสังเขปมีดังนี้
1) ความจำเปนหรือความตองการในการใชเงินของประชาชน มีสาเหตุสำคัญ คือ
1.1 สภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป คาครองชีพสูงขึ้น เงินไมเพียงพอกับ
คาใชจายในการดำรงชีวิต นำไปสูการกูเงินทั้งในระบบและนอกระบบ สงผลใหการเปนหนี้ภาคครัวเรือน
ที่สูงขึ้น และเปนปญหาในสังคมไทยปจจุบัน
1.2 พฤติกรรมและลักษณะนิสัยสวนตัว เปนปญหาสำคัญในการกอหนี้ในและนอก
ระบบซึ่งเกิดจากนิสัยสวนตัวของลูกหนี้เอง ที่ชอบใชเงินเกินตัว ใชจายมากกวารายไดที่ไดรับ จึง
นำไปสูการกอหนี้สิน ซึ่งพฤติกรรมและลักษณะนิสัยดังกลาวของลูกหนี้ ไดแก พฤติกรรมการใชเงิน
อยางฟุมเฟอย ใชเงินเกินตัวมากกวารายรับ ซื้อจายเงินตามใจตัวเองติดวัตถุนิยม ซื้อสินคาราคาแพง
โดยขาดการวางแผนการใชเงิน และไมไดคิดถึงผลเสียหรือผลที่จะตามมาจากการเปนหนี้นอกระบบ
นอกจากนั้นยังขาดความรูทั้งในการประกอบอาชีพ การเขาถึงแหลงทุนอื่นๆ และความรูในดานกฎหมาย
โดยเฉพาะเรื่องของการทำสัญญาตาง ๆ จนตกเปนเหยื่อหรือโดนหลอกจากเจาหนี้นอกระบบที่มักใช
อำนาจมาบังคับในการชำระหนี้และดอกเบี้ย
1.3 การประกอบอาชีพ เกิดจากความจำเปนของผูกูที่ตองการนำเงินไปใชในการประกอบ
อาชีพ เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบได จึงกูเงินนอกระบบเพื่อประกอบอาชีพ แสวงหา
กำไรจากการลงทุนในกิจการ การกูเงินมาเพื่อการทำกิจการตาง ๆ ทั้งในดานการเกษตร การคาขาย
และการทำกิจการสวนตัว เปนตน
1.4 นโยบายของรัฐที่เนนการบริโภคนิยม โดยนโยบายของรัฐบาลเนนกระตุนการบริโภค
การทองเที่ยว หรือนโยบายในกลุมนโยบายประชานิยม เปนสวนหนึ่งที่กระตุนใหประชาชน มีการใช
จายตาง ๆ เพิ่มขึ้นและในบางกรณีมีการกูย ืมเงินในโครงการตางๆ ของรัฐบาลไปใชในทางที่ไมตรงกับ
เปาหมายของนโยบายรัฐบาล
1.5 เหตุการณฉุกเฉินในชีวิตประจำวันที่ไมไดม ีการวางแผนหรือ คาดการณไว ทำให
มีความจำเปนเรง ด วนที ่ต องใช เงิ น แต ไม ส ามารถกูยืม เงินจากสถาบันการเงินในระบบไดทันกับ
ความตองการ จึงทำใหตองพึ่งพาแหลงเงินกูนอกระบบที่เขาถึงไดโดยสะดวก รวดเร็ว และกูยืมได
ตลอดเวลาแมดอกเบี้ยจะแพง เพื่อนำไปใชจายยามจำเปนฉุกเฉิน เชน ใชดูแลสุภาพเมื่อเจ็บปวย
คาเทอม บุตรหลาน หรือใชซอมแซมบานเรือ นในกรณีเ กิดภัยพิบัติ เชน น้ำทวม ไฟไหม เปนตน
การอนุมัติกูยืมเงินของสถาบันการเงินในระบบ มีความลาชาไมทันกับความตองการของลูกหนี้
2) ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน ถือเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำใหประชาชน
กูเงินนอกระบบ เนื่องจากความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูกูไมเปนไปตามที่ส ถาบันทาง
การเงินกำหนด และสาเหตุที่ทำใหประชาชนไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันทางการเงิน
ในระบบได คือ
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2.1 การขาดคุณสมบัติของลูกหนี้ เนื่องมาจากขาดเอกสารสำคัญที่เปนคุณสมบัติหลักใน
การอนุมัติเงินกู การขอกูขาดหลักทรัพยหรือบุคคลค้ำประกัน การขอกูเงินไมเขาหลักเกณฑการใหกู
ของแหลงเงินทุน ในระบบ หรือลูกหนี้มีประวัติการชำระหนี้ไมดี ทำใหไมสามารถกูเงินกับสถาบัน
การเงินในระบบได
2.2 การขาดความรู เปนสาเหตุที่ทำใหประชาชนที่ตองการกูยืมเงินไมสามารถเขาถึง
สถาบันทางการเงินในระบบ เพราะอานหนังสือไมออก ไมเขาใจเรื่องกฎหมาย กลัวถูกหลอกแตกลับไป
ใชบริการเงินกูนอกระบบที่เจาหนี้อาจหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบหรือคิดดอกเบี้ยที่สูงมากแตอ นุมัติ
เร็วทันใจ ทำใหตกเปนเหยื่อไดโดยงาย ฉะนั้นความรูสำคัญที่ควรมี คือ ความรูเกี่ยวกับแหลงเงินทุน
ในระบบดอกเบี้ยต่ำที่ตรงกับความตองการและเปาหมายของลูกหนี้ กระบวนการขั้นตอนตาง ๆ ใน
การกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน
2.3 กระบวนการกูเงินจากสถาบันทางการเงินในระบบมีขั้นตอนคอนขางยุงยาก ทำให
ประชาชนที่ไมมีความรูเกิดความรูส กึ ไมอยากทำ สลับซับซอน และใชเอกสารจำนวนมากในการดำเนินการ
และใชระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัตินาน ไมทันตอความตองการใชเงินในกรณีฉุกเฉิน และเกิด
ความไมสะดวกในการเดินทางมาดำเนินการกูยืมเงิน รวมถึงไมสะดวกในการเดินทางมาชำระหนี้ในแต
ละครั้งดวย
2.4 การกูยืมเงินเต็มอัตราวงเงินใหกู หรือตามที่กำหนดไวตามหลักเกณฑและคุณสมบัติ
ตาง ๆ จึงไมสามารถกูเงินจากกสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนในระบบไดเพิ่มอีก ทำใหตองพึ่งพา
แหลงเงินกูนอกระบบ แมจะมีอัตราเงินกูที่สูงกวาหรือตองเสียเปรียบในดานอื่น ๆ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
คนิจ แกนจันทร (2548) ไดทำการศึกษาเรื่อง สภาพการมีหนี้นอกระบบของประชาชนใน
กิ่งอำเภอเหลาเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานี โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษาถึงสาเหตุ ของ
การกอหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่ โดยใชวิธีการศึก ษาทั้งแบบวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
1) การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เก็บขอมูลจากคนในพื้นที่ กิ่งอำเภอเหลาเสือโกง
จังหวัดอุบลราชธานี ที่ไดทำการลงทะเบียนผูประสบปญหาสังคมและยากจน ปญหาหนี้สินนอกระบบ
จากกลุมตัวอยางจำนวน 480 คน ผลการศึกษาพบวา คนในพื้นที่เปนหนี้นอกระบบเฉลี่อยูที่ 46,150
บาท สาเหตุเนื่องจากการกูเงินนอกระบบไปใชเพื่อนำมาลงทุนในการประกอบอาชีพ 2) การวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษากลุมตัวอยางของคนในพื้นที่ที่มีการกอหนี้นอกระบบ
ติดตอกันเกินกวา 5 ป และเปนผูลงทะเบียนเปนผูป ระสบปญหาสังคมและยากจน ผลการศึกษาพบวา
สาเหตุจากการกอหนี้นอกระบบไปใชเพื่อนำมาลงทุนในการประกอบอาชีพ เชนเดียวกันกับการศึกษา
เชิงปริมาณ แตผูศึกษาไดมีขอเสนอแนะในการทำวิจัยและแนวทางในการแกไขปญหาจากการศึกษา
คือ รัฐบาลจะตองเขามามีสวนรวมในการใหความรู เพื่อพัฒนาอาชีพ และสงเสริมอาชีพใหเหมาะสม
กับการดำรงชีวิต สภาพแวดลอม จึงจะเปนการแกไขปญหาที่ยั่งยืน
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มัทนี สุจาศรี (2553) ไดทำการศึกษาถึงพฤติกรรมการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกูหนี้นอกระบบ พบวา มีความถี่ในการกูยืมเงิน 3 เดือนตอครั้ง สวนใหญ
วงเงินที่ขอกูอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท และมีระยะเวลาในการผอนชำระหนี้เงินกูนอกระบบ
นาน 3 เดือนตอครั้ง จากการศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการกูยืมเงินนอกระบบ โดยพบวา ปจจัยดาน
รายไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพล ตอการกูยืมเงินนอกระบบมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดานคาใชจาย
และอื่น ๆ ตามลำดับ โดยสวนใหญ ลูกหนี้เคยผิดนัดชำระหนี้เงินกูนอกระบบมากที่สุด จำนวน 3 ครั้ง
สาเหตุที่ผิดนัดผอนชำระหนี้เงินกูนอกระบบมากสุด เกิดจากเหนียวหนี้ รองลงมา เกิดจากความจำเปน
ในครอบครัว โดยจะขอความชวยเหลือจากเพื่อน และญาติพี่นองหลังจากผิดนัดชำระหนี้เงินกูนอก
ระบบ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน (Independent Variables)

ตัวแปรตาม (dependent Variables)

ปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- อาชีพ
ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้
ปจจัยภายนอก
- จากการประกอบอาชีพ
- จากการลงทุนในที่ดินทำกิน
- สภาวะเศรษฐกิจ
ปจจัยภายใน
- จากเหตุสุดวิสัย
- จากการไมมีวินัยในการใชเงิน

การกอหนี้นอกระบบของคนใน
พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3. วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จ ั ยเรื ่ อ ง ป จ จั ยที่ส ง ผลตอ การกอ หนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อ ำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเนื่องจากไมทราบจำนวนของผูที่มีการกอหนี้นอกระบบของคนใน
พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภูที่แนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการกำหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคำนวณแบบไมทราบจำนวนประชากร โดยใชสูตรกำหนดขนาดตัวอยาง
ของ W.G.cochran (1953) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 384 คนแตผูวิจัยไดเพิ่มกลุมตัวอยางเปน 400 คน
เพื่อใหครอบคลุมของกลุมประชากร หลังจากนั้นจึงมีการสุมเลือกประชาชนทั่วไป เพศชาย และ
เพศหญิง อายุ 20 ปขึ้นไปที่มีการกอหนี้ นอกระบบในสถานที่ที่มีคนมารวมตัวกัน
การสรางแบบสอบถาม แบงเปน 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบ
หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสมบูรณ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปประมวลผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพื่อทำการวิเคราะหทางสถิติ โดยวิธีการวิเคราะหดังนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
(Percentage)
2) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทีส่ งผลตอการกอหนี้นอกระบบ ดวยคารอยละ (Percentage)
คะแนนเฉลี่ย (Mean) และสวนเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) เปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบ ตามตัวแปรเพศ อายุ
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยวิเคราะหความแตกตางตัวแปรเพศ โดยใชคา “ที” (t-test) และ
เปรียบเทียบความแตกตางตามตัวแปรอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชคา “เอฟ” (F-test) ใน
กรณีที่พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทำการทดสอบเปนรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s)

4. ผลการศึกษา
4.1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคำถามที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายไดที่ไดเฉลี่ยตอเดือน
ภาระหนี้สิน และขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบ
4.1.1 จากขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา เปนเพศชายรอยละ 51.20
และเพศหญิงรอยละ 48.80
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4.1.2 มีอายุอยูในชวง 20-30 ป รอยละ 21.30 ชวงอายุ 31-40 ป รอยละ 22.00
ชวงอายุ 41-50 ป รอยละ 20.20 ชวงอายุ 51-60 ป รอยละ 21.50 และชวงอายุ 61 ปขึ้นไป รอยละ
15.00
4.1.3 มีอาชีพเกษตรกร รอยละ 25 อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 25 อาชีพคาขาย
รอยละ 25 อาชีพรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ รอยละ 25
4.1.4 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา หรือ เทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ
37.20 รายได เ ฉลี ่ ยต อ เดื อน 10,001-30,000 บาท คิดเปนรอ ยละ 25.00 รายไดเ ฉลี่ยตอเดือน
30,001-50,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.80 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 15.00
4.1.5 การมีภาระหนี้สินนอยกวา หรือ เทากับ 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.70
มีภาระหนี้สิน 10,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.00 มีภาระหนี้สิน 30,001-50,000 บาท
คิดเปนรอยละ 23.50 และมีภาระหนี้สิน 50,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.80
4.1.6 ปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญอยูใน
ระดับต่ำ มีเฉลี่ยเทากับ 2.17 ± 0.22 และสวนใหญมีปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบจาก
ดานหนี้จากการประกอบอาชีพอยูในระดับต่ำ มีเฉลี่ยเทากับ 2.21 ± 0.19 มีปจจัยที่สงผลตอการ
กอหนี้นอกระบบ จากดานหนี้จากเหตุสุดวิสัยอยูในระดับต่ำ มีเฉลี่ยเทากับ 2.30 ± 0.25 และมีปจจัยที่
สงผลตอการก อหนี้ นอกระบบจากดานหนี้จ ากการไมม ีวินัยในการใชเ งินอยูในระดับ ต่ำมาก มี
เฉลี่ยเทากับ 1.38 ± 0.22
(1) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางมีปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอก
ระบบมากที่สุด คือ ขอที่ 8. รายไดไมเพียงพอในการใชดำรงชีพ มีเฉลี่ยเทากับ 3.46 ± 1.04 สวนปจจัย
ที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบนอยที่สุด คือ ขอที่ 24. หนี้จากบัตรเครดิต มีเฉลี่ยเทากับ (1.53 ± 0.99)
(2) มีปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบจากดานจากการประกอบอาชีพ
มากสุด คือ ขอที่ 8. รายไดไมเพียงพอในการใชดำรงชีพ มีเฉลี่ยเทากับ 3.46 ± 1.04 มีปจจัยที่สง
ผลตอ การกอ หนี ้ นอกระบบจากด านการกอ นี้ห นี้จากเหตุส ุดวิส ัยมากสุด คือ ขอ ที่ 11. ใชเ ปน
ทุนการศึกษาของตนเอง บุตรหรือบุคคลในครอบครัว มีเฉลี่ยเทากับ 3.25 ± 1.13 และมีปจ จัยที่สง
ผลตอการกอหนี้นอกระบบจากดานการกอหนี้จากการไมมีวินัยในการใชเงินมากสุดคือ คือ ขอที่ 17.
ใชสำหรับซื้อหรือผอนชำระ รถยนต หรือรถจักรยานยนต มีเฉลี่ยเทากับ 2.89 ± 1.25
4.2 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู ดวยการเปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบของเพศชายมีเฉลี่ยเทากับ (2.37 ± 0.51) และเพศหญิงมีเฉลี่ย
เทากับ (2.44 ± 0.58) โดยพบวา เพศชายและเพศหญิงมีคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบ
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.3 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู ดวยการเปรียบเทียบตามตัวแปรอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
4.3.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบจำแนกตามอายุ
แตกต างกั น อย างมี นัยสำคั ญทางสถิติท ี่ระดับ 0.05 เพื่อ ทราบความแตกตางจากคาเฉลี่ย จึงทำ
การเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางผูที่มีอายุ 20-30 ป
มีคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 31-40 ป, ผูที่มีอายุ 51-60 ป
และผูท่ีมีอายุ 61 ปขึ้นไปอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนผูที่มีอายุ 41-50 ป มีคาเฉลี่ย
ของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบแตกตางกันกับผูที่มีอายุ 61 ปขึ้นไป อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4.3.2 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตางของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบ จำแนกตาม อาชีพแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อทราบความแตกตางจากคาเฉลี่ย จึงทำการเปรียบเทียบ
เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางผูที่มีอาชีพเกษตรกร มีคาเฉลี่ยของ
ปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบแตกตางกันกับผูที่มีอ าชีพรับจางทั่วไป และอาชีพรัฐวิสาหกิจ /
ขาราชการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุมตัวอยางผูที่มีอาชีพรับจางทั่วไป มีคาเฉลี่ย
ของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบแตกตางกันกับผูท ี่มีอาชีพคาขาย อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางผูที่มีอาชีพคาขาย มีคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบ
แตกตางกันกับผูที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบ จำแนกตามรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อทราบความแตกตางจากคาเฉลี่ย
จึงทำการเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s) ซึ่งพบวา กลุมตัวอยางผูที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาทและผูที่มีรายได 30,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยของ
ปจจั ยที ่ ส  งผลต อก อหนี ้ นอกระบบ แตกตางกันกับผูท ี่ม ีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001 บาทขึ้นไป
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของ
คนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู สามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังนี้
5.1 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรเพศ
ดานเพศ พบวา ไมมีความแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 เนื่องจากความเทาเทียม
ของแตละเพศ มีบทบาทหนาที่ในการทำงาน และความจำเปนในการใชจาย สอดคลองกับ ชุติพงศ
ศาตนันทพ ิพั ฒน (2559) ที ่ ได ศึ ก ษาป จจั ยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบ กรณีศึก ษาบุคลากร
สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัย
ดานปจเจกบุคคลไมมีความแตกตางกัน แตมีสาเหตุของการกอหนี้นอกระบบมาจากใชอุปโภคบริโภค
สวนผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจกอหนี้มากที่สุดคือ ตนเองกอหนี้เพื่อตนเอง แนวโนมกอหนี้ในอนาคต
คือ ใชอุปโภคบริโภค ซึ่งขอมูลจะเห็นไดวาถึงแมมีการวางแผนคาใชจาย แตก็ยังมีสัดสวนในเรื่อง
การใชจาย ดานอุปโภคบริโภคเปนสวนใหญอยูในระดับมาก และอาจทำใหบางชวงที่ตองการเงินเพื่อ
ใชจายนั้นไมเพียงพอ ซึ่งทำใหกอหนี้ในอนาคตได
5.2 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรอายุ
ดานอายุ มีผลตอปจจัยที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนที่ตางกัน สงผลตอ
ปจ จัยที่ม ีผ ลในการเกิ ดหนี ้ นอกระบบของประชาชนแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
เนื่องจากความจำเปนในการประกอบอาชีพ การใชจายในสิ่งที่ไมจำเปน และไมมีวินัยในการใชจา ย
จึงเปนสาเหตุทำใหกูยืมเงินเพื่อมาหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและการใชจายในชีวิตประจำวัน
สอดคลองกับสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ขาวออง (2549) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเปน
หนี้คางชำระของลูก ค า โดยศึ ก ษาป จ จั ยหลัก ดานขอ มูลสวนบุคคล โดยเฉพาะชวงอายุ มีความ
แตกตางกัน ผลจากการศึกษาปจจัยหลักที่ทำใหไมสามารถชำระหนี้เงินกูได เพราะนำเงินกูไปใช
ผิดวัตถุประสงคของการกูยืม เชน นำไปใชในการบริโภคหรือใชจายที่ไมกอใหเกิดประโยชน การชื้อ
ของฟุมเฟอย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐานิตา มีลา (2556) ที่ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการเปน
หนี้นอกระบบของชาวนา ในเขตอำเภอปากทอ จังหวดราชบุรี พบวา สาเหตุการกูยืมนอกระบบ
สวนใหญมาจากการไมมีวินัยในการใชเงิน และใชเงินไมจำเปนในการซื้อของใชจาย และผิดวัตถุประสงค
5.3 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรอาชีพ
ดานอาชีพ มีผลตอปจจัยที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ที่ตางกัน มีผลตอ
ปจจัยที่สงผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ ทางสถิติ 0.05
เนื่องจากขาดแหลงเงินทุน รายไดต่ำ ทำใหเกิดแรงจูงใจและ แรงกระตุนในการกูยืมเงินเพื่อมาหมุนเวียน
ในการประกอบอาชีพและการใชจายในชีวิตประจำวัน สอดคลองกับงานวิจัย นภา ศรีนวล, สุนันท สีสังข,
พรชุลีย นิลวิเศษ (2555) ไดศึกษามูลเหตุการณเปนหนี้นอกระบบของเกษตรกรอำเภอปลาปาก
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จัง หวัดนครพนม โดยมี วั ตถุ ป ระสงค ศึก ษามูล เหตุก ารณเ ปนหนี้นอกระบบของเกษตรกรและ
ความคิดเห็นของเกษตรเกี่ยวกับแนวทางการลดการเปนหนี้ในครัวเรือนและการเปนหนี้นอกระบบ
ของเกษตรกร ผลการวิจัยพบวา มูลเหตุการณเปนหนี้นอกระบบคือการที่มีคาใชจายเพิ่มขึ้นและมี
รายได ไมเพียงพอตอคาใชจาย โดยสาเหตุที่มีความสำคัญคือ การไมมีอาชีพเสริม การขาดแหลงเงินทุน
รายไดต่ำ ทำใหเกิดแรงจูงใจและแรงกระตุนในการกูยืมเงินเพื่อมาหมุนเวียนในธุรกิจและการใชจาย
ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการกูยืมเงินหนี้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ยสามารถตอรองได พรอมไดรับ
การสนับสนุนจากครอบครัว และจากการบอกตอกันในครอบครัวถึงการกูเงินนอกระบบ จากปญหาที่
เกิดขึ้นทำใหภาครัฐบาลชวยเหลือประชาชนในแนวทางการแกไขปญหาของเงินกูนอกระบบผาน
โครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยหลักที่ประชาชนตองการคือ การสราง
รายไดเสริม และการเขาถึง สินเชื่อ Nano-Finance ที่รัฐบาลประกาศ
5.4 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรรายไดเฉลี่ยตอเดือน
ดานรายไดตอเดือน มีผลตอปจจัยที่มีผลในการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน แตกตางกัน
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากรายไดไมเพียงพอตอคาใชจายในแตละเดือน จึงเปนสาเหตุ
ทำใหตองมีการกูยืม เพื่อหมุนเวียนในการบริหารจัดการคาใชจาย สอดคลองกับ มัทนี สุจาศรี (2553)
ศึกษาถึงพฤติกรรมการกูยืมเงินนอกระบบของครัวเรือนและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกูห นี้นอกระบบ
จากการศึกษา พฤติ กรรมการกู ยื มเงินของประชากร พบวา มีความถี่ในการกูยืมเงิน 3 เดือนตอครั้ง
ในการใชบริการสวนใหญกูเงินในปริมาณ 5,000-10,000 บาท และมีระยะเวลาในการผอนชำระหนี้
เงินกูนอกระบบนาน 3 เดือนตอครั้ง จากการศึกษาปจจัยที่สนับสนุนการกูยืมเงินนอกระบบ โดยพบวา
ปจจัยดานรายไดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกูยืมเงินนอกระบบมากที่สุด รองลงมาเปนปจจัยดาน
คาใชจาย และอื่น ๆ ตามลำดับ โดยสวนใหญผูกู/ลูกหนี้เคยผิดนัดชำระหนี้เงินกูนอกระบบ และมี
จำนวนครั ้ งผิ ดนั ดผอนชำระหนี้เงินกูนอกระบบ มากสุด จำนวน 3 ครั้ง สาเหตุที่ผิดนัดผอนชำระหนี้
เงินกูนอกระบบมากที่สุด คือ เหนียวหนี้ รองลงมา เกิดจากความจำเปนในครอบครัว โดยเพื่อน และ
ญาติ พี่นองเปนบุคคลใหความชวยเหลือหลังจากผิดนัดชำระหนี้เงินกูนอกระบบ และสอดคลองกับ
สอดคลองกับ สุกัญญา บุญศิริ (2557) ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการกอหนี้ทั้ง
ในระบบและนอกระบบและเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเกิดหนี้นอกระบบของผูคาปลีกสินคา
เกษตร ผัก ผลไม เนื้อสัตว อาหารทะเล โดยผลจากการวิจัยพบวา วัตถุประสงคในการกูยืม เพื่อหมุนเวียน
ในการคาและใชจายในครัวเรือน มีความถี่ในการกูเงินมากสุด จำนวน 3 เดือนตอครั้ง จำนวนเงินในการกู
20,001-30,000 บาท
5.5 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบตามตัวแปรภายในและภายนอก
ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบจากดานจากการประกอบอาชีพ 3 อันดับแรก คือ
รายไดไมเพียงพอในการใชดำรงชีพ รองลงมาคือ ใชสำหรับนำไปซื้ออุปกรณเครื่องมือในการประกอบ
อาชีพ และใชสำหรับนำไปซอมแซมวัสดุอุปกรณ ที่เกิดความเสียหายจากการประกอบอาชีพ
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ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบจากดานการกอหนี้จากเหตุสุดวิสัย 3 อันดับแรก คือ
ใชเปนทุนการศึกษาของตนเอง บุตรหรือบุคคลในครอบครัว รองลงมาคือ ภาวการณตกงานเนื่องจาก
วิกฤตการณ เชน โควิด-19 ภาวะทางเศรษฐกิจ และใชสำหรับนำไปชวยเหลือบิดา มารดา หรือญาติ
พี่นอง
ปจ จัยที่สงผลตอ การกอหนี้นอกระบบจากดานการกอหนี้จากการไมมีวินัยในการใชเงิน
3 อันดับแรก คือ ใชสำหรับซื้อหรือผอนชำระ รถยนต หรือรถจักรยานยนต รองลงมาคือ ใชสำหรับ
นำไปซื้อหรือตอเติมที่อยูอาศัย และกูเงินตามเพื่อนบาน หรือญาติพี่นอง
จากงานวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นวาคนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
มีปจจัยที่สงผลตอกอหนี้นอกระบบอยูในระดับต่ำ โดยมีปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบ ดานหนี้
จากการประกอบอาชีพอยูในระดับต่ำ มีปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบดานหนี้จากเหตุสุดวิสัย
อยูในระดับต่ำ และมีปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบดานหนี้จากการไมมีวินัยในการใชเงินอยูใน
ระดับต่ำมาก ซึ่งมีปจจัยในเรือ่ งของรายไดไมเพียงพอในการใชดำรงชีพ การใชเปนทุนการศึกษาของตนเอง
บุตรหรือบุคคลในครอบครัว และภาวการณตกงานเนื่องจากวิกฤตการณ เชน โควิด-19 ภาวะทาง
เศรษฐกิจอาจสงผลตอการกอหนี้นอกระบบ
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1) ภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรเขามามีบทบาทในเพิ่มชองทางการใหบริการเงินกู
ที่สามารถเอื้อประโยชนใหแกประชาชนผานทางธนาคารของภาครัฐ
2) จากผลการศึกษา พบวาอาชีพ และรายได เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาระหนี้สินของ
ประชาชนอยางมาก ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวขอควรใหความสำคัญกับการใหความรูและขอมูลขาวสารที่
ถูกตองในการบริหารจัดการการใชเงินแกประชาชนที่มีความทันสมัยและตรงตามความตองการ เชน
การจัดอบรม และพัฒนาองคความรูตาง ๆ
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1) ควรทำการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนใน
พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
2) ควรทำการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้นอกระบบของคนนอกพื้นที่อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการศึกษากลุม เปาหมาย หรือศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการตอหนี้ดานอื่น ๆ
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มาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคระบาดจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควิด-19)
กรณีศึกษา ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส

นครินทร ศรีเลิศ*
0

บทคัดยอ
การศึก ษาวิจัยเรื่อ ง มาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ จากผลกระทบของโรคระบาด
จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควิด-19) กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และ
ประเทศฝรั่งเศส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพรระบาด
ของโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย สิงคโปร และฝรั่งเศส 2) ศึกษามาตรการ
ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทย สิงคโปร และฝรั่งเศส ใชในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของโควิด-19 และ 3) เปรียบเทียบมาตรการทางเศรษฐกิจทีป่ ระเทศไทย สิงคโปร และฝรั่งเศสในใชใน
การเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 โดยผูวิจัยเลือกประเทศที่ศึกษาจาก
สัดสวนการพึ่งพิงรายไดตางประเทศ ตามขอมูลของธนาคารโลกในสวนของโครงสรางการผลิตใน
สวนรายไดจากภาคการทองเที่ยวและบริการ และรายไดจากการสงออกสินคา ดำเนินการศึกษาแบบ
วิจ ัยเชิ งคุ ณภาพโดยใช การศึ กษาวิจัยจากเอกสาร (documentary research) จากแหลงเอกสาร
ราชการ ขาว บทความ จากในและตางประเทศที่เผยแพรระหวางวันที่ 1 ก.พ. – 30 ก.ย. 2563 โดย
ใชกรอบการศึกษา ตามกรอบของธนาคารแหงประเทศ (ธปท.) ออกเปน 4 รูปแบบมาตรการ ไดแก
1.มาตรการการชวยเหลือภาคธุรกิจและผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 2. มาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ 3. มาตรการดูแลครัวเรือนและการจางงาน และ4.มาตรการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : Nakarin.sri@stu.nida.ac.th
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ผลการศึก ษาพบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ เศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศซึ่งมาจากผลของ
การระบาดของโควิด-19 เห็นผลชัดเจนที่สุดในไตรมาสที่ 2/2563 รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศมีการใชวงเงิน
ในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจเปนจำนวนมากทั้งเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของ
โควิด-19 ผลการศึกษาพบวาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศสมีการใชมาตรการ
เพื่อเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 ทั้งที่เหมือนและแตกตางกันโดยในสวนที่
เหมือนกันทั้ง 3 ประเทศมีการชวยเหลือผูมรี ายไดนอยผานรูปแบบของเงินใหเปลาในสวนของประเทศ
ไทยและสิงคโปร สวนฝรั่งเศสมีการใหเงินเพิ่มผานระบบประกันการวางงาน ขณะที่มาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศไทยใหความสำคัญกับการกระตุนเศรษฐกิจผานการกระตุนการบริโภคและ
การทองเที่ยวภายในประเทศผานการขณะที่สิงคโปรเนนการชวยเหลือภาคธุรกิจ การพยุงการจางงาน
และฝกทักษะแรงงาน สวนในฝรั่งเศสมีการเตรียมเงินงบประมาณจำนวนมากในการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจระยะยาว การมุงสูอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ ที่ได
รวบรวมและนำเสนอในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถใชเปนขอมูลในการศึกษา และวางแผนนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อรับวิกฤติดานตางๆที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
คำสำคัญ: การเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ ประเทศที่พึ่งพิงเศรษฐกิจภายนอก

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญของปญหา
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควิด-19) นอกจากสงผลกระทบ
ตอสุขภาพและชีวิตของประชาชนยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในวงกวาง เนื่องจากมีการสั่งปดกิจการ
เพื่อปองกันการแพรระบาด ตลอดจนการปดนานฟา พรมแดนเพื่อควบคุมโรคระบาดธนาคารโลก
(World Bank) ไดเผยแพรรายงานผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19 โดยระบุวาโรคระบาด
ครั้งนี้จะทำใหเศรษฐกิจโลกเสียหายรุนแรงที่สุดในรอบ 150 ป โดยมีการคาดการณวาเศรษฐกิจโลก
ในป 2563 จะหดตัวประมาณ 5.2% กระทบตอการจางงาน และทำใหประชากรโลกประมาณ 70- 100
ลานคนทั่วโลกเขาสูภาวะยากจนสุดขีด ( extreme poverty) (news.thaipbs.or.th,2563)
ประเทศไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจในการพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกเปนอยางมากทั้งในเรื่อง
ของการทองเที่ยวและการสงออกไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 เปนอยางมากธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมินวาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้จะหดตัว 8.1% และกวาที่เศรษฐกิจ
จะฟนตัวกลับไปอยูในระดับปกติตองใชระยะเวลากวา 2 ป (ธนาคารแหงประเทศไทย, 20 ก.ค. 2563)
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทำใหรัฐบาลของประเทศตางมีความจำเปนตองออกมาตรการ
ทางเศรษฐกิจทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และมาตรการอื่น ๆ เพื่อรองรับผลกระทบจาก
โควิด-19 รวมทั้งเตรียมการเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในระยะตอไปและใชวงเงินมหาศาลในการประคับประคอง
และดูแลเศรษฐกิจ ซึ่ง นาสนใจวาประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ที่มีโ ครงสรางเศรษฐกิจที่พึ่งพิง
รายไดจากภายนอกประเทศมากเชนเดียวกับประเทศไทย จะมีมาตรการทางเศรษฐกิจอย า งไรใน
การเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถอยูรอดและฟนตัวจากวิกฤตโควิด-19 ได
1.2 วัตถุประสงคการศึกษา
1.2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาผลกระทบตอ เศรษฐกิจ จากโควิด-19 ที่เ กิดขึ้นกับ เศรษฐกิจ
ของประเทศที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ไดแก ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส
1.2.2 เพื่อศึกษานโยบาย และมาตรการทางเศรษฐกิจที่ใชในการเยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจจากาผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 ของประเทศที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ไดแก
ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบลักษณะของนโยบายรวมถึงมาตรการทางเศรษฐกิจ ที ่ใ ช
ในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากาผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 ของประเทศที่
ผูวิจัยเลือกศึกษาไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส
1.3 คำถามสำหรับการศึกษา
1.3.1 ประเทศที่มีโครงสรางเศรษฐกิจพึ่งพิงรายไดจากภายนอกประเทศที่ศึกษา
ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศสไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร
ระบาดของโควิด-19 อยางไร
1.3.2 ลักษณะและรูปแบบของมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีโครงสราง
เศรษฐกิจพึ่งพิงรายไดจากายนอกประเทศ ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส
ใชมาตรการในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจอยางไร

2. การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดการทบทวนวรรณกรรมในสวนของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ 2 สวนทั้งในสวน
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกีย่ วของและทบทวนวรรณกรรมในสวนของแนวทางปฏิบัติและนโยบาย
ที่มีการใชหลังเกิดวิกฤติแตละครั้ง โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปไดแก
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเยียวยาและกระตุนเศรษฐกิจ
กับหัวขอการวิจัยทั้งในสวนของทั้ง 6 ทฤษฎีดังกลาวดังตอไปนี้
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2.1.1 นโยบายการเงิน นโยบายการเงินเปนเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใชสำหรับ
การดูแล และควบคุม ภาวะเศรษฐกิจในชวงเวลาตาง ๆ ใหเ กิดความสมดุล โดยการควบคุมของ
ธนาคารกลาง ซึ่งจะมีผลตอปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย และอุปทานของเงิน ซึ่งการ
กำหนดเปาหมายของการดำเนินนโยบายการเงินมักดำเนินการขึ้นเพื่อรัก ษาเสถียรภาพในตลาด
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนเพื่อการจางงานในระบบดับสูง และความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ประเภทของนโยบายการเงินแบงเน 2 ประเภท ไดแก นโยบายการเงินแบบเขมงวด
หรือแบบตรึงตัว (Restrictive Monetary Policy) โดยการใชนโยบายแบบนี้มักใชในชวงที่มีภาวะเงิน
เฟอขึ้นในระบบเศรษฐกิจ หรืออุปทานทางการเงินในระบบลดต่ำลง (มนตรี โสคติยานุรักษ ,2560)
2.1.2 นโยบายการคลัง ประเภทของนโยบายการคลัง แบง ออกได เ ป น
2 ประเภท ไดแก นโยบายการคลังแบบตั้งใจ (Discretionary Fiscal Policy) เปนการดำเนินนโยบาย
ทางดานรายได หรือรายจายของรัฐบาลแบบจงใจ โดยการกำหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ เชน
มาตรการดานภาษีซึ่งสงผลกระทบตอการใชจายมวลรวมในระบบเศรษฐกิจ อีกประเภทคือ นโยบาย
การคลังแบบไมไดตั้งใจ (Non - Discretionary Fiscal Policy) ซึ่งเปนมาตรการการดำเนินนโยบาย
ของภาครัฐบาลตามปกติ โดยที่ไมไดมีการดำเนิน นโยบาย หรือดำเนินมาตรที่เกี่ยวของกับการปรับ
เพิ่ม ลด คำใชจายของภาครัฐเพื่อควบคุม ภาวะทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม เนื่องจากการดำเนินนโยบาย
การคลังตามปกติ สอดคลอง และสอดรับกับภาวะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จนสามารถรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจไดโดยอัตโนมัติ กลาวไดวาเปนการดำเนินโบายการคลังแบบไมไดตั้งใจ ในลักษณะ
ของกลไกทางเศรษฐกิจสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (มนตรี โสคติยานุรักษ,อางแลว)
2.1.3 ทฤษฎี Keynesian Theory หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรของเคนสเปน
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เนนการใชการขับเคลื่อนทางอุปสงค (Demand Driven Side) มากกวา
การพึ่งพาภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ (Supply Side) เพื่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาล
มักจะเปนกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายดานการใชจายที่สำคัญๆเพื่อเพิ่มการเติบโตของ จีดีพีบวก
กับการกำกับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง อาทิเชนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อ
การเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืนในชวงเวลาตาง ๆ ตลอดวงจรเศรษฐกิจ (Business Cycle) ตาม
แนวคิดของเคนสการวิเคราะหผลกระทบที่เ กิดจากการใชจายในสาขา เศรษฐกิจที่สำคัญทฤษฎี
เศรษฐศาสตร (ผูจัดการออนไลน,6 มี.ค.2552)
2.1.4 Supply-side economicsเป น ทฤษฎี และแนวคิ ด ที่ เ กี่ ยวขอ งกับ
งานวิจัย เศรษฐศาสตรทางดานอุปทาน (supply-side economics) มีสาระสำคัญ คือ การลดภาษีใหแก
สถานประกอบการและปจเจกบุคคล และการลดกฎระเบียบและขั้นตอนในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ รัฐบาล (สมศักดิ์ แตมบุญเลิศชัย,30 ก.ค. 2562)
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2.1.5 ทฤษฎี Helicopter money เป น ทฤษฎี น ี ้ ถ ู ก คิ ดค น โดย Milton
Friedman นักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันในป ค.ศ.1969 เปนทฤษฎีที่เปนการนำเงินที่ธนาคารกลางพิมพ
แลวนำไปใหประชาชนโดยตรงเพื่อใชจายหรือทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพราะเชื่อกันวา วิธีนี้จะกระตุน
เศรษฐกิจใหฟนตัวเร็วขึ้น เปรียบเสมือนการใชเฮลิคอปเตอรมาบินอยูเหนือทองฟา แลวโปรยเงินลงมา
แจกประชาชน (ลงทุนแมน,10 ธ.ค. 2562)
2.1.6 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจแบบเปด รศ.วินิตา สุทธิสมบูรณ, ผศ.สมพิศษา
ณ นคร และดร.สุ วิ ม ล อั ง ควานิ ช ไดอ ธิบ ายระบบเศรษฐกิจของไทยไวในรายงานเรื่อ งความรู
ความเขาใจในหลักเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ คุณธรรมนำสังคม (2552) วาระบบ
เศรษฐกิจแบบเปด (Open Economy) หมายถึงระบบเศรษฐกิจที่มีภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ
ขนาดใหญ และเมื่อเปรียบเทียบกับระบบเศรษฐกิจ โดยรวมขนาดความเปดของระบบเศรษฐกิจขึ้นกับ
ปริมาณการคาระหวางประเทศ หรือนโยบายของรัฐบาลโดยตองพิจารณานโยบายของประเทศอื่น ๆ
โดยผานทางประเทศคูคา ภาคเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศของไทยเทศซึ่งรวมทั้งการสงออก
การทองเที่ยวและบริการมีมากกวา 70% ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) โดยตามนิยามนี้
เศรษฐกิจไทยเปนเศรษฐกิจในระบบเปดเชนกัน
2.2 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการฟนฟูและเยียวยาเศรษฐกิจภายหลัง
จากการเกิดวิกฤติ จากการทบทวนพบวาประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540
หรือ “วิกฤตตมย้ำกุง” ทนง พิทยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้นได กำหนดมาตราการ
ฟนฟูความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยเรงดวน 7 มาตรการ และไดป ระกาศเปน
แผนการแกปญ หาเศรษฐกิจ ประเทศทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว (เอกสารขาวกระทรวงการคลัง
ส.ค.,2540) ประกอบไปดวย 1)มาตรการฟนฟูความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินไทย 2) มาตรการ
การคลัง ซึ่งเนนความสมดุล ความประหยัดและรักษาวินัยการคลัง 3) มาตรการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
รัฐวิสาหกิจ 4) มาตรการอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อสรางเสถียรภาพการเงิน 5) ธนาคารแหงประเทศไทย
จะกำหนดเปาหมายดอกเบี้ยที่ชัดเจน รวมทั้งดูแลสภาพคลองใหอยูในระดับที่เหมาะสม ในชวงหลัง
การปรับตัว โดยปรับสภาพคลองอยางคอยเปนคอยไป สวนที่ สภาพคลองจะเพิ่มขึ้นมากหรือนอย
และจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นในระบบการเงินไทย 6) มาตรการปรับปรุงปจจัยเชิงโครงสราง
เพื่อสนับสนุนการสงออก การสงออกมีความสำคัญอยางยิ่งในการแกปญหาเศรษฐกิจ และ 7) มาตรการ
ยกระดับความสามารถเชิงแขงขันของประเทศ
ในป 2541 ซึ่งเปนปที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยยังคงไดรับผลกระทบจาก
วิกฤตตมยำกุง ธปท.ไดออกรายเศรษฐกิจและการเงินประจำป 2541 (ธนาคารแหงประเทศไทย,2541)
ระบุถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ รวมทั้งมาตรการในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ
แบงออกเปน 7 ดาน 1) มาตรการดานการเงิน 2) มาตรการทางดานการคลัง 3) มาตรการการกอหนี้
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4) มาตรการทางดานสังคมและแรงงาน 5) มาตรการที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจ 6) มาตรการทางดาน
ตลาดทุนและ 7) มาตรการดานราคา
อีกตัวอยางของการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจคือกรณีของสหรัฐอเมริกา เมื่อคราวเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจซัพไพรม โดยในป ค.ศ. 2008 รั ฐสภาสหรัฐฯไดม ีการออกกฎหมายรัฐบัญญัติส ง เสริ ม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในภาวะฉุกเฉิน ค.ศ. 2008 (Emergency Economic Stabilization Act of
2008) นั้นประกอบดวยสาระสำคัญดังตอไปนี้ 1) ใหอำนาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (Secretary
of the Treasury) ในการจัดตั้งโครงการชวยเหลือ เยียวยาสินทรัพยที่มีปญหา (Troubled Asset Relief
Program - TARP) เพื่อรับซื้อสินทรัพยที่มีปญหาจากสถาบันการเงินตาง ๆ ภายใตกำหนดระยะเวลา
เงื่อนไขแนวทางและ ระเบียบที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประกาศกำหนด
2) จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการสรางเสถียรภาพทางการเงิน (Financial Stability Oversight
Board) เพื่อตรวจสอบและเสนอรายงานตอรัฐสภา (Congress) ในประการตาง ๆ ที่กฎหมายฉบับนี้ได
บัญญัติไวและในประเด็นที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ การปฏิบัติงานในดานการชวยเหลือภาคครัวเรือน
อเมริก ัน ตลอดจนการสง เสริม เสถียรภาพ ตลาดการเงิน และการดูแลผลประโยชนของบุคคล
ผูเสียภาษี 3) ขยายเพดานมูลคาการประกันเงินฝาก ภายใตบรรษัทการประกันเงินฝากแหง สหรัฐอเมริกา
(Federal Deposit Insurance Corporation : FDIC) จาก 1 แสนดอลลารสหรัฐฯ เปน 2.5 แสนดอลลาร
สหรัฐฯ ทั้งนี้บรรษัทประกันเงินฝากฯ จะไดรับอำนาจชั่วคราว ในการกูยืมเงินจากกระทรวงการคลังได
โดยไมจำกัดจำนวน 4) มาตรการทางภาษี ไดแก ขยายเวลาการบัง คับ ใชม าตรการลดหยอ นภาษี
โรงเรือนและที่ดิน (Property Tax) ใหเ จาของบานสามารถทำการลดหยอนภาษีไดไมเกิน 1,000
ดอลลารสหรัฐฯ ตอครัวเรือน ขยายการบังคับใชมาตรการลดหยอนภาษีสำหรับผูป ระกอบการในธุรกิจ
พลังงานทดแทน ทั้งการผลิตกระแสไฟฟาจากถานหิน กระแสลม คลื่นและกระแสน้ำ เปนมูลคารวม
กวา 18,000 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขยายเวลาการตรึงอัตราภาษีภายใตระบบภาษีขั้นต่ำทางเลือ ก
(Alternative Minimum Tax) ตอไปอีก 1 ปซึ่งจะเปนประโยชนตอพลเมืองอเมริกันกวา 24 ลานคน
ขยายเวลาการบังคับใชมาตรการลดหยอนภาษีหลาย ๆ มาตรการที่หมดอายุแลวออกไปอีกเปนเวลา
2 ป อาทิ ภาษีดานการวิจัยและพัฒนา คาใชจายดานการศึกษาระดับสูงในบางประเภท คาใชจายใน
การปรับปรุงรานอาหารและกิจ การคาปลีก ตลอดจนการผลิต ไบโอดีเซล เปนตน 5) มอบอำนาจ
ใหแกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and
Exchange Commission: SEC) ในการระงับใช มาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวกับการปรับมูลคาหลักทรัพย
ตามราคาตลาด (mark-to-market) เพื ่ อ ประโยชนในการคุม ครองแกนัก ลงทุน เนื่อ งจากมีก าร
วิเคราะหกันวา มาตรฐานทางบัญชีดังกลาวก็เปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทำใหสถาบันการเงินตองปรับ
ลดมูลคาทรัพยสินลงหลายพันลานดอลลารสหรัฐฯ จากผลของการขาดสภาพคลองในตลาดเงิน ทั้งนี้
รัฐสภาสหรัฐอเมริกา(Congress) ไดวางแนวทางในการดำเนินงาน ภายใตรัฐบัญญัติฯ 11 รวมกับ
กระทรวงการคลังไวโดยใชงบประมาณในสวนแรกจำนวน 3.5 แสนลานดอลลารสหรัฐฯ ในการเขา
ซื้อสินทรัพยที่ประกันดวยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย ที่ขาดสภาพคลอง(Illiquid Mortgage Assets)
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3. วิธีการศึกษาวิจัย
ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดวยกระบวนการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary
research) โดยทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับการเยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจจากผลกระทบจากโควิด-19 ของทั้งในประเทศไทยและในตางประเทศในประเทศที่ศึกษา
ไดแก ประเทศไทย ประเทศฝรั ่ ง เศส และประเทศสิง คโปร เพื่อ ศึก ษาลัก ษณะและรูปแบบของ
มาตรการในการฟ  นฟูและเยี ยวยาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ตามที่ผ ูวิจ ัยได
เลือกประเทศที่ใชในการศึกษาวิจัยมาตรการและนโยบายเศรษฐกิจในการเยียวยาและฟนฟูโควิด-19
กำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง กำหนดการศึกษาจากเอกสาร ขาว และบทความ จาก
สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอกนิกส ที่เผยแพรผานสื่อในประเทศไทย และในตางประเทศระหวางวันที่
1 กุมภาพันธ–30 กันยายน 2563 โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศที่ผ ูวิจัยเลือกโดยเนนในส วน
มาตรการทางเศรษฐกิจที่ใชเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 ของทั้ง 3 ประเทศ และเลือก
ประเด็นสำคัญที่จะศึกษาไดแก
1) ผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ผูวิจัยเลือกศึกษา ไดแก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส
2) นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศ
สิงคโปร ใชในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19
ผูศึก ษาไดนำกรอบมาตรการที่ ธปท.ใชในการจำแนกมาตรการในการเยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศตางๆมาใชเปนกรอบในการศึกษาวิจัยในเรื่องมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ
จากผลกระทบของ โควิด-19 กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศสิงคโปร และประเทศฝรั่งเศส โดย
สามารถที่จะกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไดดังนี้

โควิด-19
สงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจ

มาตรการทางเศรษฐกิจที่ประเทศตาง ๆ
เลือกใช
1. มาตรการการชวยเหลือภาคธุรกิจและ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)
2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
3. มาตรการดูแลครัวเรือนและการจางงาน
4. มาตรการรักษาเสถียรภาพ

เศรษฐกิจไดรับการ
เยียวยาและการฟนฟู
จากผลกระทบโควิด19

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการเศรษฐกิจในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ
ของโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (โควิด-19) กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศ
สิงคโปร และประเทศฝรั่งเศสผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยในประเด็นสำคัญที่นาสนใจไดดังนี้
4.1 มาตรการเศรษฐกิจที่ทั้ง 3 ประเทศใชในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19
มีความแตกตางกันเปนสวนใหญ โดยมีความแตกตางกันในแงของขนาดการใชวงเงินในการเยียวยา
และฟนฟูเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับสัดสวนจีดีพี โดยประเทศไทยมีสัดสวน 14% ของจีดีพี ประเทศ
ฝรั่งเศสมีสัดสวน 23.2% ของจีดีพี และประเทศสิงคโปร มีสัดสวน 19.9% ของจีดีพี และมีผลตอ
หนี้สาธารณะตอจีดีพีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแตละประเทศที่ศึกษามีการใชเม็ดเงินในการฟนฟูและเยียวยาว
เศรษฐกิจดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1: เม็ดเงินในการฟนฟูและเยียวยาเศรษฐกิจจากโควิด-19
ประเทศไทย
วงเงินที่ใชในการ
เยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจ

ระดับหนี้สาธารณะ
ตอจีดีพี

ประเทศที่ศึกษาวิจัย
ประเทศฝรั่งเศษ

ประเทศสิงคโปร

2,555,024 ลานบาท
(สัดสวน 14% ของจีดีพี)

543,000 ลานยูโร
หรือประมาณ 19.9
ลานลานบาท
(สัดสวน 23.2% ของ
GDP)

100,900 ลานดอลลาร
สิงคโปร
หรือประมาณ 2.3
ลานลานบาท
(สัดสวน 19.9% ของ GDP)

52%

115%

142%

4.2 เมื่อเปรียบเทียบมาตรการเศรษฐกิจทีท่ ั้ง 3 ประเทศใชในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ
พบวาประเภทของมาตรการตาง ๆ ที่ออกมาครอบคลุมทั้งมาตรการชวยเหลือภาคธุรกิจและเอสเอ็มอี
มาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ มาตรการในการดูแลครัวเรือนและการจางงาน จะมีก็เพียงประเทศ
สิงคโปรที่พบวามาตรการในดานการกระตุนเศรษฐกิจนั้นไมมีมาตรการในดานนี้เนื่องจากมาตรการ
สวนใหญเนนไปที่ก ารชวยเหลือ ภาคธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากการทองเที่ยว และมีมาตรการที่
เกี่ยวกับดานแรงงานเปนจำนวนมากทั้งเรื่องการชวยเหลือผูวางงาน และปรับทักษะแรงงานสูอนาคต
4.3 มาตรการทางการเยียวยาและการฟนฟูเศรษฐกิจที่ทั้ง 3 ประเทศมีการออกมาตรการ
มากที่สุดคือ มาตรการในการชวยเหลือผูประกอบการและเอสเอ็มอี โดยมาตรการในระยะแรกจะให
ความสำคัญกับการเขาถึง สินเชื่อ การเสริมสภาพคลอง และลดตนทุนใหกับผูประกอบการ โดย
ประเทศไทยมีการปลอยสินเชื่อดอกเบี้ย การพักหนี้ใหกับผูประกอบการและประชาชนเพื่อชวยเหลือ
เรื่องสภาพคลองโดยเรงรัดการคืนภาษี ขณะที่ในฝรั่งเศสมีมาตรการที่นาสนใจเชนการเตรียมเงินกู
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ฉุกเฉินใหกับธุรกิจที่ตองการเงินกูเสริมสภาพคลองเรงดวน การค้ำประกันเงินกูฉุกเฉินโดยธนาคาร
กลางและกระทรวงการคลังรวมกันค้ำประกันเงินกู สวนสิงคโปรมีการใชมาตรการชวยเหลือ และ
อุดหนุนคาจางใหกับผูประกอบการเพื่อคงสภาพการจางงานไวตั้งแตชวงแรก ๆ ของการเกิดวิกฤต
โควิด-19 นอกจากนี้ยังมีมาตรการการคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหกับผูประกอบการในสัดสวน 25%
สำหรับในปภาษี 2563 และคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใหก ับผูประกอบการ 10-30% ตามแต
ประเภทธุรกิจ
4.4 มาตรการในการกระตุนเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีการออกมาตรการที่สนับสนุน และ
กระตุนเศรษฐกิจโดยจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวและการบริโภคภายในประเทศหลายมาตรการ โดย
สวนหนึ่งใชวงเงินจากเงินกูตาม พ.ร.ก.ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินฯวงเงิน 1 ลานลานบาท ซึ่งได
จัดสรรวงเงินในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ 5.5 แสนลานบาท โดยมีหลายมาตรการที่ใชเ ชน
การเพิ่มการบริโภคโดยเติมเงินในบัตรสวัสดิการแหงรัฐอีกคนละ 500 บาท วงเงินรวม 2.1 หมื่นลานบาท
โครงการคนละครึ่งที่รัฐสนับสนุนคาใชจายในการซื้อสินคา อาหาร ฯลฯ วงเงินไมเกินคนละ 150 บาท
ตอวัน หรือไมเกิน 3,000 บาทตลอดอายุโครงการ วงเงินรวม 3 หมื่นลานบาท รวมไปถึงโครงการ
เราเที่ยวดวยกัน และกำลังใจที่สนับสนุนใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในประเทศ ในสวนของประเทศ
ฝรั่งเศสมาตรการการกระตุนเศรษฐกิจเนนไปในเรื่องของการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวเพือ่
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ และสรางงานใหม ๆ รองรับอนาคต โดยโครงการการลงทุนที่ใหญที่สุดของ
รัฐบาลฝรั่งเศสอยูในแพคเกจ “French Reboot” ที่จะมีการลงทุนรวมกวา 3 หมื่นลานดอลลารยูโร
ประกอบไปดวยแผนงานยอย ๆ ไดแกการสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน มาตรการในการสรางงานและปรับทักษะแรงงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อปรับทักษะของ
แรงงานและสรางงานเพิ่มขึ้นในประเทศประมาณ 1.6 แสนตำแหนงภายในป 2564
4.5 มาตรการดูแลครัวเรือนและการจางงาน มาตรการในดานนี้ทั้ง 3 ประเทศใชแนวทางที่
เหมือนและแตกตางกัน โดยในสวนที่เหมือนกันคือการดูแลคาสาธารณูปโภคบางสวนรัฐบาลไทยและ
สิงคโปรดำเนินการเหมือนกัน ในเรื่องการลดราคาคาน้ำและคาไฟ ซึ่งของไทยมีการลดคาใชจายสวนนี้
3 เดือนและขอคืนคาประกันมิเตอรได ขณะที่สิงคโปรมีการสนับสนุนคาใชจายในสวนของคาไฟและ
น้ำประปาเพิ่มขึ้นใหกับประชาชนในชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 มาตรการที่เกี่ยวของกับ
การดู แลประชาชนและครั วเรื อนในชวงที่มีก ารแพรร ะบาดของโควิด-19 อยางหนัก ทำใหตองมี
การล็อคดาวปดกิจการบางอยางหรือ ออกคำสั่ง ใหประชาชนอยูแตในที่พักอาศัยแตละประเทศมี
การแจกเงินใหกับประชาชนเปนคาใชจายในการดำรงชีวิตประเทศไทยมีการแจกเงินใหกับ ประชากร
15.3 ลานคน โดยใหใชวิธีการลงทะเบียนในโครงการ “เราไมทิ้งกัน” คนละ 5,000 บาทตอเดือนเปน
เวลา 3 เดือน สวนสิงคโปรรัฐบาลสิงคโปรมีการแจกเงินใหประชากรแตกตางกันออกไปหลายกลุมทั้ง
ประชากรที่มีอายุ 21 ปขึ้นไปคนละ 100 -300 ดอลลารสิงคโปรในระยะแรกและเพิ่มเปน 300-900
ดอลลารสิงคโปร ขึ้นกับระดับของรายไดและความจำเปน
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อีกมาตรการที่สิงคโปรมีคลาย ๆ กับไทยก็คือ มาตรการการเติมเงินใหกับผูมีรายไดนอยแต
รัฐบาลจะสมทบเงินเขากองทุนสำรองเลี้ยชีพ (CPF) ไมนอยกวา 100 ดอลลารสิงคโปรสำหรับผูที่มี
รายไดนอยกวา 2,300 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน ขณะที่ในประเทศฝรั่งเศสดูแลประชากรวัยแรงงาน
ผานมาตรการการอุดหนุนผานระบบประกันการวางงานโดยเพิ่มการอุดหนุนเปน 80% ของคาจาง
ขั้นต่ำจากที่ปกติการอุดหนุนแรงงานวางงานจะอุดหนุนไมเกิน 70%
4.6 ในสวนมาตรการดูแลครัวเรือนและการจางงานประเทศไทยรัฐบาลทำโครงการสนับสนุน
การจางงานบัณฑิตจบใหมโดยรัฐบาลสมทบจายกับนายจาง เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแต เดือน ต.ค.
2563 - ต.ค.2564 ในประเทศสิงคโปร ในเดือน พ.ค. 2563 รัฐบาลสิงคโปรออกแพคเกจ SG United
Jobs and Skills มีเปาหมายในการสรางงานประมาณ 100,000 ตำแหนง รวมถึงสงเสริมการฝกงานและ
ปรับทักษะแรงงาน และจูงใจใหนายจางจางคนงานในพื้นที่ที่สำเร็จการฝกอบรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เปนอนาคตของประเทศในอนาคต สวนฝรั่งเศสมาตรการสนับสนุนการ
จางงานใหมร ั ฐบาลบรรจุ ไว ส วนหนึ ่ งของแผนการกระตุนเศรษฐกิจ (France Reboot) โดยเปน
มาตรการในการสรางงานและปรับทักษะแรงงานศตวรรษที่ 21 ใชงบประมาณกวา 35,000 ลานยูโร
จะถูกใชไปในเรื่องการสรางธุรกิจที่เปนของคนรุนใหม สตารทอัพ การอบรมเพิ่มทักษะแรงงานใน
ประเทศเพื่อใหแรงงานมีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 และการสรางงานโดยรัฐบาลฝรั่งเศสตั้งเปาที่จะ
สรางงานเพิ่มใหไดอีกอยางนอย 160,000 ตำแหนงภายในป 2564
4.7 มาตรการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ มาตรการแตละประเทศที่ศึกษามีการใชมาตรการ
และนโยบายที่แตกตางกันออกไปโดยประเทศไทยในชวงเวลาที่ตลาดหลัก ทรัพยมีความผันผวน
ในประเทศไทย กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) มีการออกมาตรการตาง ๆ
ไดแก มาตรการสรางความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุน โดยใหประชาชนทั่วไปหักลดหยอนคาซื้อหนวย
ลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อ การออม (Super Savings Fund หรือ SSF) ที่ม ีนโยบายการลงทุนใน
หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การตรารางพระราชกำหนด 2 ฉบับ
ไดแก 1) ธปท.ปลอยกูเพิ่มวงเงินใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในอัตรารอยละ 0.01
ตอป 500,000 ลานบาท เพื่อใหธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจไปปลอยสินเชื่อใหม
เพิ่มเติมใหแกผูประกอบการ SMEs ที่มียอดสินเชื่อคงคางเดิมไมเกิน 500 ลานบาท 2) รางพรก.สนับสนุน
สภาพคลองเพื่อดูแลเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชน พ.ศ. .... (ราง พ.ร.ก. BSF) สำหรับเพิ่มสภาพ
คลองและรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสารหนี้และให ธปท. สามารถซื้อขายหนวยลงทุนคุณภาพดี
ในกองทุนดังกลาว ไดไมเกิน 400,000 ลานบาท มาตรการการขยายวงเงินคุมครองเงินฝากที่ระดับ
5 ลานบาทไปถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแกผูฝากเงิน ปรับลดอัตราเงิน
นำสงจากสถาบันการเงินจากอัตรารอยละ 0.45 ตอป เหลือรอยละ0.23 ตอป เพื่อใหสถาบันการเงิน
มีตนทุนต่ำลง ซึ่งจะนำไปสูการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูที่จะชวยบรรเทาภาระหนี้ของภาคธุรกิจควบคูไป
กับการออกประกาศสั่งธนาคารพาณิชย งดจายเงินปนผลงวดครึ่งป 2563 พรอมงดการซื้อหุนคืน
เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินเพื่อใหธนาคารพาณิชยรักษาระดับเงินกองทุนใหเขมแข็งและ
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นครินทร ศรีเลิศ

รองรับการดำเนินธุร กิจ ไดอ ยางตอเนื่อง ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับแนวทางที่ธนาคารกลาง
หลายประเทศ รวมถึงธนาคารกลางสิงคโปรใชเชนกันโดยกำหนดใหธนาคารพาณิชยและบริษัทที่
เกี่ยวของกับ การเงินจายเงินเปนไดไมเกินรอยละ 60 ของเงินปนผลในป 2562 สิง คโปรประกาศ
มาตรการเพื่อใหทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยสิงคโปร
(S-REITs) มีความยืดหยุนมากขึ้นในการจัดการกระแสเงินสดและระดมทุน โดยมาตรการประกอบดวย
การขยายกำหนดเวลาในการกระจายรายไดที่ตองเสียภาษี ระยะเวลาสำหรับ S-REITs ที่จะกระจาย
รายไดที่ตองเสียภาษีอยางนอย 90% ใหขยายจาก 3 เดือนเปน 12 เดือนเพื่อใหมีความยืดหยุนใน
การจัดการโครงสรางเงินทุนและเพิ่มการจัดหาเงินกู เปนตน สวนมาตรการรักษาเสถียรภาพการเงิน
ของประเทศฝรั่ง เศส สมาพันธธนาคารฝรั ่ง เศส (French banking federation) ออกมาตรการ
ค้ำประกันเงินกูโดยภาครัฐเพื่อซื้อคืนหุน กูหนึ่งปและจะมีระยะเวลาปลอดหนี้ โดยประเมินวามาตรการ
นี้สามารถรองรับการจัดหาเงินทุนของธนาคารตางๆที่เปนสมาชิกขององคกรไดถึง 3 แสนลานยูโร
ทั้งนี้บริษัทที่เขารวมโครงการสามารถตัดสินใจที่จะตัดจำหนายเงินกูบางสวนภายใน 5 ป
4.8 มาตรการเศรษฐกิจในระยะกลางและยาวที่รัฐบาลทั้ง 3 ประเทศมีการประกาศออก
มาหลั ง จากเผชิ ญ วิ ก ฤตโควิ ด-19 นอกจากมุง แกป ญ หาและขับ เคลื่อ นเศรษฐกิจ ในระยะสั้นยัง
มีนโยบายและมาตรการตางๆที่เปนการวางแนวทางสำหรับการฟนฟูเศรษฐกิจ และสรางเศรษฐกิจ
สำหรับอนาคตที่เศรษฐกิจของประเทศจะฟนตัวหลังการคลี่คลายของโควิด-19โดยประเทศไทยมี
การกำหนดวงเงิ นจาก พ.ร.ก.เงินกู 1 ลานลานบาท ไวท ี่ 4 แสนลานบาท โดยมีส ภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแหงชาติ สังคมแหงชาติ (สศช.) เปนผูพิจารณากลั่นกรองโครงการ อยางไรก็ตามในระยะแรก
ของการออกมาตรการที่ใชเงินกูของไทยใชไปในการกระตุนการบริโ ภค การทองเที่ยวในประเทศ
รวมทั้งการจางงานในชนบท สวนโครงการที่เกี่ยวกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะ
กลางและระยะยาวยังไมมีในชวงเวลาที่มีการศึกษา
ขณะที่ร ัฐบาลฝรั่งเศสประกาศแผนในการพัฒนาและปรับโครงสรางเศรษฐกิจ ระยะยาว
ไวในแผน“France Reboot” วงเงิน 30,000 ลานยูโร มีวัตถุประสงคหลักในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจ
ใหเปนเศรษฐกิจสีเขียวและสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยรัฐบาลฝรั่งเศสมุงไปที่การปรับปรุงการใชพลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับประเทศสิงคโปรนั้นมาตรการและนโยบายในการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศรัฐบาล
ใหความสำคัญ ไปกับการฝก ทักษะและเพิ่ม ทักษะที่จ ำเปนสำหรับ แรงงานสมัยใหม เชน จัดสรร
งบประมาณสนับสนุนธุรกิจการเงิน Fintech วงเงิน 125 ลานดอลลารสิงคโปร อุดหนุนคาใชจายและ
การพัฒนาทักษะใหแรงงานในสาขานี้มีความสามารถในระบบดิจิทัลมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนาทักษะ
ของแรงงานอายุ 40 ปขึ้นไปเพื่อใหแรงงานในชวงอายุดังกลาวสามารถมีทักษะใหมที่สอดคลองกับ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากเกิดการแพรระบาดของโควิด-19
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สำหรับการวิเคราะหการใชมาตรการในชวงเวลาตาง ๆ พบวา ในชวงที่มีการศึกษาระหวาง
เดือน ก.พ.-ก.ย. 2563 ซึ่งผลที่ไดจะเห็นวาในชวงที่แตละประเทศมีการใชมาตรการในการเยียวยาและ
ฟนฟูเศรษฐกิจมากที่สุดคือในชวงเดือน มี.ค.-เม.ย.ซึ่งเปนชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 ใน
ระยะที่ 1 อยางรุนแรงในกลุมประเทศที่เลือ กศึกษาจนรัฐบาลตองมีการประกาศล็อ คดาวนหยุด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทำใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมาจากการปดสถานประกอบการธุรกิจ
ซึ่งมาตรการที่ใชมากคือมาตรการชวยเหลือเอสเอ็มอีโดยใชมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มาตรการ
พักชำระหนี้ การปรับโครงสรางหนี้ และการเพิ่มการค้ำประกันเงินกูใหกับผูประกอบการ มาตรการ
เพิ่มสภาพคลองทางการเงินเพื่อชวยเหลือผูประกอบการ มาตรการทางภาษีเชน การลดภาษี การเลื่อน
จายภาษี และการคืนภาษีใหผูประกอบการ รวมทั้งมาตรการอุดหนุนผูประกอบการ และชวยจาย
เงินเดือน หลังจากในเดือนเม.ย.ทั้งสามประเทศที่ผูวิจัยเลือกศึกษาเริ่มมีการใชมาตรการที่แตกตางกัน
โดยในสวนของฝรั่งเศสเนนแผนการกระตุนเศรษฐกิจโดยเนนใหภาครัฐใชจายเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
รวมทั้งปรับโครงการสรางเศรษฐกิจ ขณะที่สิงคโปรมีมาตรการที่ใชปรับทัก ษะอาชีพของแรงงาน
โดยการสนับสนุนของภาครัฐอยางตอเนื่อง ขณะทีประเทศไทยชุดมาตรการในชวงหลังจากเดือน มิ.ย.
ซึ่งเปนชวงที่เริ่มมีการผอนคลายทางเศรษฐกิจเนนไปที่การกระตุนการบริโภค การทองเที่ยว และการใช
จายในประเทศเพื่อชดเชยรายไดจากการทองเที่ยวที่หายไปจากการที่นักทองเที่ยวตางชาติไมสามารถ
เขามาทองเที่ยวไดตามปกติ
ทั้งนี้เมื่อศึกษาการใชมาตรการในการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจในชวงที่มีโควิด-19 ของ
ทั้ง 3 ประเทศที่มีการศึกษาพบวาภาวะเศรษฐกิจของแตละประเทศในไตรมาส 1-3 ป 2563 มีดังนี้
ตารางที่ 2: เศรษฐกิจของแตละประเทศในไตมาสที่ 1-3 ของป 2563
ประเทศ
ไทย

ไตรมาสที่
1/2563
-2%

ไตรมาสที่
2/2563
-12.1%

ไตรมาสที่
3/2563
-6.4%

คาดการณเศรษฐกิจ
ป 2563
-6%

สิงคโปร

-0.3%

-13.3%

-5.8%

-6.5% - -6%

ฝรัง่ เศส

-5.7%

-18.9%

-3.9%

-11%

จากตารางที ่ 2 จะเห็ นว าในช วงเวลาที่เ ศรษฐกิจของแตละประเทศที่มีการศึก ษาหดตัว
มากที่สุดคือ ในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2563 โดยเศรษฐกิจของประทศไทยหดตัว 12.2% สิงคโปร
หดตัว 13.3% และฝรั่งเศสหดมากถึง 18.9% ซึ่งจากขอมูลที่มีการศึกษาวิจัยทำใหไดทราบวาในชวง
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 เปนชวงที่แตล ะประเทศมีการออกมาตรการทางเศรษฐกิจ เพื่อ
เยียวยาผูไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งประคองภาวะเศรษฐกิจในประเทศใหไดมากที่สุด ทั้งนี้
จะเห็นวาในไตรมาสที่ 3 ของป 2563 เศรษฐกิจแตละประเทศมีการฟนตัวมากขึ้นอยางเห็นไดชัด
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นครินทร ศรีเลิศ

ซึ่งนอกจากมาตรการทางเศรษฐกิจยังมีปจจัยในเรื่องของการผอนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ให
มาดำเนินการไดทำใหเศรษฐกิจฟนตัวเพิ่มขึ้น โดยเศรษฐกิจของไทยฟนตัวขึ้นมาอยูท ี่ -6.4% ใน
ไตรมาสที่ 3/2563 เศรษฐกิจสิงคโปรในไตรมาสที่ 3/2563 หดตัวลดลงเหลือ -5.8% และเศรษฐกิจ
ฝรั่ง เศสหดตั ว 3.9% ซึ ่ ง เห็ นได ว าการใชม าตรการทางเศรษฐกิจ ควบคูก ับ การหาสมดุล ในการ
ผอนคลายใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินหนาตอไปไดในระหวางที่โควิด-19 ระบาดถือเปนแนวทางที่ทำ
ใหเศรษฐกิจของแตละประเทศฟนตัวไดดีขึ้นจากวิกฤติโควิด-19 ควบคูไปกับการใหความสำคัญปรับ
โครงการสรางเศรษฐกิจในระยะยาว
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ผลกระทบและปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีตามมุมมองและความคาดหวังของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในพืน้ ที่

นันทวุฒิ นุนสพ *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลกระทบและปจจัยแหงความสำเร็จจากการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี โดยมุงประมวลและวิเ คราะหขอมูลทั้ง ในมิต ิด าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม รวมถึงการเมืองและนโยบายสาธารณะ พรอมกับศึกษาความคิดเห็น
ในเชิงมุมมองและความคาดหวังของผูประกอบการในพื้นทีอ่ ำเภอเมืองกาญจนบุรีตอการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีในมิติการพัฒนาตามขางตน ทั้งนี้ ผูศึกษาวิจัยดำเนินระเบียบ
วิธีการวิจัย โดยอาศัยแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จำนวน 255 ราย แลวนำมาวิเคราะห
เชิงพรรณนาจากผลคะแนนประเมินเฉลี่ยที่ไดรับ ทั้งในภาพรวมจากผูประกอบการทัง้ หมดจากทุกกลุม
อุตสาหกรรมและกิจการเปาหมาย และกลุม อุตสาหกรรมหลัก 5 กลุมของจังหวัด ไดแก กลุมอุตสาหกรรม
เกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน กลุม
อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง
และกลุมอุตสาหกรรมการผลิตโครงสรางโลหะสำหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเปน
ราวรอยละ 65 ของจำนวนผูประกอบการทั้งหมดที่ดำเนินการสำรวจดังกลาว
โดยผลการศึกษาพบวา เมื่อประมวลและวิเคราะหทุกมิติของการพัฒนา เพื่อรวมกันระบุถึง
ปจจัยแหงความสำเร็จตามมุมมองและความคาดหวังที่ประเมินโดยผูประกอบการจากกลุมอุตสาหกรรม
และกิจการเปาหมาย สามารถสรุปไดวา ปจจัยทางสังคมจะสมควรและกลายเปนปจจัยแกนหลักใน
*
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับระยะตอไป เพื่อจะสรางผลกระทบเชิงบวกตอ
การดำเนินงานเชิงพาณิชยและพัฒนาการในองครวมของจังหวัดไดอยางยั่งยืนในระยะยาวไมวาจะ
เปนสวนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางตอเนื่อง
การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเอกชนในการพัฒ นาความชำนาญการหรือสมรรถนะดาน
การจัดการสิ่ งแวดล อม หรื อ แม แต ก ารสนั บ สนุนบุคลากรทางการเมือ งหรือหนวยงานภาครัฐใน
การดำเนินงานเชิงนโยบายและกลยุทธ เพื่อผลักดันวาระและพัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป
อยางไรก็ตาม ปจจัยอื่น ๆ จำแนกตามมิติของการพัฒนา ก็อาจเขามามีบทบาทเสริมใน
การรวมขับ เคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับระยะตอไปไดดวยเชนกัน โดยพิจารณา
คัดเลือก เฉพาะประเด็นยอยในแตละมิติ ซึ่งสะทอนถึงมุมมองและความคาดหวังของผูประกอบการ
จากกลุมอุตสาหกรรมหลัก หรือในภาพรวมของทุกกลุมอุตสาหกรรมและกิจการเปาหมาย ขณะเดียวกัน
การดำเนินงานในมิติการพัฒนาตาง ๆ ยังมีภารกิจที่ตองสะสางใหลลุ วงอีกหลายประการ เพื่อใหปจจัย
แหงความสำเร็จของการพัฒนาไดอุบัติขึ้นจริง รวมถึงการบรรลุความคาดหวังของผูประกอบการจะ
สามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมตอไป ทั้งนี้ ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในระยะตอไป
เพื่อมุงใหเกิดความสำเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยั่งยืน ประกอบดวย 1) ฝายที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีอาณัติและอำนาจหนาที่ควรผลักดันและบังคับใช หรือผอนปรนกฎหมายหรือกฎระเบียบ อันจะ
นำมาสูการอำนวยความสะดวกและเกื้อหนุนใหเกิดความกาวหนาในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนา
ตาง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษไดอยางราบรื่น โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางสังคม สิ่งแวดลอม
และนโยบายสาธารณะ ซึ่งจำเปนตองไดรับการคำนึงถึงและยกระดับนัยสำคัญในกระบวนการพัฒนา
เปนอยางมาก 2) ฝ ายที ่ เกี่ ยวข อ งซึ ่ง มี อาณัติและอำนาจหนาที่ รวมถึง แมแตบริษัทเอกชน กลุม
อุตสาหกรรม และกิจการเปาหมายเอง ควรพัฒนาระบบและดำเนินการประเมินผลการพัฒนาและ
การดำเนินงานในเชิงพาณิชยของตนเองอยูเสมอ เพื่อติดตามผลและรับทราบถึงกาวยางของการพัฒนา
และการดำเนินงานดัง กลาว อันจะทำใหเ กิดความเชื่อมั่นวา การพัฒ นาในองครวมจะดำเนินไป
ในทิศทางที่ถู กต อ งเหมาะสม และมี แนวโนม จะบรรลุเปาหมายการพัฒนาไดจริงในทุก มิติ และ
3) แมวากระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและภาคประชาสังคม จะตองดำเนินการอยางจริงจัง
แตในทายที่สุด ฝายที่เกี่ยวของซึ่งมีอาณัติและอำนาจหนาที่ จะตองพัฒนากลไกเชิงสถาบัน หลักเกณฑ
บรรทัดฐาน และแนวปฏิบัติอันเปนเลิศที่ชัดเจนในการเดินหนาตัดสินใจการดำเนินภารกิจตาง ๆ
อยางรวดเร็วและทันตอเหตุการณ บนพื้นฐานของการรักษาสภาวะการมีสวนรวมของทุกฝายตอไป
คำสำคัญ: ปจจัยแหงความสำเร็จ เขตเศรษฐกิจพิเศษ เครือขายวิสาหกิจ โครงสรางพื้นฐาน
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1. บทนำ
ในป 2557 ประเทศไทยไดมีการริเริ่มผลักดันการดำเนินนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อสรางฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน รวมถึงพัฒนาเมืองชายแดน โดยไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยมีหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
เปนประธาน และมีสำนักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ (สศช.) หรือชื่อเดิม วา
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือ สภาพัฒน เปนเลขานุการ และ
มีคณะอนุกรรมการหลัก 6 คณะ ทำหนาที่ขับเคลื่อนงานดานตาง ๆ ซึ่งเปนงานสำคัญในการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในสวนกลาง และระดับพื้นที่
ตอ มาในป 2558 ไดม ีก ารประกาศกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามหลักเกณฑและ
จัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะสมพัฒนาเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ จำนวน 10 จังหวัด โดยแบงเปน 2 ระยะตอไปนี้
 ระยะแรก 5 จังหวัด เริ่มดำเนินการในป 2558 ไดแก พื้นที่ในจังหวัด ตาก มุกดาหาร
สระแกว ตราด และสงขลา ครอบคลุมทั้งหมด 10 อำเภอ 36 ตำบล
 ระยะที ่ ส อง 5 จั ง หวั ด เริ ่ ม ดำเนิ นการในป 2559 ได แ ก พื ้ น ที ่ ใ นจัง หวั ด หนองคาย
นราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี ครอบคลุม 12 อำเภอ 55 ตำบล
ทั ้ ง นี้ กนพ. เป ด โอกาสใหจ ั ง หวัด เปน ผู จ ัด ทำข อ เสนอการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษ
ชายแดน ซึ ่ ง ครอบคลุ ม ขอบเขตพื ้น ที่ ท ี ่จ ะพั ฒ นาเปน เขตพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษชายแดน
กิจกรรมที่จำเปนตองดำเนินการในพื้นที่ โครงสรางพื้นฐานที่ตองการไดรับการพัฒนา รวมถึงสิทธิ
ประโยชนดานการลงทุนที่ตองการไดรับการสนับสนุน โดยขอเสนอดังกลาวตองผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่ การพิจารณาของคณะอนุกรรมการภายใต กนพ.
ในดานที่เกี่ยวของ และนำเสนอตอ กนพ. กอนจะสงตอไปยังคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาตามขั้นตอน
ตอไป เมื่อ กนพ. และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว หนวยงานที่เกี่ยวของจะดำเนินการตามแผนงาน
โครงการ และมาตรการตาง ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 จังหวัด
ตามขางตน ประกอบดวย การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแตละระยะ การจัด
หาที่ดินและการบริหารจัดการ การใหสิทธิประโยชนดานการลงทุน ทั้งแกนักลงทุนในเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสวนของมาตรการดานภาษี และสินเชื่อ
รวมถึงการเชาที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน (One-stop
Service: OSS) ในแตละพื้นที่การจัดระบบบริหารจัดการแรงงานขามชาติ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
เชียงราย ตาก และกาญจนบุรี การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร อันจะชวยอำนวย
ความสะดวกใหเกิดการขยายตัวของการคาชายแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานใน
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ระยะ 2 ทศวรรษที่ผานมา และในระยะขางหนา รวมถึงการจัดทำผังการใชประโยชนที่ดิน ผังคมนาคม
ขนสง รวมทั้งการออกแบบการกำหนดเขตการพัฒนาในระดับยาน พรอมวางระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่สอดรับกับพื้นที่และสอดคลองกับโอกาสการเติบโตและขยายงานในอนาคต
จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษทุกพื้นที่จะ
ไดรับการสงเสริมการลงทุนใน 13 กลุมกิจการเปาหมาย (62 ประเภทกิจการ) ประกอบดวย 1) กลุม
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวของ 2) กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเซรามิก ส
3) กลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง 4) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 6) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย 7) กลุม
อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร และชิ้นสวน 8) กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
9) กลุม อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 10) กลุมอุตสาหกรรมการผลิตยา 11) กลุมอุตสาหกรรม
โลจิสติกส 12) กลุมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม และ 13) กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนการทองเที่ยว
นอกจากนี้ ยังมีกิจการเปาหมายที่ประกาศเพิ่มเติมในพื้นที่อีก 10 กลุม ไดแก 1) กิจการอบพืชและ
ไซโล 2) กิจการผลิตผลิตภัณฑจากผลพลอยได หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 3) กิจการผลิตโครงสราง
โลหะสำหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม 4) กิจการผลิตสิ่งพิมพทั่วไป 5) กิจการผลิตอาหาร
สัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 6) กิจการผลิตวัสดุกอสรางและกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
สำหรับงานสาธารณูปโภค 7) กิ จ การผลิตสิ่งปรุงแตงสำหรับประทินรางกาย เชน สบู ยาสระผม
ยาสีฟน เครื่องสำอาง 8) กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับสินคาอุปโภค เชน บรรจุภัณฑพลาสติก
9) กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ และ 10) กิจการพัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินคา
อยางไรก็ตาม เขตเศรษฐกิจพิเศษของแตละจังหวัดอาจมีระดับความพรอมในการผลักดัน
การพัฒนากลุมหรือประเภทกิจการเปาหมายที่แตกตางกันไป โดยที่บางจังหวัดอาจมีศักยภาพใน
การมุงพัฒนากิจการเปาหมายดวยจำนวนที่มากกวาอีกบางจังหวัด ขณะเดียวกัน จากขอมูลและสถิติ
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ (สศช.) เมื่อเดือนกรกฎาคม
2561 เกี่ยวกับโครงการที่ไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 8 จังหวัด
จำนวน 52 โครงการ พบวา เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เปนพื้นที่ศักยภาพการลงทุนสูงสุด จำนวน
28 โครงการ โดยสวนใหญเปนเสื้อผาสำเร็จรูป ผลิตภัณฑพลาสติก อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องจักร
และชิ้นสวน เปนตน รองลงมาคือ เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา สระแกว และมุกดาหาร ตามลำดับ
ในสวนของสถานะและความกาวหนาของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรี
จนถึงปจจุบัน ก็จะพบวาครอบคลุมพื้นที่ราว 260.79 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 162,993.75 ไร)
และเปนพื้นที่อยูในตำบลบานเกา และตำบลแกงเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยเปนพื้นที่สวนใหญ
ของ 2 ตำบลดังกลาว เปนพื้นที่สงวนหวงหามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงหามที่ดิน พ.ศ. 2481
ซึ่งเปนพื้นที่ฝกหัดทางยุทธวิธีของกองทัพภาคที่ 1 โดยมีหนวยงานกองพลทหารราบที่ 9 เปนหนวยดูแล
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และใชประโยชน ส วนหนึ ่ งของพื ้ นที่ในตำบลบานเกา มาจากการสงมอบที่ดินราชพัสดุคืนใหแก
กรมธนารักษของกองทัพบก จำนวนเนื้อที่ 8,193 ไร เฉพาะสำหรับเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ตอมาก็ยังไดมีคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 74/2559 เพื่อมุงถอน
สภาพที่ดินของรัฐ อันจะยกระดับความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
โดยเฉพาะการถอนสถานะการสงวนหวงหามที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาขางตน ในทองที่อำเภอเมือง
กาญจนบุรี บริเวณตำบลวังขนาย ตำบลบานทวน และตำบลวังกะ รวมทั้งสิ้น 2,979 ไร 72 ตารางวา
และยกใหกรมธนารักษเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวตอไป
นอกจากนี้ ทางจังหวัดกาญจนบุรียังไดจัดทำและผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัด อันประกอบดวย การพัฒนาดานชายแดนในรูปของ
การกอสรางดานศุลกากร อาคาร และสำนักงานตาง ๆ บริเวณจุดผานแดนถาวรบานพุน้ำรอน การพัฒนา
ชุมชนชายแดนและศูนยราชการชายแดน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (อาทิ อางเก็บน้ำ ฝาย และ
ระบบสงน้ำ บริเวณหวยแมกระบาล และหวยทรายแดง) การพัฒนาเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงเครือขาย
เขาสูเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จในการบริหารแรงงานตางดาว การใหขอมูล
การลงทุน การรับมอบ สงตอ และติดตามผลเรือ่ งรองเรียน การอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนการ
เชิงกฎระเบียบภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเฉพาะใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต กนพ. จำนวน 6 คณะ และการพัฒนา
ความมั่นคงชายแดน เปนตน
ในชวงป 2560 กนพ. ไดมีมติเห็นชอบใหมีการดำเนินมาตรการตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ไดแก การปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑการคัดเลือกนักลงทุนในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใหเปนไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจของสหประชาชาติ
และนโยบายประเทศไทย 4.0 การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การแปรรูปเพิ่มมูลคา
ทางการเกษตรโดยใชวัตถุ ดิ บ ในพื้นที่ การปรับปรุงเพิ่มเติมเงื่อ นไขเสนอการลงทุนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสงเสริมการดึงดูดการลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ การบังคับใชมาตรการเรงรัด
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (อาทิ การยกเวนคาเชาที่ดินราชพัสดุ)
ถึงกระนั้นก็ตาม แมวาบริษทั เอกชนจำนวนไมนอยจะไดรับสิทธิประโยชนและการสนับสนุน
ทางธุรกิจในรูปแบบตาง ๆ อยางมีนัยสำคัญจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ตาม แตในอีกดาน
หนึ่ง ของความพยายามพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ทุก ฝายก็ตองลวนยอมรับความเปนจริงวา
เกิดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาอื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้ กระบวนการไดมาและ
จัดการที่ดินทั้งพื้นที่ปาและพื้นที่ธารณะ เพื่อใชประโยชนเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน กอให
เกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับรัฐบาล ซึ่งกลไกการตัดสินใจโดยมากเกิดขึ้นจากภาครัฐ
โดยปราศจากการมีสวนรวมของคนในระดับทองถิ่นของแตละพื้นที่ นำมาสูขอรองเรียนตาง ๆ และ
สง ผลให ก ารพั ฒ นาดำเนิ นไปอย างลาชา ขณะเดียวกัน โครงการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษใน
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ประเทศไทย ยังกอใหเกิดการพุงขึ้นของราคาที่ดินในแตละภูมิภาค อันเปนผลมาจากการเก็งกำไรของ
นายทุน ทำใหประชาชนในพื้นที่ขาดโอกาสที่จะเขารวมเปนเจาของโครงการ
ในสวนของผลกระทบทางสังคมที่สำคัญ ประกอบดวย ความขัดแยงในการใชประโยชนจาก
ที่ดิน และการเขามาแยงตำแหนงงานของแรงงานขามชาติ เพราะบริษัทที่มาลงทุนตั้งใหมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสวนใหญจะตองการแรงงานตางชาติราคาถูก ซึ่งสวนทางกับความตองการของคนใน
พื้นที่ เนื่องจากกลุมคนเหลานี้ ตองการทำงานที่นาดึงดูดในเชิงผลตอบแทนที่สูงกวา ขณะเดียวกัน
ระบบการรับรองแรงงานขามชาติ ก็ยังไมสามารถควบคุมดูแลแรงงานขามชาติไดอยางครอบคลุมและ
ทั่วถึง โดยยังมีคนตางดาวที่ยังลักลอบเขาเมืองหรือขามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย เพื่อเขามาหางานทำ
ในพื้นที่ตาง ๆ โดยไมมีเอกสารรับรองถูกตอง ทำใหเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย และอาจ
สงผลกระทบตอความคลองตัวและราบรื่นในการดำเนินธุรกิจของกิจการทีล่ งทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นอกจากนี้ แนวทางการดำรงชีวิตแบบพื้นบานลดลงเปนลำดับ เนื่องจากเขตเศรษฐกิจพิเศษไดสราง
ความเจริญสมัยใหมที่รุกเขามาในพื้นที่ของผูคนที่อาศัยอยูตั้งแตดั้งเดิมมากขึ้น
ขณะที่ในดานผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ก็เกิดขึ้นหลายรูปแบบ อาทิ การรุกพื้นที่ปาสงวน
ปาไม ปาเสื่อมโทรมและการเกษตร ซึ่งมักกลายเปนประเด็นขอพิพาทระหวางหนวยงานภาครัฐและ
ชุมชนทองถิ่นบอยครั้ง การแยงชิงแหลงน้ำกับพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่น ๆ ภายในประเทศ ซึ่งใน
ระยะยาวมีแนวโนมจะสงผลตอปญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคต การปลอยมลพิษและฝุนละออง
รวมถึงสารอินทรียระเหย อันสงผลใหเกิดปญหาสุขภาพของคนในพื้นที่ รวมถึงปญหาการเพิ่มขึ้นของ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามระดับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการทองเที่ยว อันนำมาสู
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมในระยะยาว
ดังนั้น ผูจัดทำการศึกษาวิจัยนี้ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของปญหาที่จำเปนตองมีการเพิ่มพูน
องคความรูเกี่ยวกับการจัดการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นคูขนานมากับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในประเทศไทย ควบคู  ก ั บการรับ รู ถึ งมุ มมองและความคาดหวังของผูประกอบการ โดยเฉพาะใน
กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งมักจะเปนผูมีสวนไดเสียหลักจากการพัฒนาดังกล าว
เพื่อใหเปนขอมูลสำคัญในการนำไปผนวกรวมและปรับเขากับแนวทางหรือมาตรการใด ๆ ที่เตรียมจะ
ดำเนินการตอไปในระยะขางหนา อันจะสงผลใหทิศทางของการพัฒนาสอดรับกับความตองการและ
ผลประโยชนของกลุมวิสาหกิจดังกลาวมากที่สุดตอไป และยังสะทอนถึงการใชประโยชนจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษที่คุมคาสูงสุดอีกดวย โดยผูจัดทำการศึกษาวิจัยไดคัดเลือกกรณีของจังหวัดกาญจนบุรี
มาเปนพื้นที่เปาหมายของการศึกษาวิจัย และกำหนดหัวขอของการศึกษาวิจัยดังปรากฏตามที่ไดระบุ
ไวขางตน เพื่อมุงหวังใหสาระสำคัญและผลการศึกษาวิจัยนี้สรางประโยชนใหแกการพัฒนาจังหวัดใน
องครวมที่ยั่งยืนตลอดไป
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นันทวุฒิ นุนสพ

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบและปจจัยแหงความสำเร็จจากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง-นโยบายสาธารณะ
2.2 เพื่อศึกษามุมมองและความคาดหวังของผูประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดกาญจนบุรีทั้งในมิติดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ
การเมือง-นโยบายสาธารณะ

3. ขอบเขตของการวิจัย (ตัวแปรตาม/ตัวแปรอิสระ)
การศึกษาวิจัยที่จะถูกถายทอดผานงานวิจัยฉบับนี้ จะมุงหยิบยกเอากรณีศึกษาของการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุร ีขึ้นมาพิจารณาดำเนินการ โดยจะประมวลและวิเคราะห
ขอ มู ล ปฐมภู ม ิ (Primary Data) และทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การศึกษาวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) จะนำกรณีศึกษาของจังหวัดกาญจนบุร ีมาดำเนินการวิจัย
เชิงลึกลงในรายละเอียด และนำมาเทียบเคียงกับเขตเศรษฐกิจของจังหวัดอื่น ๆ ในบริบท (Contexts)
และบรรทัดฐาน (Benchmarking) ที่เหมาะสม ทั้งโดยผานการรวบรวมเอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ และ
การประมวลและเปรียบเทียบขอมูลและสถิติที่สามารถนำมาเทียบเคียง รวมถึงสะทอนภาพรวมและ
ทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดได
ตัวแปรอิสระ
• มุม มองตอ ผลกระทบจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ตอมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการเมือง-นโยบายสาธารณะ
• ความคาดหวังตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีในอนาคต
ตอมิติทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการเมือง-นโยบายสาธารณะ
• ข อ เท็ จ จริ ง (Facts & Objective Data)
เกี ่ ย วกั บ ผลกระทบจากการพัฒ นาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี

ตัวแปรตาม
ป จ จั ย แห ง ความสำเร็ จ ต อ การ
พ ั ฒนาเขตเศรษฐก ิ จพ ิ เ ศษ
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ตอมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
และการเมือง-นโยบายสาธารณะ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย
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ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยนี้กำหนดใหขอมูลที่ไดมาจากมุมมองและความคาดหวังของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และขอมูลในเชิงขอเท็จจริง (Objective Data) เกี่ยวกับผลกระทบจาก
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด เปนตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ซึ่งจะเปน
ตัวบงชี้ผลกระทบอันพึงประสงคสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และปจจัยแหงความสำเร็จ
ตอการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อันเปนตัวแปรตาม (Dependent Variables)
จากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทางการวิจัยที่เกี่ยวของ สวนหนึ่งของกรอบแนวคิด
การวิจ ัย (Research Conceptual Frameworks) ที่สามารถนำมาปรับประยุกตใชก ับการดำเนินงาน
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได จะนำมาผนวกรวมและบูรณาการเขากับกรอบแนวคิดที่ไดคิดคนหรือคนควา
เพิ่มเติม และเขากับบริบทของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหเกิดกรอบแนวคิดการวิจัยที่ลงตัวและ
เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามขางตนแลว ผูศึกษาวิจัยไดนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย
ตามแผนภาพและคำอธิบายดานลาง ดังนี้

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา: การวิเคราะหของผูศึกษาวิจัย

จากแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัยตามขางตนจะเห็นไดวา การศึกษาวิจัยจะไดดำเนินการ
ตามกระบวนการสำคัญ 3 สวน ประกอบดวย 1) การประมวลขอมูลปฐมภูมิจากการสำรวจผูประกอบการ
ที่เปนกลุมเปาหมาย จำนวนประมาณ 200 ราย โดยคำนวณจากการปรับประยุกตทฤษฎีประชากร
และการสุมกลุมตัวอยางของนายทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) จาก 13 กลุมอุตสาหกรรม และ 10
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กิจการเปาหมาย 2) การประมวลขอมูลในสวนของประเทศไทย ตามทฤษฎี 3 เสาหลักสำหรับผลลัพธ
การพัฒนาและการกำหนดปจจัยแหงความสำเร็จในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยอางอิงจาก
ผลงานวิจยั ของ Aggarwal (2019) และ 3) การวิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) อัน
ครอบคลุม ตั้งแตหนวยงานภาครัฐ (ทั้ง ในสวนกลางและสวนทองถิ่น) องคกรอิสระ บริษัทเอกชน
องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการวิจัย สถาบันการศึกษา (ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ชุมชน
ทองถิ่นโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ใกลเคียงและของจังหวัด
ทั้งนี้ การดำเนินการตามกระบวนการทั้ง 3 ตามขางตน จะนำมาสูการประมวลและสังเคราะห
ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก จนออกมาเป นผลการศึ ก ษาวิ จ ั ยทั้ ง ในด า นมุ ม มองตอ ผลกระทบจากการพัฒ นา
(Perspectives on Impacts of the Development) ความคาดหวั ง ต อ การพั ฒ นาในอนาคต
(Expectations on the Future Development) และปจจัยแหงความสำเร็จ (Key Success Factors:
KSFs) โดยจำแนกตามมิ ติ ส ำคั ญ ของการพัฒ นา ไดแก เศรษฐกิจ สัง คม (ซึ่ง ครอบคลุม ทั้ง ดาน
สาธารณสุ ข การศึ ก ษา การพั ฒ นาชุ ม ชน และวั ฒ นธรรม) สิ ่ ง แวดล อ ม (ซึ ่ ง ครอบคลุ ม ไปถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การอนุรักษและพิทักษรักษาสิ่งแวดลอม และการแกไขปญหามลพิษ
รูปแบบตาง ๆ) และนโยบายสาธารณะ อยางไรก็ตาม ผูศึกษาวิจัยคาดหมายวา กระบวนการแรกสุดที่
ไดขอมูลปฐมภูมิจากการสำรวจผูประกอบการ จะมีน้ำหนักในการกำหนดทิศทางและผลลัพ ธของผล
การศึกษาในองครวมไดอยางครอบคลุมมากที่สุด โดยที่อีก 2 กระบวนการที่เหลือจะเปนองคประกอบ
เสริมในอีกดานหนึ่ง

4. ผลการศึกษา
จากการรวบรวมขอมูลจากการสำรวจผูประกอบการผานแบบสอบถามไดทั้งหมด 255 ราย
จากกลุมอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด ซึ่ง ถือ เปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับ ขนาดของกลุมตัวอยางที่
เหมาะสม ผนวกเขากับการคนหาขอ มูล และสถิติท ี่เ ชื่อมโยงหรือสามารถบูร ณาการเขากับกรอบ
แนวคิดการวิจัย สะทอนนัยสำคัญของผลการศึกษาวิจัยไดวา การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
จัง หวั ดกาญจนบุ รี ในชวงที ่ ผ านมาจนถึงปจจุบัน ถือ ไดวาประสบความสำเร็จไปไดในระดับหนึ่ง
โดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลใหเกิดการเติบโตของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในองคร วม
ของจังหวัด การขยายตัวของการจางงานและการสงออก การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ
ของกลุมอุตสาหกรรมและกิจการเปาหมายที่ดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับมูลคา
ทางการคาและการลงทุน ซึ่งลวนเปนปจจัยพื้นฐานทางพัฒนาการทางเศรษฐกิจของจังหวัด อยางไรก็
ตาม ความคืบหนาของการพัฒนาในระยะตอไปจนถึงระยะยาว จะตองมีความซับซอนและความสมดุล
ที่สูงขึ้น ในมิติทางเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษยังจำเปนตองผลักดันการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
(Clusters) ที ่ ส  ง เสริ ม การทำงานร วมกันและความรวมมือ อยางใกลชิดระหวางธุรกิจเอกชน กับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ สถาบันฝกอบรมแรงงานและวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
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และพัฒนา รวมถึ ง หน วยงานหรือสถาบันเฉพาะทางตาง ๆ อันจะเปนกลไกที่สงเสริมการนำเอา
การพั ฒ นาเป นศู นย ก ลาง (Development-centered Approach) ตามแนวคิ ด ภายใต ท ฤษฎี ของ
Aggarwal (2019) และสนั บ สนุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษสามารถเป น แกนหลั ก ในการขั บ เคลื ่ อ น
กระบวนการพั ฒนาอุ ตสาหกรรมด วยเครื อขายวิสาหกิจ (Cluster-based Industrialization) ตอไป
นอกจากนี้ สิ ่ ง ที ่เ ปน ข อ สั ง เกตประการสำคั ญ จากผลการศึ ก ษาวิ จ ัย ในมิ ติ ท างเศรษฐกิจ ก็คือ
ผูประกอบการสวนใหญจากการสำรวจความคิดเห็นผานแบบสอบถาม กลับไมคอยใหน้ำหนักหรือ
นัยสำคัญ กับ การดึ งดู ดการลงทุ นโดยตรงจากตางประเทศเทาที่ควร ทั้ง ที่ง านวิจัยกอ นหนาของ
Aggarwal (2019) ก็ยังไดยืนยันวา ความสำเร็จของเขตเศรษฐกิจพิเศษยอมเชื่อมโยงอยางมีนัยสำคัญ
ไปถึงความสามารถในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ดังนั้น ฝายที่เกี่ยวของอาจยังคงนำ
ประเด็นนี้มาพิจารณารวมกับประเด็นอื่น ๆ ใหเกิดการผลักดันอยางลงตัวตอไปในระยะขางหนา
ในมิติทางสังคม ฝายที่เกี่ยวของจำเปนจะตองพิจารณาแนวทางและยึดหลักการสรางการ
มีส วนรวมของประชาชน (People’s Participation) รวมถึง การสรางความเปนหุนสวนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships: PPP) ในแบบจำลองของการพัฒนาแหงยุคสมัย
มากขึ้น ไมวาจะในดานเงินทุน การสรางความเปนภาคีการพัฒนา และการสนับสนุนระหวางกันใน
ดานทรัพยากรตาง ๆ อันจะสงผลใหเกิดการขับเคลื่อนทางสังคม (Social Mobilization) ทั้งในดาน
กำลังแรงงาน ทุนมนุษย บทบาทและความเกี่ยวพันของสถาบันทางสังคม และจิตสำนึกรับผิดชอบของ
บริษัท เอกชน ซึ ่ ง แนวทางและหลั ก การนี้ สอดคลองกับหนึ่ง ในองคประกอบภายใตก รอบแนวคิด
เกี่ยวกับ พลวั ตเชิ งกลยุ ท ธ (Strategic Dynamism) และการดำเนินนโยบายเชิงกลยุทธ (Strategic
Implementation) ที่นำเสนอโดย Aggarwal (2019) ที่ระบุวา การดำเนินงานเชิงนโยบายดานเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จะตองเปนการดำเนินการรวมกันขององคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่ในมิติ
ทางสิ่งแวดลอม บริษัทเอกชนจะตองเล็งเห็นความสำคัญของบทบาทและประโยชนของความชำนาญ
การดานการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหอยู
คูกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดไป ในระยะขางหนากลุมอุตสาหกรรมและกิจการเปาหมายเหลานี้อาจ
ตองเชื้อเชิญใหหนวยงาน องคกร หรือที่ปรึกษาเฉพาะทาง ซึ่งมีศักยภาพในการออกแบบและพัฒนา
ระบบจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับบริบทการดำเนินงานของแตละกลุมหรือกิจการดังกล าว
เขามามีสวนสนับสนุนและชวยเหลือใหเกิดความชัดเจนของทิศทางการดำเนินงานและความสมดุล
ของการพัฒนาตอไป นอกจากนี้ การนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกรอบเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาปรับประยุกตเขากับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จะสามารถเปนเข็มทิศบงชี้ทิศทางการพัฒนาในระยะยาวใหแกจังหวัดได ในทาง
คูขนานกันไป ในกรณีที่ยังคงมีผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณโดยรอบหรือพื้นที่ใกลเคียง ซึ่งยัง
แกไขปญหาไมได หรือหลีกเลี่ยงไมได ก็จะตองพิจารณาดำเนินมาตรการอื่น ๆ ประกอบกันไปดวย
อาทิ มาตรการลงโทษหรือ ปอ งปรามผูป ระกอบการตามความเหมาะสม หรือ มาตรการเยียวยา
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ประชาชนหรือชุมชนที่ไดรับผลกระทบ อันถือเปนแนวทางที่ถูกตองตามหลักการพัฒนา ทั้งในเชิง
วิชาการและปฏิบัติการ
มิติทางการเมืองและนโยบายสาธารณะ การจัดตั้งหรือมอบหมายหนวยงานเฉพาะหรือกลไก
เชิงสถาบันที่มีอาณัติและอำนาจหนาที่ชัดเจนในการขับเคลื่อ นกระบวนการมีสวนรวมของชุม ชน
ทองถิ่นและภาคประชาสังคม จะมีความสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึง
ความคาดหวังของผูประกอบการที่เชื่อวา การดำเนินการในลักษณะดังกลาวมีนัยสำคัญตอการกำหนด
ทิศทางและสรางพลวัตของการพัฒนาที่เหมาะสมและพุงเปาไปที่การพัฒนาที่กระจายผลประโยชน
ใหกับทุกฝายอยางทั่วถึง รวมถึงสามารถธำรงวิถีชีวิต ความเปนอยู และสภาพแวดลอมอันพึงประสงค
ของประชาชนไวได ขณะเดียวกัน ความสม่ำเสมอของการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนที่มาจากงบประมาณ
จากรัฐบาล ก็จะตองเกิดขึ้นคูขนานไปกับการมีเจตจำนงและภาวะผูนำทางการเมืองที่ชัดเจน ในการแปลง
นโยบายสูการปฏิบัติ และการดำเนินงานเชิงนโยบายที่มีความตอเนื่อง โดยที่สถาบันทางการเมือง
หนวยงานภาครัฐ หรือองคกรใด ๆ ซึ่งตองมีความรับผิดชอบโดยตรงในการขับเคลื่อนภารกิจดังกลาว
เพื่อบรรลุวิสัยทัศนสูงสุดของการพัฒนา จะตองมีความเขมแข็งในการอุทิศและเสียสละตนเองรวมกัน
และมีความจริงใจที่จะทำใหทุกเปาหมายของการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จอยางแทจริง

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
เมื่อประมวลและวิเคราะหทุกมิติของการพัฒนา เพื่อรวมกันระบุถึงปจจัยแหงความสำเร็จ
ตามมุมมองและความคาดหวังที่ประเมินโดยผูประกอบการจากกลุม อุตสาหกรรมและกิจการเปาหมาย
สามารถสรุปไดวา ปจจัยทางสังคมจะสมควรและกลายเปนปจจัยแกนหลักในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับระยะตอไป เพื่อจะสรางผลกระทบเชิงบวกตอการดำเนินงานเชิงพาณิชย
และพัฒนาการในองครวมของจังหวัดไดอยางยั่งยืนในระยะยาว ไมวาจะเปนสวนสำคัญในการยกระดับ
ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของเขตเศรษฐกิจพิเศษอยางตอเนื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของ
บริษัทเอกชนในการพัฒนาความชำนาญการหรือสมรรถนะดานการจัดการสิ่งแวดลอม หรือแมแตการ
สนับสนุนบุคลากรทางการเมืองหรือหนวยงานภาครัฐในการดำเนินงานเชิงนโยบายและกลยุทธ เพื่อ
ผลักดันวาระและพัฒนาการของเขตเศรษฐกิจพิเศษตอไป อยางไรก็ตาม ปจจัยอื่น ๆ จำแนกตามมิติ
ของการพัฒนา ก็อาจเขามามีบทบาทเสริมในการรวมขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสำหรับ
ระยะตอไปไดดวยเชนกัน โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะประเด็นยอยในแตละมิติ ซึ่งสะทอนถึงมุมมอง
และความคาดหวังของผูประกอบการจากกลุมอุตสาหกรรมหลัก หรือในภาพรวมของทุกกลุมอุตสาหกรรม
และกิจการเปาหมาย
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ขณะเดียวกัน สาระสำคัญหรือประเด็นอีกบางสวนที่สังเคราะหจากการทบทวนเนื้อหาจาก
งานวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ ซึ่งอาจไมไดอยูในขอบเขต ครอบคลุม หรือถูกอางอิงถึง
ภายในกระบวนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผานแบบสอบถามที่ใชสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของ
ผูประกอบการ แตก็ควรผนวกรวมเขาไวในสวนนี้ เพื่อใหฝายที่เกี่ยวของหรือผูสนใจไดตระหนักและ
คำนึงถึงในอีกดานหนึ่งดวย อันจะสงผลใหเกิดการผลักดันวาระและนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในองครวมอยางครบถวนและครอบคลุมทุกมิติอยางแทจริง ทั้งนี้ ประเด็นเพิ่มเติมที่สามารถ
นำมาบูรณาการเขากับปจจัยแหงความสำเร็จที่ถูกระบุจากการสำรวจความคิดเห็นของผูประกอบการ
ได ประกอบดวย
 การสร า งความเชื ่ อ มโยงระหว า งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของจั ง หวั ด กั บ ภู ม ิ ภ าค
(Regional Connectivity) หรือ พื้นที่ใกลเคียงอันเกี่ยวเนื่อ งและมีศัก ยภาพทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง โดยอาจอยูในประเทศเพื่อนบาน หรือภายในประเทศที่มีเขต
แดนติดตอกับจังหวัด
 การพั ฒ นาสมรรถนะและศั ก ยภาพเชิ ง กลยุ ท ธ ข องทำเลที ่ ต ั ้ ง (Strategic
Competences of the Location) ในการพั ฒนาเขตเศรษฐกิจพิเ ศษ โดยเฉพาะ
การตอยอดการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Clusters) อันสงผลใหเกิดการยกระดับ
ขีดความสามารถในการสรางการเชื่อมตอในหวงโซมูลคา (Value Chain) ในทุกระดับ
 การพั ฒ นาเครื อ ข า ยและระบบการคมนาคม ขนส ง และขนถ า ยสิ น ค า ที ่ มี
ประสิทธิภาพ ทั้งภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และในพื้นที่เชื่อมตอหรือเกี่ยวเนื่องที่
แพรกระจายออกไปอยางทั่วถึง
 การพัฒนากรอบแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเอกชน (Corporate Management
Frameworks) ที่มุง เนนการสรางและนำเสนอคุณคา (Value Proposition) ของแต
ละประเภทธุร กิจในกลุม อุตสาหกรรมและกิจการเปาหมาย ทั้ง ในระดับจุลภาค
และมหภาคอยางครบวงจร
 การพัฒนาระบบปจจัยจูงใจ (Incentives Schemes) เฉพาะสำหรับบริษัทขามชาติ
ในบางสาขาการผลิต ประเภทธุรกิจ กลุมอุตสาหกรรม หรือกิจการเปาหมาย ซึ่งมี
ฉันทามติจากฝายที่เกี่ยวของรวมกันวา ถือเปนความเหมาะสมที่ควรจะสนับสนุน
บทบาทของบริษัทขามชาติในระยะขางหนาใหมากขึ้น
 การพัฒนาบริการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่อง อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสถาบันฝกอบรมวิชาชีพตาง ๆ รวมถึงแมแตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
รองรับการจางงานสตรีจากกำลังแรงงานจำนวนมากในอนาคต
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การพั ฒ นากรอบและระบบดานกฎหมายและกฎระเบียบที่เขม งวด แตไมส ราง
อุปสรรคตอการพัฒนาโดยไมจำเปน คูขนานกับการสรางกลไกเชิงสถาบันที่เขม แข็ง
ในดานการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ สมเหตุผล เปนธรรม
และสงเสริมธรรมาภิบาลทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งนี้ ขอเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในระยะตอไป เพื่อมุงใหเกิดความสำเร็จของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยั่งยืน ประกอบดวย 1) ฝายที่เกี่ยวของซึ่งมีอาณัติและอำนาจหนาที่
ควรผลักดันและบังคับใช หรือผอนปรนกฎหมายหรือกฎระเบียบ อันจะนำมาสูการอำนวยความสะดวก
และเกื้อหนุนใหเกิดความกาวหนาในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาตาง ๆ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ไดอยางราบรื่น โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวเนื่องกับมิติทางสัง คม สิ่งแวดลอม และนโยบายสาธารณะ
ซึ่งจำเปนตองไดรับการคำนึงถึงและยกระดับนัยสำคัญในกระบวนการพัฒนาเปนอยางมาก 2) ฝายที่
เกี่ยวของซึ่งมีอาณัติและอำนาจหนาที่ รวมถึงแมแตบริษัทเอกชน กลุมอุตสาหกรรม และกิจการ
เปาหมายเอง ควรพัฒนาระบบและดำเนินการประเมินผลการพัฒนาและการดำเนินงานในเชิงพาณิชย
ของตนเองอยู  เ สมอ เพื ่ อ ติ ดตามผลและรับ ทราบถึง กาวยางของการพัฒ นาและการดำเนินงาน
ดัง กล าว อั นจะทำใหเ กิ ดความเชื ่อ มั่นวา การพัฒ นาในองครวมจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกตอง
เหมาะสม และมีแนวโนมจะบรรลุเปาหมายการพัฒนาไดจริงในทุกมิติ และ 3) แมวากระบวนการมี
สวนรวมของชุมชนทองถิ่นและภาคประชาสังคม จะตองดำเนินการอยางจริงจัง แตในทายที่สุด ฝายที่
เกี่ยวของซึ่งมีอาณัติและอำนาจหนาที่ จะตองพัฒนากลไกเชิงสถาบัน หลักเกณฑ บรรทัดฐาน และ
แนวปฏิบัติอันเปนเลิศที่ชัดเจน ในการเดินหนาตัดสินใจการดำเนินภารกิจตาง ๆ อยางรวดเร็วและทัน
ตอเหตุการณ บนพื้นฐานของการรักษาสภาวะการมีสวนรวมของทุกฝายตอไป
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0

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะหนี้สินและปจจัยที่สงผลตอการกอหนี ้ สิ น
ภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดำเนินการการวิจัยครั้งนี้เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมู ลจาก
ประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จำนวน 400 คน จำนวนเพศชายและเพศหญิง
ในจำนวนที่เทากันดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป (1) วิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน
เพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแก น
จังหวัดขอนแกน ดวยสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ(3) การวิเคราะหการถดถอยระหวางป จจั ยที่ส งผลต อการก อหนี ้สินภาคครัวเรื อน
ของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ
ผลการศึ กษาพบว า กลุ  มตั ว อย า งสว นใหญ มีส ถานะโสด อายุ 20-30 ป ประกอบอาชี พ
รัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ มีรายไดเฉลี่ยมากกวา 30,000 บาทและมีภาระหนี้สิน 10,000-15,000 บาท
โดยกลุมตัวอยางมีปจจัยที่สงผลกระทบตอภาระหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน มากที่สุด คือ ปจจัยดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ ปจจัย
ดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ ปจจัยดานความสามารถในการบริหารจัดการ ปจจัยดานทัศนคติตอ
การเปนหนี้ ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค ปจจัยดานความสามารถในการปรับตัว ปจจัยดานโครงสราง
*
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ทางสังคมและวัฒนธรรม และการเขาถึงสถาบันการเงินที่แตกตางกัน ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนมาก การกอหนี้เปนไปเพื่อบานและรถเปนสิ่งสำคัญที่ทานตองการสรางหรือซื้อเพื่อ
เปนกรรมสิทธิ์ของตนอยูในระดับมาก รองลงมาคือ เงินเดือนหรือคาตอบแทนจากการทำงานเพื่อเปน
รางวัลตนเองอยูในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สิน การเขาถึงสถาบันการเงิน แหลงกูยืมเงิน

1. บทนำ
การดำรงชีวิตของประชาชนทุกภาคสวนในประเทศไทยสวนใหญประสบปญหาหนี้สินครัวเรือน
เรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมานั้นปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนและหนี้สิน
สวนบุคคลมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องควบคูกับการใชชีวิตแบบทุนนิยมมาโดยตลอด กลาวคือ
รายไดไมเพียงพอกับรายจายในการดำรงชีวิตประกอบดวยคาใชจายปจจัยพื้นฐาน ไดแก อาหาร
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค รวมถึงในยุคโลกาภิวัตนโทรศัพทมือถือกำลังจะกลายเปนสวน
หนึ่งของคนที่จะขาดไมไดเรียกไดวาเปนปจจัยที่หาก็วาได สังเกตไดจากการตลาดที่ ผลิดสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน โซเซียลมีเดีย-เครือขายออนไลน วิทยุและสื่อสิ่งพิมพเพื่อกระตุนความตองการ สงผลให
ประชาชนสวนใหญสรางหนี้ระยะสั้น หนี้ระยะยาวอยางไมรูตวและไมไดวางแผนทางการเงินในอนาคต
เพื่อซื้อที่อยูอาศัย เชาซื้อรถยนตและของฟุมเฟอย และถูกกระตุนความตองการใชจายควบคูไปกับ
การแขงขันปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน สนับสนุนใหครัวเรือนมี การกอหนี้เพิ่มขึ้น
ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2562 ถึงป พ.ศ. 2563 เศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะชะงักชะงันจากสภาวะ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สงผลใหบริษัทบางแหงไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ
ประสบภาวะขาดทุ น สะสม ทำให ส ถานการณอยูในภาวะวิกฤต ขาดสภาพคลองทางการเงิน ใน
การดำเนินธุรกิจมีความจำเปนจะตองปรับลดเงินเดือนพนักงานและเลิกจางพนั กงานกระทั น หั น
ทำใหประชาชนวางงานเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ภาคครัวเรือนตองเผชิญปญหาการหดตัวของรายได
เงินออมลดลงและเงินที่ไดรับชดเชยจากภาครัฐหมดไป แตหนี้สินยังคงอยูภาคครัวเรือนจึงจำเปน
จะตองหาแหลงเงินกูยืมเงินฉุกเฉินระยะสั้น (กูหนี้นอกระบบ) และการกูยืมระยะยาวจากสถานบัน
ทางการเงิน ทั้งนี้ผลกระทบจากหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นสงผลตอปญหาเชิงโครงสราง กิจกรรมเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก จากขอมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดขอนแกนเก็บรวบรวมขอมูลพบวาเดือนกันยายน
2562 จังหวัดขอนแกนมีประชากรอายุมากกวา 15 ปขึ้นไปจำนวน 1,458,724 คน โดยผูอยูในกำลัง
แรงงานจำนวน 907,871 คน ผูไมอยูในกำลังแรงงาน 551,853 คน เปนผูว างงาน ทำงานบาน เรียนหนังสือ
และอื่น ๆ โดยสภาวะปจจุบันอัตราการวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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ทางฝายบริหารของจั งหวัดขอนแกนมีการจั ดทำผังเมื องรวมเพื่อเปนการกำหนดทิ ศทางใน
การพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอยูรวมกันระหวาง
ชุมชนอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร ที่ผสมผสานเพื่อยกระดับใหจังหวัดศูนยกลางดานเศรษฐกิจ
สั งคมและการศึกษาของภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อหรื อเป นขอนแก นโมเดล (Smart City) ในระดับ
ภูมิภาคที่สมบูรณแบบที่สุด โดยในป 2562 มีผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหรือ GDP อยูที่ 204,122
ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรจำนวน 117,564 บาทตอป
1.1. วัตถุประสงค
1.1.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
1.1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจกอหนี้ผานชองทางในระบบ นอกระบบ
และความสามารถในการชำระหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประชากร คือ กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเขตอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
จำนวน 400 คน กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยใหตำบลเปนชั้นภูมิ
กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่ผลักดันใหเกิด
การกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได / เดือน - ภาระหนี้สิน
ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สิน
ปจจัยภายใน
-ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
-ความสามารถในการปรับตัว
-ความสามารถในการบริหารจัดการ
-ทัศนคติตอการเปนหนี้
-พฤติกรรมการบริโภค
ปจจัยภายนอก
-โครงสรางทางเศรษฐกิจ
-โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม
-การเขาถึงสถาบันการเงิน

ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน
ของประชาชน
กรณีศึกษาอำเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 สมมุติฐานในการวิจัย
1) ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
2) ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาค
ครัวเรือนของประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
3) ความสามารถในการปรับตัวที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือน
ของประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
4) ความสามารถในการบริหารจัดการที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือน
ของประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
5) ทัศนคติตอการเปนหนี้ที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือนของ
ประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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6) พฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรื อนของ
ประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
7) โครงสรางทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือนของ
ประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
8) โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมที่ แตกตางกั นมีอิทธิพลต อภาระหนี ้ ภ าค
ครัวเรือนของประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
9) การเขาถึงสถาบันการเงินที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอภาระหนี้ภาคครัวเรือนของ
ประชาชนอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยใชระเบียบวิธีงานวิจัยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
(Multiple Linear Regression Analysis) โดยเขียนความสัมพันธใหอยูในสมการในรูปของประชากร
ที่อาศัยอยูในเขตเขตอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน จำนวน 400 โดยใชสูตรความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของ Taro Yamane และเลือกตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยใหตำบลเปนชั้นภูมิการ
สรางแบบสอบถาม (Questionnaires) ประเด็นระดับความคิดเห็น ซึ่งเปนคำถามปลายเปด
แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
สวนที่ 3 การเขาถึงสถาบันการเงิน
สวนที่ 4 ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จสิ้นดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใช
1) การวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐาน เพื่อใหทราบลักษณะของกลุมตัวอยาง และลักษณะการ
แจกแจงของตัวแปรแตละตัว ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ดวยสถิติพรรณนา(Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3) การวิ เ คราะห การถดถอยระหวางปจ จัย ที่ส งผลตอการกอหนี้สิน ภาคครัว เรือนของ
ประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยโปรแกรมประมวลผลทางสถิติ
4) วิเคราะหการเปรียบเทียบ และวิเคราะหความสัมพันธ ของขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา
ดวยสถิติเชิงอางอิง (Inferential Statistics) เชน ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ทัศนคติ
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ตอการเปนหนี้ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสรางทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการปรับตัว
ความสามารถในการบริหารจัดการ พฤติกรรมการบริโภค การเขาถึงสถาบันการเงิน / แหลงเงินกูและ
ภาระจากการกอหนี้สินภาคครัวเรือน ของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน โดยใช
การวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise เพื่อสรางสมการ
การถดถอยพหุคูณแบบเสนตรง (Multiple Linear Regression Equation) ทำนายผลของตัวแปรอิสระ
ตอตัวแปรตาม

4. ผลการวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลทั่วไปพบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงคิดเปนรอยละ 50.0 เทากัน
เกินครึ่งมีกลุมตัวอยางมีอายุ 20-30 ป คิดเปนรอยละ 34.5 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 50.0
ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ ขาราชการ คิดเปนรอยละ 59.0 รองลงมามีอาชีพรับจางทั่วไป/พนักงาน
เอกชน คิดเปนรอยละ 23.0 มีรายไดมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 36.5 มีภาระหนี้สิน
10,000-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.5

5. สรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สิน
ภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
ดานพฤติกรรมการบริโภค จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู
ในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากพฤติกรรมการใชชีวิตของแตละบุคคลซึ่งอาจจะ
แตกตางกันออกไปหากสามารถควบคุมรายรับ-รายจายได พฤติกรรมการบริโภคก็ไมผลักดันใหเกิด
การกอหนี้สิน
ทัศนคติตอการเปนหนี้ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู  ใน
ระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากทัศนคติตอการเปนหนี้เพราะคนสวนมากมีความคิดที่วา
สังคมปจจุบันการเปนหนี้ถือเปนเรื่องปกติ จึงผลักดันใหเกิดการกอหนี้สิน
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ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
สงผลอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมื องขอนแก น จั งหวั ดขอนแก น มีผ ลมาจากการที่ป ระชาชนขาดความรูและทั ก ษะใน
การประกอบอาชีพซึ่งเปนเรื่องใกลตัว และเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินไดงาย
ความสามารถในการปรับตัว จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู
ในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากสภาวการณตาง ๆ ที่แปรปรวนไมวาจะเปนเรื่องของ
เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ หากขาดความสามารถในการปรับตัวแลวก็จะทำใหมีรายจายที่เพิ่มขึ้น
และรายไดก็อาจจะลดลงตามไปดวย
ความสามารถในการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็ นวา
สงผลอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากการที่ประชาชนไมมีการวางแผนการประกอบอาชีพ
ในระยะยาวลวงหนา มีจำนวนเงินฝากในธนาคารนอย และไมมีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจายที่
ชัดเจน ซึ่งสงผลตอความมั่นคงในชีวิต
โครงสรางทางเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยูใน
ระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคาแพงมากขึ้น และ
เกิดความแตกตางดานฐานะระหวางคนจนกับคนรวย
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
สงผลอยูในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากสังคมในปจจุบันนิยมใชเครื่องจักรแทนคนจึง
ทำใหมีอัตราการวางงานมากขึ้น สงผลใหประชาชนมีโอกาสขาดรายไดสูงแตรายจายยังคงมีเทาเดิม
หรือสูงขึ้นตามปจจัยทางสังคมนิยม
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจกอหนี้ผานชองทางในระบบ
นอกระบบและความสามารถในการชำระหนี้ภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจกอหนี้ผานชองทางในระบบ นอก
ระบบ มากที่สุดคือ ปจจัยดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท
า กั บ ( X 4.0713,
=
=
S .D .70015) รองลงมาคื อ ป จ จั ย ด า นโครงสร า งทางเศรษฐกิ จ มี
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท
ากับ ( X 3.8400,
=
=
S .D. .72722) ปจจัยดานความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท
ากับ ( X 3.6963,
=
=
S .D. .80524) ปจจั ย
ดานทัศนคติตอการเปนหนี้ มีค=
าเฉลี่ย ( X 3.6130,
=
S .D. .63264) ปจจัยดานพฤติกรรมการบริโภค
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มีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท
ากับ ( X 3.2850,
=
=
S .D. .75896) ป จ จั ย ด า นความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว มี ค  า เฉลี ่ ย และส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานเท
า กั บ ( X 3.2688,
=
=
S .D. .59706) และ
ป จ จั ย ด า นโครงสร า งทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี ค  า เฉลี ่ ย และส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐานเท า กั บ
( X 3.2110,
=
=
S .D. .87200) ตามลำดับ
สรุปผลการวิเคราะหการเขาถึงสถาบันการเงิน
โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีการเขาถึงสถาบันการเงินอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาสวนมากอยูในระดับปานกลาง โดยมีทานเขาถึงแหลงเงินกู ธนาคารพาณิชยทั้งภาครัฐ
และเอกชน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ทานเขาถึงแหลงเงินกู สหกรณออมทรัพย/สวัสดิการของ
หนวยงาน อยูในระดับปานกลาง ทานเขาถึงแหลงเงินกู สถาบันการเงินและแหลงเงินทุนอื่นทานเขาถึง
แหลงเงินกู นอกระบบ ทานเขาถึงแหลงเงินกู กองทุนหมูบาน/ชุมชนเมือง และทานเขาถึงแหลงเงินกู
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามลำดับ

6. อภิปรายผลการวิจัย
ดานพฤติกรรมการบริโภค จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู
ในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากพฤติกรรมการใชชีวิตของแตละบุคคลซึ่งอาจจะ
แตกตางกันออกไปหากสามารถควบคุมรายรับ-รายจายได พฤติกรรมการบริโภคก็ไมผลักดันใหเกิด
การกอหนี้สิน ซึ่งสอดคลองกับ จารุมาส ปาละรัตน และกมลทิพย ลออกิจ (2556) สาเหตุที่ครัวเรือน
ในภาคเหนือกอหนี้ มาจากปญหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย โดยเฉพาะครัวเรือนที่กอหนี้อุปโภค
บริโภค สวนใหญเปนกลุมที่มีรายไดประจำแตไมสูงมากนัก อาทิ ลูกจางภาครัฐและเอกชน และคนงาน
ดานการผลิตซึ่งอยูในวัยเริ่มตนทำงานและการศึกษาไมสูง ทางออกที่จะชวยลดหนี้ได คือ การเพิ่มขึ้น
ของรายไดครัวเรือนและการ มีความรูความเขาใจทางการเงิน โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือนจะเปน
แนวทางสำคัญที่ชวยใหการบริหาร รายรับ-รายจายไดอยางเหมาะสม
ทัศนคติตอการเปนหนี้ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู  ใน
ระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมือง
ขอนแก น จั งหวั ดขอนแกน มีผ ลมาจากทัศนคติตอการเปน หนี้เพราะคนสวนมากมีความคิดที่วา
สังคมปจจุบันการเปนหนี้ถือเปนเรื่องปกติ จึงผลักดันใหเกิดการกอหนี้สิน
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
สงผลอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากการที่ประชาชนขาดความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพซึ่งเปนเรื่องใกลตัว สงผลใหไมสามารถประกอบอาชีพใหประสบความสำเร็จได สอดคลองกับ
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นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

375

ศูนยสารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม (2548) ซึ่งปจจัยที่กอใหเกิดความยากจน
เกิดจาก สาเหตุมาจากปจจัยภายใน ไดแก การมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ เนื่องจาก
การขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะตาง ๆ รวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน
ความสามารถในการปรับตัว จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู
ในระดับปานกลาง จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากสภาวการณตางๆที่แปรปรวนไมวาจะเปนเรื่องของ
เศรษฐกิจ หรือภัยธรรมชาติ หากขาดความสามารถในการปรับตัวแลวก็จะทำใหมีรายจายที่เพิ่มขึ้น
และรายไดก็อาจจะลดลงตามไปดวย สอดคลองกับ ศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่นทางธุรกิจ (2549) และ
อนิรุธ พิพัฒนประกา (48 คือ ปญหาในการประกอบอาชีพของสมาชิกในการทำเกษตร คือ ขาดแคลน
น้ำในการประกอบอาชีพ ซึ่งเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางเฉียบพลัน
ความสามารถในการบริหารจัดการ จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็ นวา
สงผลอยูในระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน
ในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากการที่ประชาชนไมมีการวางแผนการประกอบ
อาชีพในระยะยาวลวงหนา มีจำนวนเงินฝากในธนาคารนอย และไมมีการจัดทำบัญชีรายรับ – รายจายที่
ชัดเจน ซึ่งสงผลตอความมั่นคงในชีวิต สอดคลองกับ อนิรุธ พิพัฒนประภา (2554) ซึ่งปจจัยที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคือ ปจจัยดานการ บริหารจัดการ ซึ่งเกษตรกรขาดการวางแผนการใชจาย สวนหนึ่ง
เป น ผลจาการขาดความรู  ที ่ ถ ู กต องในการวางแผนทางการเงิน ที ่เ ป น ระบบ และ สอดคล อ งกั บ
สำนักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา ปญหาเรื่องการใชจ าย
ฟุมเฟอยเนื่องจากกระแส บริโภคนิยมที่ทำใหคนชนบทหารายไดไมเพียงพอกับรายจาย นอกจากนี้
ลูกหนี้บางสวนยังมี พฤติกรรม "หมุนหนี้” คือกูยืมเพื่อนำเงินจากแหลงเงินกูหนึ่งไปใชคืนเงินกูยืม
อีกแหงหนึ่งที่เรงรัด มากกวา
โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ จากการศึกษาพบวา กลุมตัว อยางมีความคิดเห็นวาสงผลอยู
ในระดับมาก จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากความเจริญทางเศรษฐกิจทำใหสินคามีราคาแพงมากขึ้น
และเกิดความแตกตางดานฐานะระหวางคนจนกับคนรวย สอดคลองกับ อนิรุช พิพัฒนประภา (2554)
ในขณะที่ วิทยา เจียรพันธุ (2554) มีผลเพิ่มเดิมคือ นอกจากราคาสินอาแลวยังมีผลมากจากคาใชจาย
นอกภาคการเกษตร (รวมถึงคาใชจายการศึกษา) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศูนยสารสนเทศ
สำนักประชาสัมพันธเขต 3 จังหวัดเชียงใหม (2548) และ ชูสิน สีลพัทธกุล (2548) คือการเกิดหนี้สิน
เนนเปาหมายการเจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจมากกวาการกระจาย รายได เนนการเปดประเทศ
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นันทิยา ศรีแปะบัว

มากเกินไปในขณะที่ไมมีมาตรการรองรับผลกระทบ ในดานตางๆที่ดีพอ กระบวนการทางกฎหมายที่
เปนตัวสรางความเหลื่อมล้ำในสังคม
โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา
สงผลอยูในระดั บปานกลาง จะเห็นไดว าปจ จั ยที่ผ ลั กดัน ใหเ กิ ด การกอหนี้ สิน ภาคครัว เรื อนของ
ประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกนมีผลมาจากสังคมในปจจุบันนิยมใชเครื่องจั กร
แทนคนจึงทำใหมีอัตราการวางงานมากขึ้น สงผลใหประชาชนมีโอกาสขาดรายไดสูงแตรายจายยังคงมี
เทาเดิมหรือสูงขึ้นตามปจจัยทางสังคมนิยม สอดคลองกับ ศูนยวิจัยและขอมูลทองถิ่นทางธุรกิ จ
(2549)
ซึ่งจากการศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนใน
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน สามารถสรุปไดวา ปจจัยดานความรูและทักษะในการประกอบ
อาชีพ มีความสำคัญตอการกอใหเกิดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนมากที่สุด ในขณะที่
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดของประชาชน คือ ปจจัยดานโครงสรางทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการ
บริหารจัดการ พฤติกรรมการบริโภค ความสามารถในการปรับตัว และโครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามลำดับ สอดคลองกับ ชุติภา คลังจตุรเวทย (2557) ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนไทยและวิกฤต
เศรษฐกิจของประเทศไทยหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นสงผลตอความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงรายไดที่ไมมีความมั่นคง และอาจนำไปสูปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน บางประเทศ

7. ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการทำการวิจัยและการลงมือปฏิบัติ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตางๆ ดังนี้
ปจจัยที่มีความสำคัญตอการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในอำเภอเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน มากที่สุดคือ ปจจัยดานความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งหนวยงานที่มีสวน
เกี่ยวของควรใหความสำคัญกับการใหความรู ทักษะและขอมูลขาวสารที่ถูกตองในการประกอบอาชีพ
ในแตละอาชีพ เชน การจัดอบรมและพัฒนาความรู อีกทั้งควรเนนการบูรณาการความรูที่สามารถ
นำไปใชไดจริงในชีวิตประจำวันมากกวาการอบรมเพียงอยางเดียว

8. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
จากผลการวิจัยและขอจำกัดในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทำการศึกษา
ตอไป และใหหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปใชประโยชน ดังนี้
1) ผูสนใจอาจทำการศึกษาเพิ่มเติม โดยศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอภาระหนี้สิน
ภาคครัวเรือน หรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชจายของประชาชน
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2) เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการเลือกพื้นที่เปาหมายแบบเฉพาะเจาะจงคือ
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน และกลุมตัวอยางเปนประชาชนทั่วไป ซึกผูที่สนใจศึกษาควรมี
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงพื้นที่เปาหมายและกลุมตัวอยางใหหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากที่ได
ทำการศึกษาไวแลว เชน การศึกษาปจจัยที่สงผลใหเกิดการกอหนี้สินภาคครัวเรือนของกลุมอาชีพใด
อาชีพหนึ่ง หรือในจังหวัดอื่น เปนตน เนื่องจากในแตละพื้นที่และแตละกลุมตัวอยางจะมีสภาพของ
สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมที่แตกตางกัน
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ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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0

บทคัดยอ
การศึกษากลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษา
กลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัว
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการของธุร กิจ
โรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการสำรวจและใชแบบสอบถามเปนเครื่องมื อใน
การเก็บขอมูลจากเจาของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ที่มีมาตรฐานโรงแรมตางกัน เพื่อใหไดขอ มูล
ที่เที่ยงตรงที่สุด ผลการศึกษาพบวา 1) กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใต
ยุ ท ธศาสตร ก ารท อ งเที ่ ย ว หลังการฟ  นตัวจากการแพร ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด วย
4 ดาน ดังนี้ 1. ดานการบริหารตนทุน เจาของธุรกิจเห็นดวยอยางยิ่งกับการเขารวมโครงการพักตนเงิน
ลดดอกเบี้ย การเขารวมโครงการบรรเทาภาระคาธรรมเนียมคาเชา คาตอบแทนการใหริการของ
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ การเขารวมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการเขารวมโครงการคืน
สภาพคลองใหผูประกอบการในประเทศ 2. ดานการบริหารการตลาด เห็นดวยอยางยิ่งกับการบริหาร
การตลาดโดยส ว นประสมทางการตลาด 4Ps โดยเฉพาะ Place การจั ด คั ด กรองและ check in
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : nittaya.srip@stu.nida.ac.th
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เพื่อคัดกรองผูมาใชบริการ และการจัดการตามเกณฑกระทรวงสาธารณสุข 3. ดานทรัพยากรบุคคล
เห็นดวยอยางยิ่งกับการพัฒนาทักษะดานการเปนนักการตลาดดิจิทัลและการฝกทักษะการใหบริการ
ดาน Spa Therapist 4. ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เห็นดวยกับการพัฒนาระบบ
การให ข อมู ล สถานท องเที ่ ย วผ า นการใชส ื่ อ และอุ ป กรณด ิจ ิทัล เพื่อยกระดับ การทอ งเที่ย วเชิ ง
คุณภาพ 2) ความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา มาตรฐานโรงแรม
ที่ตางกันไมสงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจที่มีตอกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม
คำสำคัญ: กลยุทธการจัดการ ธุรกิจการโรงเรม โรงแรมจังหวัดระยอง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. บทนำ
สถานการณการทองเที่ยวในเดือนกรกฎาคม 2563 กองเศรษฐกิจการทองเที่ยวและการกีฬา
พบว า เป นเดื อนที ่ 4 ที ่ ไม มี น ั กท องเที่ยวชาวตางชาติ นับตั้งแตเดือนเมษายน 2563 เป น ต น มาโดย
สถานการณการแพรร ะบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงเปนอุปสรรคที ่สำคั ญในการเป ด
การท อ งเที ่ ย วระหว า งประเทศ อย า งไรก็ ต ามมี น ั ก ท อ งเที ่ ย วชาวไทยเดิ นทางในประเทศ จำนวน
7.4 ลานคน/ครั้ง หดตัวรอยละ 45.54 สรางรายได 3.56 หมื่นลานบาท หดตัวรอยละ 59.78 เมื่อ
เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา จะเห็นวาการทองเที่ยวในประเทศเริ่มมีการฟนตัว ประกอบ
กั บ มี ว ั น หยุ ด ยาวและมาตรการฟ  นฟู การท องเที ่ ยวในประเทศ ผ านโครงการเราเที ่ ยวด วยกั น และ
กำลังใจ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีมาตรการชวยเหลือเยียวยาประกอบการดานการทองเที่ยว
เพื ่ อให ส ามารถรั ก ษาขี ด ความสามารถในการแขงขัน ของไทยให คงอยู และมี ความพร อ มในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอไป
ระยองเปนจังหวัดที่อยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 57 ของ
ประเทศ เปนเมืองที่มีความสำคัญตอการทองเที่ยว เนื่องจากมีหาดจำนวน 25 หาด และมีชายฝง
อยูติดชายฝงทะเลที่มีความหลากหลายดานการทองเที่ยว เชน ทะเล ภูเขา เกาะ น้ำตก สวนผลไม
รวมถึงอาหารทะเลที่สด มีแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมาก โดยเฉพาะเกาะเสม็ด เนื่องจาก
เดินทางสะดวก นอกจากนี้ยังมีการทองเที่ยวแนวอุทยานประวัติศาสตร การเกษตรแบบ Homestay
จึงมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเดินทางมาเปนจำนวนมากเชนกัน แผนการพัฒนาจังหวัด
จึงมุงไปสูการพัฒนาที่มีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ซึ่งสอดคลองตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2560-2579) ของกรอบการพัฒนาระยะยาว ที่มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม ประชาชน
และสิ่งแวดลอม ใหมีการพัฒนาและเติบโตอยางเขมแข็งในทิศทางเดียวกันภายใตกรอบแนวคิดใน
แผนพั ฒ นาจั งหวั ด ระยอง พ.ศ. 2561-2564 คื อ “ จั งหวัดระยองเปน เมืองที่มี การคิดและนำ
นวัตกรรมมาใชภายใตบริบทการพัฒนาเปนเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เปนเมืองที่มีสมดุลการ
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พัฒนา ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สำนักงานจังหวัดระยอง) โดยแนวคิดดังกลาวสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหประชาชน
ในชวงหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ธุรกิจโรงแรม ใน
จังหวัดระยอง จำเปนตองมีกลยุทธการจัดการของธุรกิจ ผูวิจัยสนใจศึกษา กลยุทธการจัดการธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ ยว หลังการฟนตัวจากการแพรร ะบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงแรมตอไป
1.1 วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษากลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ภายใต
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เพิ่มเติมจากตำราและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัยวาดวยกลยุทธ
การจัดการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผูวิจัยไดแบงออกเปนหัวขอยอย ดังตอไปนี้
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

จังหวัดระยองและแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561-2564
สถานการณและแนวโนมดานการทองเที่ยวของไทย
มาตรการชวยเหลือเยียวยาดานการทองเที่ยว
ธุรกิจโรงแรม
กลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การวิจัยเรื่อง ดวยกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผูวิจัยใหความสนใจกับ
การศึกษากลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลัง
การฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแตละมาตรฐานในจังหวัดระยองนำมาใช
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยง หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ
เปนขอมูลในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมในจังหวัดตอไป
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3. ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 สมมติฐานการวิจัย
กลยุ ทธ การจั ดการของธุ ร กิจโรงแรมจังหวัดระยอง ที่มีมาตรฐานตางกัน มีย ุทธศาสตร
การทองเที่ยวหลังการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3.2 ขอบเขตการวิจัย
กลยุ ทธ การจัด การของธุร กิ จโรงแรมในจั งหวั ดระยอง ภายใตย ุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของ
การวิจัยครั้งนี้ดังนี้
3.2.1 ดานเนื้อหา
กลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลั งการฟ  น ตั ว จากการแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 เปน การวิจ ัย เชิง ปริ มาณโดยใช
การสำรวจกลยุทธในดานการปรับตัวของธุรกิจโรงแรม ที่มีการดำเนินงานจัดการ ในกลุมโรงแรมที่ได
มาตรฐาน 3 ดาว 4 ดาวและ 5 ดาวในพื้นที่จังหวัดระยองหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ภายใตกรอบยุทธศาสตรการทองเที่ยว
3.2.2 ดานตัวแปร
ตัวแปรตน
โรงแรมตามมาตรฐานของโรงแรมไดแก โรงแรม 3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว
ตัวแปรตาม
กลยุ ท ธ ก ารจั ด การของธุร กิจ โรงแรมในจั งหวั ดระยอง ภายใต ย ุ ทธศาสตรการ
ทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.3 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือกลุมธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง (ขอมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562) จำนวน 435 แหง
กลุมตัวอยาง คือ กลุมธุรกิจโรงแรมที่มีการดำเนินกิจ การที่เกี่ยวของในเชิงการจั ดเลี ้ ย ง
จัดประชุมและจัดสัมมนา โดยใชการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratifies Random Sampling)
และการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Random Sampling) จากมาตรฐานของโรงแรม 3 กลุม ไดแก
กลุม 3 ดาว 4 ดาวและ 5 ดาว ในพื้นที ่จ ังหวั ดระยอง ซึ่งกำหนดขนาดของกลุมตัว อยางโดยใช
การกำหนดเกณฑของประชากรเปนหลักรอย ใชกลุมตัวอยาง 25% ทั้งนี้มีจำนวนโรงแรมที่เปน
ประชากรทั้งสิ้น 435 แหงขนาดของกลุมตัวอยาง คือ 435 * 25/100 = 109 แหง
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3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ใหผูตอบสามารถเลือกตอบ
ไดตามรายการ (Check – list) จำนวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 กลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนแบบสอบถามที่ใหแสดงความคิดเห็น
ตามระดับความคิดเห็น 4 ระดับ เกณฑการใหคะแนนตามาตรสวนประมาณ
ตอนที่ 3 ปญหาและการดำเนินงานตามกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปน
แบบสอบถามปลายเปด

4. ผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
การศึกษากลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟน ตัวจากการแพรร ะบาดของเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ผูวิจัยขอเสนอสัญลักษณที่ ใช ใน
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จำนวนกลุมตัวอยาง
𝑋𝑋�
แทน คาเฉลี่ย
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1) นำแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม และ
ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะหขอมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห
ดวยตาราง
2) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประสบการณการทำธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดระยอง มาตรฐานโรงแรมในจังหวัดระยอง ประเภทของโรงแรม จำนวนหองพัก
สถิติที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ
3) วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นที่มีตอกลยุทธการจัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดระยอง
ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ ยว หลังการฟนตัวจากการแพรร ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถิติ ที่ใช คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4) ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตาม โดยใชสถิติ One – way ANOVA สำหรับการเปรียบเทียบความแตกตางของโรงแรม
ตามมาตรฐานโรงแรม ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ ที่มี 3 กลุม ขึ้นไป (ระดับ3 ดาว 4 ดาว และ 5 ดาว)
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามกลยุทธการจัดการของธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ตอนที่ 2 กลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5. สรุปและอภิปรายผล
การศึกษา กลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธ
การจัดการของธุรกิจโรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจาก
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) เปรียบเทียบกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมจังหวัด
ระยองภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.1 สรุปผลการศึกษา
จากการศึ ก ษากลยุ ทธ การจั ด การของธุ ร กิ จ โรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตย ุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
5.1.1 กลยุ ทธ การจัดการของธุร กิจ โรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตย ุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา
- ดานการบริหารตนทุน พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม เห็นดวย ตอ
กลยุทธ ทั้งนี้เจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” กับการเขารวมโครงการพักตนเงินลดดอกเบี้ย
การเขารวมโครงการบรรเทาภาระคาธรรมเนียม คาเชา คาตอบแทนการใหบริการของสวนราชการ
และรัฐวิสาหกิจ การเขารวมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และการเขารวมโครงการคืนสภาพคลองให
แกผูประกอบการในประเทศ
- ด า นการบริ ห ารด า นการตลาด (ส ว นประสมทางการตลาด 4 P’s) พบว า
ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธ โดยเฉพาะ P – Place ไดแก มีจุด
คัดกรองและจุด Check In เพื่อคัดกรองและติดตามผูมาใชบริการมีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณฆาเชื้อ
สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาขณะใหบริการ จัดใหมีการเวนระยะหางตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด
- ดานทรัพยากรบุคคล พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม เห็นดวย ตอกลยุทธ
ทั้งนี้เจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ในขอการพัฒนาทักษะดานการเปนนักการตลาดดิจิทัล
และการฝกทักษะการใหบริการดาน Spa Therapist

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

385

- ดานการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม
เห็นดวย ตอทุกหัวขอในกลยุทธดานนี้ เชน การพัฒนาระบบการใหขอมูลตามสถานที่ท องเที่ย ว
ใหมีความนาสนใจมากขึ้น ผานการใชสื่อและอุปกรณดิจิทัล และการใชการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ ตามลำดับ
5.1.2 ความคิดเห็นของเจาของธุรกิจโรงแรม ที่มีตอกลยุทธการจัดการของธุรกิจ
โรงแรม จังหวัดระยองภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พบวา มาตรฐานของโรงแรมที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดระยอง ที่มีตอกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม ทุกดาน
5.2 อภิปรายผล
5.2.1 กลยุ ทธ การจั ดการนของธุรกิจ โรงแรม จังหวัดระยอง ภายใตย ุทธศาสตร
การทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบวา
- ดานการบริหารตนทุน พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม เห็นดวย ตอ
กลยุทธ โดย “เห็นดวยอยางยิ่ง” กับ 1) การเขารวมโครงการพักตนเงินลดดอกเบี้ย 2) การเขารวม
โครงการบรรเทาภาระคาธรรมเนียม คาเชา คาตอบแทนการใหบริการของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3) การเข า ร ว มโครงการสิ น เชื ่ อ ดอกเบี ้ ย ต่ ำ และ4) การเข า ร ว มโครงการคื น สภาพคล อ งให แก
ผูประกอบการในประเทศ
- ดานการบริหารดานการตลาด สวนประสมทางการตลาด 4 P’s พบวา
ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม “เห็นดวยอยางยิ่ง” ตอกลยุทธ โดยเฉพาะ P – Place ไดแก มีจุดคัดกรอง
และจุด Check In เพื่อคัดกรองและติดตามผูมาใชบริการ มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณฆาเชื้อสวม
หนากากอนามัยตลอดเวลาขณะใหบริการ จัดใหมีการเวนระยะหางตามเกณฑที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด
- ดานทรัพยากรบุคคล พบวา ภาพรวมเจาของธุรกิจโรงแรม เห็นดวย ตอ
กลยุทธและ “เห็นดวยอยางยิ่ง” ในหัวขอ 1) การพัฒนาทักษะดานการเปนนักการตลาดดิจิทัล และ
2) การฝกทักษะการใหบริการดาน Spa Therapist
- ดานการรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม พบวา ภาพรวมเจาของ
ธุรกิจโรงแรม เห็นดวย ตอทุกหัวขอในกลยุทธดานนี้ เชน การพัฒนาระบบการใหขอมูลตามสถานที่
ทองเที่ยวใหมีความนาสนใจมากขึ้น ผานการใชสื่อและอุปกรณดิจิทัล และการใชการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการทองเที่ยว เชิงคุณภาพ เปนตน ซึ่งสอดคล องกับ
จิราภา ถิรินทรพงศ (2550) ที่ทำการศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการโรงแรม : กรณีศึกษา
โรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดภูเก็ต พบวา การวางแผนการบริหารจัดการโรงแรม ตองมีการวางแผน
เชิงรุก มีการวางแผนการตลาด และการวางกลยุทธการบริหารที่ชัดเจน เชนเดียวกับ ชัญญาพัชญ เงางาม
(2559) ที่ศึกษาแนวทางการปรับตัวเพื่อความอยูรอดของโรงแรมมานรูด ซึ่งพบวา การตัดสินใจเลือกใช
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บริการจากตนเองจากสื่อโฆษณา รองลงมาคือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพดานกระบวนการ ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาดนอกจากนี้ กลยุทธการปรับตัว เพื่ อ
ความอยูรอดของผูประกอบการธุรกิจน้ำดื่มในทองถิ่นในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี พบวา
ผูประกอบการไดใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4P’s เปนหัวใจหลักของการดำเนินธุ ร กิ จ
กลยุทธสรางความแตกตาง การมุงตลาดเฉพาะสวน การบริหารความสัมพันธ และความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม เขามาใชควบคูกับกลยุทธทางการตลาด สามารถดำเนินธุรกิจใหมีความอยูรอด
ของผูประกอบการธุรกิจน้ำดื่มทองถิ่น สามารถเขาถึงและครองใจผูบริโภคไดเปนอยางดี (ภูวนาท
ถาวรศิริ และวิโรจน เจษฏาลักษณ, 2558)
5.2.2 ความคิดเห็นของเจาของธุรกิจโรงแรม ที่มีตอกลยุทธกากรจัดการของธุรกิจ
โรงแรมจังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยวหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พบวา มาตรฐานของโรงแรมที่แตกตางกัน ไมสงผลตอความคิดเห็นของเจาของธุรกิจ
โรงแรมในจังหวัดระยอง ที่มีตอกลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรม ทุกดาน สอดคลองกับ ศูนยวิจัย
ธนาคารออมสิน (2563) กลาววา โรงแรมขนาด 3 ดาว และต่ำกวา 3 ดาว ผูประกอบการจำเปนตอง
พยายามอยางหนักในการประคับประคองธุรกิจโรงแรมใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได ดวยกลยุทธ
ตาง ๆ อาทิ การบริหารจัดการคาใชจายใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มรายไดจากชองทางอื่น ๆ
ใหความสำคัญดานความปลอดภัยสุขอนามัย มากขึ้น เชนเดียวกับโรงแรม 4-6 ดาว ที่ผูประกอบการ
จำเปนตองปรับตัวเพื่อเรียก ความมั่นใจใหกับนักทองเที่ยว โดยใหความสำคัญเรื่องความสะอาดของ
โรงแรม ใสใจในความสะอาดของอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวก การเพิ่มสัดสวนรายไดรูปแบบ
อื่น ๆ เชน การใหบริการ การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ บริการขายอาหารแบบเดลิเวอรรี่ เปนตน
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
- ควรจัดตั้งสมาคม โรงแรมทองถิ่นที่มีความเขมแข็ง เพื่อรวมกันจัดกิจกรรม
ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
- ผูประกอบการโรงแรมขนาดเล็ก หรือสถานที่ไมใชโรงแรม ควรมีกลยุทธ
ที่ใชสวนประสมทางการตลาด มาใชเพือ่ พัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ภายใตยทุ ธศาสตรการทองเทีย่ ว
หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทำงานวิจัยครั้งตอไป
- ควรศึกษากลยุทธการจัดการของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก หรือประเภท
โฮมสเตย จังหวัดระยอง ภายใตยุทธศาสตรการทองเที่ยว หลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
- ควรศึกษาระบบการบริหารงานภายในองคกร ที่สามารถดำเนินธุรกิจได
ภายหลังการฟนตัวจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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บทคัดยอ
การนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน มาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
น้ำลุมน้ำพรม-เชิญ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา กระบวนการ ปญหาอุปสรรค และปจจัยความสำเร็จใน
การนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน มาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ำ โดยใช
ระเบียบวิธีการศึกษา เชิงคุณภาพโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสำคัญ
ไดแก คณะกรรมการจัดการน้ำชลประทานลุมน้ำพรม ลุมน้ำเชิญ เจาหนาที่กรมชลประทาน กลุมผูใชน้ำ
และหนวยงานที่เกี่ยวของ จำนวน 15 คน
ผลการศึกษาพบวา 1) สื่อสังคมออนไลนมีบทบาทสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
น้ำลุมน้ำพรม-เชิญ ผานไลนกลุมสังคมออนไลน “กลุมลุมน้ำพรม-เชิญ” เปนชองทางการสื่อสาร
สรางการรับรูขอมูลสถานการณน้ำในปจจุบัน สำหรับกระบวนการมีสวนรวม พบวา มีสวนรวมกัน
ตรวจสอบความจริง คัดกรองขอมูล ติดตามมวลน้ำระหวางประชาชนทั้ง 2 ลุมน้ำรวมกับเจาหนาที่
กรมชลประทาน และเปดชองทางใหประชาชนแสดงความคิดเห็น 2) ปจจัยความสำเร็จของสื่อสังคม
ออนไลนในการเสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำลุมน้ำพรม-เชิญ พบวา สื่อสังคม
ออนไลนทำใหเกิดการบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืน แกไขปญหาขาวปลอมและนักการเมืองทองถิ่น
แทรกแซง ลดปญหาความขัดแยงทั้งในลุมน้ำและระหวางลุมน้ำ เพราะเปนชองทางในการใหขอมูล
ขาวสารไดอยางตอเนื่องในปริมาณที่ไมจำกัดจากเจาหนาที่กรมชลประทาน สงผลใหประชาชนมีสิทธิ
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เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : polchoo53@gmail.com

390

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

นิติพงษ ผลชู

โอกาสและความเทาเทียมในการเสนอความตองการใชน้ำเพื่อใหเจาหนาที่กรมชลประทานนำขอมูล
ไปวางแผนการบริหารจัดการน้ำใหเหมาะสมเปนธรรมและทั่วถึงมากขึ้น
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Guidelines of Using Online Communication Technologies
Promote the Participation in Sustainable Water
Management of Phrom-Choen Basin Community

Nitipong Polchoo *

Abstract
The main purpose of using new online communication technologies at
Phrom-Choen basin is to help promote the participation among peoples around
Phrom-Choen basin community in water management. The study comes from the
quantitative study in all related documents and the depth interview of the water
management team, the Royal Irrigation Department officers, the water users, and some
related organizations, total 15 people. The result of the study shows that 1) the online
communication technologies can tremendously help peoples in Phrom-Choen basin
community to be acknowledged in current situation of water almost real-time and, on
the other hand, the community tends to more participate with government officers in
giving the beneficial information to tracing the mass of water 2) the online communication
technologies help create the sustainability of water management by getting rid of the
fake news and the interruption of local politicians, and by decreasing the arguments
among the people in community or between Phrom-Choen basin community and
other communities. Giving the equality in society to the people in Phrom-Choen basin
*
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is the ultimate purpose of this action study as water is the factors of our life and every
people have the right to access it.
Keywords: Online communication, Participation, Water Management, Sustainable

1. บทนำ
ประเทศไทยแบงลุมน้ำออกเปน 25 ลุมน้ำ เพื่อใหสามารถบริหารจัดการน้ำเพื่อแกไขหรือ
บรรเทาภัยจากน้ำไดอยางเหมาะสม ตามอัตลักษณของแตละพื้นที่ เนื่องจากความแตกตางในดานของ
จำนวนประชากร สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศและสภาพทาง
ธรณี ว ิ ทยากำหนดความสามารถในการเก็บ กั ก น้ำ ทั ้ง บนดิน หรือ น้ ำทา และน้ ำใต ดิน ซึ่งทำให มี
ความตองการใชน้ำในแตละลุมน้ำแตกตางกัน โดยผูทำวิจัยไดคัดเลือกลุมน้ำพรม ลุมน้ำเชิญ ซึ่งใช
น้ำจากแหลงน้ำตนทุนเดียวกัน หลังจากสรางเขื่อนฯ แลวเสร็จพรอมใชงานเมื่อป พ.ศ. 2526 จนถึง
ปจจุบัน จะเกิดปญหาการแยงน้ำทุกป การบริหารจัดการน้ำมีความซับซอนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ทั้ง 2 ลุมน้ำเนื่องจากมีน้ำอยูอยางจำกัด เปนตัวแทนลุมน้ำเพื่อศึกษาการบริหารจัดการน้ำอยางมี
สวนรวม
ลุ  มน้ ำ พรม ลุ  มน้ ำ เชิญ เปน ลุมน้ำยอยของลุมน้ำชีในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือหรือ
ภาคอีสาน แหลงน้ำตนทุนเก็บกักที่เขื่ อนจุ ฬาภรณ อยูในรับผิดชอบของการไฟฟ าฝายผลิ ต แห ง
ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมี พระราชดำริให กอสร า งเพื ่อผลิตกระแสไฟฟา ตอมาเพื่อแกไขปญ หาราษฎรขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเกษตรจึงใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยกอสรางอางเก็บน้ำหวยกุมเพื่อเพิ่มปริมาณ
เก็บกัก และใหกรมชลประทานกอสรางอางเก็บน้ำ น้ำพรมเพื่อทดน้ำใหสามารถสงน้ำไปชวยเหลือ
พื้นที่ทายน้ำ ปจจุบันมีความจุของน้ำใชการรวม 187.41 ลานลูกบาศกเมตร มีพื้นที่ลุมน้ำครอบคลุม
พื้นที่ 2 จังหวัด 14 อำเภอ อยูในเขต 5 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ ประกอบดวย อำเภอคอนสาร อำเภอ
เกษตรสมบูรณ อำเภอภูเขียว อำเภอบานแทน และอำเภอแกงครอ ครอบคลุม พื้นที่ 9 อำเภอ ในเขต
3 จังหวัด ประกอบดวย อำเภอน้ำหนาว อำเภอหลมสัก และอำเภอเมือง จังหวัด เพชรบูรณ อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูผามาน อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอสีชมพู และอำเภอภูเวียง จังหวัด
ขอนแกน รวมพื้นที่พื้นที่ลุมน้ำพรม ลุมน้ำเชิญ รวมกันประมาณ 5,158 ตารางกิโลเมตร สามารถใชน้ำ
จากแหลงน้ำตนทุนดังกลาวไดเพียง 7 อำเภอ คือ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ
อำเภอบานแทน อำเภอภูเขียว และจังหวัดขอนแกน อำเภอภูผามาน อำเภอ ชุมแพ อำเภอหนองเรือ
รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,950 ตารางกิโลเมตร มีความตองการใชน้ำทั้งหมด 702.6 ลานลูกบาศกเมตรตอป
ทำใหเกิดปญหาการแยงน้ำ เกิดความขัดแยงทั้งราษฎรและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน อำเภอ ตำบล
การการประสวนภูมิภาค ทั้งภายในลุมน้ำและระหวางลุมน้ำ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง
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การนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลนมาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ำลุมน้ำ
พรม-เชิญ อยางยั่งยืน สนับสนุนขอมูลสถานการณน้ำตนทุนและการคาดการณปริมาณน้ำในอนาคต
อยางตอเนื่อง เพื่อรวมกันวางแผนและตัดสินใจ ลดความขัดแยงระหวางลุมน้ำอยางเปนธรรม และ
ยั่งยืน

2. วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการ ปญหาอุปสรรค และปจจัยความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน มาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวมการบริหารจัดการน้ำลุมน้ำพรม-เชิญ

3. ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาผลการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความตองการใชน้ำ ความรวมมือที่เกิดขึ้น
จากผูมีสวนไดสวนเสีย หลังจากนำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน มาใชในการเสริมสรางการมีสวนรวม
การบริหารจัดการน้ำลุมน้ำพรม-เชิญ โดยเจาหนาที่ภาครัฐสนับสนุนขอมูลสถานการณน ้ำ อยาง
ตอเนื่อง ผานกระบวนการบริการแอพพลิเคชัน LINE

4. วิธีการศึกษา
ในการศึ กษาครั ้ งนี ้ เป นการวิ จ ั ยในเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Methodology) ด วยวิ ธ ี การ
ศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) แบบมี
โครงสราง (Structured Interview) ซึ่งผูวิจัยมีแนวทางการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยการศึกษาวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) การศึกษาวิจัยเอกสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระดับทุติยภูมิ
และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลหลายวิธีผสมผสานกัน ไดแก การสัมภาษณภาคสนามแบบตัวต อตัว ใชคำถามใน
การสัมภาษณแบบมีโครงสรางและเปนคำถามปลายเปด โดยเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการตอบคำถามตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย นอกเหนือจากคำถามสัมภาษณที่คิดไว โดยมีปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมไดตามสถานการณ
ทำการสัมภาษณเพื่อทราบถึงแนวคิด นโยบายและการบริหารจัดการน้ำโดยการใชเทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลนเสริมสรางการมีสวนรวมทั้ง 2 ลุมน้ำ เพื่อตัดสินใจแบงปนน้ำจากแหลงน้ำตนทุนเดียวกันและ
สัมภาษณอนุกรรมการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน โดยบันทึกเทปการสัมภาษณและผสมผสานกับ
การจดบันทึกของผูวิจัย และถอดคำสัมภาษณ จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหตามวัตถุประสงคของ
การวิจัย และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย (ผูแยงน้ำ) ทั้ง 15 คน พบวา เทคโนโลยีสื่อสังคม
ออนไลน เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำลุมน้ำพรม-เชิญ ไดอยางยั่งยืน เนื่องจาก
เปนชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง การรวมกันวางแผนและแกไขปญหารวมกัน
แกไขปญหาขาวปลอม แกไขปญหานักการเมืองทองถิ่นแทรกแซง
ปญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตและการนำเสนอขอมูลและใช
ขอความไมเหมาะสมเพื่อรายงานสถานการณปจจุบัน การแกไขทำไดโดยการเปลี่ยนเครือขายมือถือให
สอดคลองกับพื้นที่และประชุมเพื่อสรางกติการวมกันในการนำเสนอขอมูล
ปจจัยความสำเร็จ คือ เปนชองทางในการใหขอมูลขาวสารดวยการที่เจาหนาที่กรมชลประทาน
รายงานสถานการณน้ำอยางตอเนื่อง เพื่อสรางการรับรู ความเขาใจ และการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน
ผานชองทางสื่อสังคมออนไลน ทำใหรับทราบขอมูลพรอมกัน มีความสะดวก รวดเร็ว และผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น พรอมรวมกันตรวจสอบ สรางความโปรงใส เกิดความไววางใจ
เพราะมีหลักฐานเปนที่ประจักษรวมกัน ลดความขัดแยง สรางสิทธิ โอกาส และความเทาเทียมกัน ลด
ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงขอมูลขาวสาร

6. ขอเสนอแนะ
การจัดเก็บขอมูลปญหาและมติที่ประชุมในการแกไขปญหาพรอมผลการดำเนินการเขาไปใน
QR-Code ทำใหสามารถนำมาใช เปนฐานขอมูลในการทำประชามติ ลดระยะเวลาเกิดแนวทางที่
เหมาะสมผานขอมูลในอดีตซึ่งสวนหนึ่งเปนการถายทอดองคความรูที่เหมาะสมของพื้นที่และเพื่อนำไป
พัฒนาตอยอดสรางเสริมความยั่งยืนทางน้ำในอนาคต (Water security Sustainable) และชวยลด
เวลาในการทำมติประชาคม
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ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บัณฑิตา เจตบุตร *
0

บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่ม ีผลตอ ความสำเร็จในการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงศึกษาปญหาและ
อุป สรรคที ่ ม ี ผลต อ ความสำเร็ จ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานกองทุนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 10 คน และสมาชิกผูกูเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ที่เขารวมมาตรการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 80 คน
รวม 90 ตัวอยาง
ผลการศึกษา พบวาความพึงพอใจของสมาชิกฯ ตอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในภาพรวม
พบวา สมาชิกสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.39) เมื่อพิจารณาในดานความนาเชื่อถือ
พบวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ มีนโยบายพักชำระหนี้ชวยบรรเทาความเดือดรอนของ
สมาชิกในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (𝑋𝑋�= 4.76) รองลงมา
คือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ดานการรับประกัน (𝑋𝑋�= 4.53) ดานการตอบสนองสมาชิก
(𝑋𝑋�= 4.33) ดานรูปลักษณ (𝑋𝑋�= 4.24) และ ดานการดูแลเอาใจใสสมาชิก (𝑋𝑋�= 4.10) ตามลำดับ และ
จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวง
*
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วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบวาดานความชัดเจนของพันธกิจ/
นโยบาย/แนวทางการดำเนินโครงการ โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมากที่ส ุด ( 𝑋𝑋� = 4.53) ดาน
ความคิดเห็นตอการสนับสนุนจากผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.05) ดานการ
วางแผนการดำเนินงานกองทุน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.35) ดานการใหบริการ
คนในชุมชน (การใหคำแนะนำ คำปรึกษา ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม) โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด ( 𝑋𝑋� = 4.40) ดานการบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
(𝑋𝑋� = 4.10) ดานเทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.45) ดาน
การการติดตามอยางตอ เนื่อ งของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยมาก ( 𝑋𝑋� =4.13) ดาน
ความพึงพอใจของผูท ี่มีสวนเกี่ยวของ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.20) ดานการสื่อสาร
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.13) ดานการแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
(𝑋𝑋� = 4.10) ขอเสนอแนะ
คำสำคัญ: กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จ นโยบายพักขำระหนี้

1. บทนำ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยไดรับจัดสรรงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน
100 ลานบาท และตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ใหควบรวมกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
โดยมี ผ ลตั ้ ง แต วั น ที ่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ ่ ง ทำให การบริห ารกองทุ นพั ฒนาบทบาทสตรี อยูใน
ความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผูอำนวยการ
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใตพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และขอบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
วาดวยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559 วัตถุประสงคของกองทุน 1. เปนแหลง
เงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสรางโอกาสใหสตรีเขาถึงแหลงเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจใหแกสตรีและองคกร
ของสตรี 2. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือ ขายสตรี
ในการเฝาระวังดูแลและแกไขปญหาของสตรี การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู
การสรางสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุมครองและพิทักษสิทธิของสตรีและผูดอยโอกาสอื่น ๆ ใน
สังคม 3. เปนแหลงเงินทุนเพื่อการสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสราง
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ภาวะผูนำ การพัฒนาองคความรู เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งทางดานสังคมใหแกสตรีและองคกร
ของสตรี
ปจจุบันไดเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และมีแนวโนม
การแพรกระจายอยางรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น สงผลตอการประกอบอาชีพตามปกติในชีวิตประจำวัน
ของสมาชิกลูกหนี้ที่กูยืมเงิน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทำใหมีรายไดไมเพียงพอตอการชำระหนี้
ที่ก ูยื มไปทำให ในช วงวิก ฤตการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นั้น มีหนี้
คางชำระเปนจำนวนมาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจ ึงออกมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให แก
สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีก ารแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เพื่อ เปนการแบง เบาและชวยเหลือสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณดังกลาว โดยพักชำระหนี้เปนระยะเวลา12 เดือน ใหกับลูกหนี้สมาชิก
จากสถานการณดังกลาวทำใหผูศึกษาสนใจถึงศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
รวมทั้งปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิก ฤตการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อนำผลที่ไดจากศึกษามาสรุปและเสนอแนะ
แนวทางการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตและนำขอมูลที่ไดไปใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการและแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิก ฤต
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.3 เพื่อนำผลที่ไดจากศึกษามาสรุปและเสนอแนะแนวทางการบริหารงานกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในชวงวิกฤตตอไป

3. ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้มุงทำการศึกษาการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิก ฤตการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) การศึกษาระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาท
ในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
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4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางเปน เจาหนาที่ที่รบั ผิดชอบงานกองทุนระดับจังหวัด และระดับ
อำเภอ จำนวน 10 คน และสมาชิกผูเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จำนวน 80 คน

5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวยการวิจั ยครั ้งนี ้เป นการศึ กษาวิจัยแบบเชิงปริม าณ (Quantitative Research) ดังนั้น
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมในครั้งนี้ จึงใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี 2 รูปแบบ
คือ แบบสอบถามที่เปนเอกสาร และแบบสอบถามออนไลน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ มูล โดยมี ขั ้ นตอนในการสร างเครื ่ อ งมื อ ซึ่ง แบบสอบถามนี้จ ะถูก สรางขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 ชุด ดังนี้
ชุ ด ที ่ 1 สำหรั บ เจ าหน า ที ่ ท ี ่ร ั บ ผิ ด ชอบงานกองทุ นระดั บ จั ง หวั ด และระดับ อำเภอ
แบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนคำถามปลายปด
ประกอบดวยคำถาม 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน และระยะเวลาการทำงาน
ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ (Check List)
สวนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการดำเนินงานฯ สรางขึ้น
โดยอาศัยการศึกษาคนควา จากเอกสารตำรา งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในแบบสอบถามจะประกอบ
ไปดวยคำถามที่เปนปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในดานตาง ๆ ดังนี้
 ความชัดเจนของพันธกิจ/นโยบาย/แนวทางการดำเนินโครงการ
 การสนับสนุนจากผูบริหาร
 การวางแผนการดำเนินงานกองทุนฯ
 การใหบริการคนในชุมชน (การใหคำแนะนำ คำปรึกษา ขอมูลขาวสาร
การมีสวนรวม)
 การบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ
 เทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช
 การติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาที่
 ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ
 การสื่อสาร
 การแกไขปญหา
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ชุดที่ 2 สำหรับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เขารวมมาตรการพักชำระหนี้ 1 ปของ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสมาชิกผูเขารวมมาตรการพักชำระหนี้
1. ปจจัยที่สนับสนุนความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและความ
พึงพอใจในการเขารวมโครงการพักชำระหนี้ ในดานตาง ๆ ดังนี้
 ดานรูปลักษณ
 ดานความนาเชื่อถือ
 ดานการรับประกัน
 ดานการตอบสนองสมาชิก
 ดานการดูแลเอาใจใสสมาชิก
ส วนที ่ 2 ขอเสนอแนะ (การคาดหวังของสมาชิกเพิ่มเติม) ในการเขารวมมาตรการ
พักชำระหนี้ 1 ปของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

6. ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีอายุระหวาง 36-50 ป จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 42.5 มีอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 40.0 มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 37.5 มีสถานภาพ โสด จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 35.0 มีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,00115,000 บาท จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 45.0
จากการศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีในภาพรวม ในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถ
สรุปไดดังนี้
ดานรูปลักษณ โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.32) เมื่อจำแนกเปนรายขอแลว
พบวา ความพึงพอใจของสมาชิกฯ ในการเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ ในดานรูปลักษณ พบวามี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.54) คือ การเขารวมมาตรการ ไมคิดคาดำเนินการ
ใดๆ รองลงมาคือ มี ความพึ งพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.44) คือ เงื่อนไขการเขารวมมาตรการ
พักชำระหนี้ 1 ป และ มีกระบวนการ และขั้นตอนในการจัดทำสัญญาไมยุงยากซับซอน (𝑋𝑋� = 4.40)
ตามลำดับ
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ดานความนาเชื่อ ถือ โดยรวมอยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุด ( 𝑋𝑋� = 4.35) เมื่อ จำแนกเปน
รายขอแลวพบวา ความพึงพอใจของสมาชิกฯ ในการเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ ในดานความ
นาเชื่อถือ พบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.55) คือ ชื่อเสียงของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.29) คือ
ชวยบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินใหกับสมาชิกอยางครอบคลุม ตามลำดับ
ดานการรับประกัน โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.30) เมื่อจำแนกเปนรายขอ
แลวพบวา ความพึงพอใจของสมาชิกฯ ในการเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ ในดานการรับประกัน
พบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.31) คือ เจาหนาที่มีมารยาทและสุภาพ ออนนอม
รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.29) คือ ความรูความสามารถของพนักงานใน
การตอบคำถาม ตามลำดับ
ดานการตอบสนองสมาชิก โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.22) เมื่อจำแนกเปน
รายขอแลวพบวา ความพึงพอใจของสมาชิกฯ ในการเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ ในดานการตอบสนอง
สมาชิก พบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.48) คือ เจาหนาที่มีมนุษยสัมพันธที่
ดี มีความเต็มใจในการใหบริการและสามารถใหคำตอบแกสมาชิกได รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.24) คือมีการแนะนำขอมูลของมาตรการพักชำระหนี้ 1 ป ทั้งหลักเกณฑ
เงื่อนไข และคุณสมบัติของสมาชิกผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ และมีชองทางการติดตอไดอ ยางสะดวก
รวดเร็ว เชน LINE (𝑋𝑋� = 4.24) ตามลำดับ
ดานการดูแลเอาใจใสสมาชิก โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.12) เมื่อจำแนก
เปนรายขอ แลวพบวา ความพึง พอใจของสมาชิกฯ ในการเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ ในดาน
การดูแลเอาใจใสสมาชิก พบวามีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.34) คือ มีขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้แจงใหทราบอยางตอเนื่อง รองลงมาคือ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก (𝑋𝑋� = 4.14) คือ การติดตามตอบขอซักถามและอำนวยความสะดวกอยางสม่ำเสมอ และ
เจาหนาที่เขาดูแลสมาชิกที่เขารวมมาตรการพักชำระหนี้อยางทั่วถึง (𝑋𝑋� = 4.05) ตามลำดับ
จากการศึ ก ษาข อ มู ล ทั ่ วไปของเจ าหนาที่ฯ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญแบง ออกเปน
เพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80 มีอายุระหวาง 20-35 ป จำนวน 3 คน และ 60 ปขึ้นไป
จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60
ทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/อำเภอ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 มีประสบการณการทำงาน
ในกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อยูที่ 3-5 ป จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40
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จากการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสำเร็จในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในชวงวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถสรุปไดดังนี้
ดานความชัดเจนของพันธกิจ/นโยบาย/แนวทางการดำเนินโครงการ โดยรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมากที่ส ุด ( 𝑋𝑋� = 4.53) เมื ่ อ จำแนกเปนรายขอ แลวพบวา ความคิดเห็นตอ ปจ จัยที่ส ง ผล
ตอ ความสำเร็จในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจ จัยดานความชัดเจนของพันธกิจ/
นโยบาย/แนวทางการดำเนินงานฯ พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ
นโยบายนี้เปนประโยชนตอสมาชิกกองทุนฯ (𝑋𝑋� = 4.70) รองลงมา ไดแก นโยบายนี้สามารถดำเนินการ
ไดจริงตามวัตถุประสงค (𝑋𝑋� = 4.60) และเจาหนาที่มคี วามเขาใจ พันธกิจ เปาหมายและแนวทางปฏิบัติ
ไดชัดเจน (𝑋𝑋� = 4.30) ตามลำดับ
ดานความคิดเห็นตอการสนับสนุนจากผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.05)
เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานความคิดเห็นตอการสนับสนุนจากผูบริหาร พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่
ผูปฎิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ ผูบริหารระดับสูงใหความสำคัญและมีการสนับสนุนทรัพยากร
ที่จำเปนพบวา อยูในระดับความเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.20) รองลงมา คือ ผูบริหารมอบใหผูปฏิบัติมี
อำนาจในการตัดสินใจดำเนินการ ผูปฏิบัติมีความเห็นดวยระดับมาก (𝑋𝑋� = 3.90) ตามลำดับ

ดานการวางแผนการดำเนินงานกองทุน โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.35)
เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จ ในการบริห ารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานการวางแผนการดำเนินงานกองทุนพบวา ปจจัยที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติ ฯ
มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ การระบุตัวผูรับผิดชอบในแตละสวนงาน (𝑋𝑋� = 4.50) รองลงมา ไดแก
รายละเอียดแตละขั้นตอน การเรียงลำดับงานกำหนดเวลา (𝑋𝑋� = 4.40) เห็นดวยมากที่สุด การกำหนด
แผนปฏิบัติเพื่อออกแบบการดำเนินงาน (𝑋𝑋� = 4.30) ตามลำดับ

ดานการใหบริการคนในชุมชน (การใหคำแนะนำ คำปรึกษา ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม)
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (𝑋𝑋� = 4.40) เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานการใหบริการคน
ในชุมชน (การใหคำแนะนำ คำปรึกษา ขอมูลขาวสาร การมีสวนรวม) พบวาปจจัยที่เจาหน าที ่
ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการใหขอเสนอ หรือออก
ความคิ ดเห็ นโดยการร วมกั นคิ ด ร วมกันวิเคราะห รวมกันตัดสินใจ ( 𝑋𝑋� = 4.60) รองลงมา ไดแก
ความสามารถในการวิเคราะหความจำเปน ของแตล ะกลุมที่ไดร ับผลกระทบโดยไมเ ลือ กปฏิบัติ
(𝑋𝑋� = 4.50) เห็นดวยมากที่สุด และการใหบริการสมาชิกกองทุนฯ ในการใหคำแนะนำ ใหคำปรึกษา
อยางเต็มใจ (𝑋𝑋� = 4.30) ตามลำดับ
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ดานการบริห ารงานบุคคลของกองทุนฯ โดยรวมอยูในระดับ เห็นด วยมาก ( 𝑋𝑋� = 4.10)
เมื่อ จำแนกเป นรายขอ แล ว พบวา ความคิดเห็นตอ ปจ จัยที่ส ง ผลตอ ความสำเร็จ ในการบริห าร
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานการบริหารงานบุคคลของกองทุนฯ พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่
ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ สามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ (𝑋𝑋� = 4.40)
รองลงมา ไดแก การมีความรูความเขาใจภารกิจ นโยบายของกองทุนฯ เปนอยางดี ( 𝑋𝑋� = 4.30)
เห็นดวยมากที ่ ส ุ ด และการฝก อบรมใหม ีความรูความสามารถเหมาะสมกับ การสนับ สนุนการ
ดำเนินงานของกองทุนฯ (𝑋𝑋� = 3.60) ตามลำดับ
ด า นเทคนิ ค และเทคโนโลยี ท ี ่ ใ ช โดยรวมอยู  ใ นระดั บ เห็ น ด ว ยมากที ่ ส ุ ด ( 𝑋𝑋� = 4.45)
เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จ ในการบริห ารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานเทคนิค และเทคโนโลยีที่ใช พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่ผูปฏิบ ั ต ิฯ
มีความเห็นด วยมากที ่ ส ุ ด คื อ สามารถใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีระบบเปนขั้นเปนตอน
( 𝑋𝑋� = 4.50) รองลงมา ไดแก สามารถใชเ ทคโนโลยีเ พื่อ ชวยในการดำเนินงานไดอยางเหมาะสม
(𝑋𝑋� = 4.40) เห็นดวยมากที่สุด ตามลำดับ

ดานการการติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาที่ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� =4.13)
เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จ ในการบริห ารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานการการติดตามอยางตอเนื่องของเจาหนาที่ พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่
ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ สามารถนำขอมูลที่ไดระหวางดำเนินงานโครงการมาปรับ
แผนงานใหมีความเหมาะสม (𝑋𝑋� = 4.30) รองลงมา ไดแก การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก และ
รับ ฟง ขอ มูลจากผู ม ี ส วนเกี ่ ยวข อ งอยู  เสมอ ( 𝑋𝑋� = 4.30) เห็นดวยมากที่สุด และสามารถติดตาม
และตรวจสอบการดำเนินงานของสมาชิกกองทุนฯ (𝑋𝑋� =3.80) ตามลำดับ
ดานความพึ ง พอใจของผู  ที ่ มี ส วนเกี่ยวของ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( 𝑋𝑋� =4.20)
เมื่อจำแนกเปนรายขอแลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จ ในการบริห ารกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัยดานความพึงพอใจของผูที่มีส วนเกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่เจาหนาที ่
ผูป ฏิบ ัติ ฯ มี ความเห็ น ด ว ยมากที ่ ส ุ ด คื อ สมาชิก กองทุนฯ ผูเ ขารวมมาตรการพัก ชำระหนี ้ มี
ความพึง พอใจ ( 𝑋𝑋� =4.20) รองลงมา ไดแก สามารถสรางความเขาใจและไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกฯ ในการพักชำระหนี้ตามมาตรการพักชำระหนี้ไดอยางถูกตอง (𝑋𝑋� =4.20) ตามลำดับ

ดานการสื่อสาร โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� =4.13) เมื่อจำแนกเปนรายขอ แลว
พบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ปจจัย
ดานการสื่อสาร พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ มีวิธีการสื่อสาร
ที่เหมาะสม ใหขอมูลที่จำเปน ถูกตอง และเพียงพอ (𝑋𝑋� = 4.50) รองลงมา ไดแก มีเครือขายในการสราง
การสื่อสารสรางการรับรูใหแกสมาชิก (𝑋𝑋� = 4.20) เห็นดวยมาก และมีการประชาสัมพันธที่ทั่วถึง
อยางสม่ำเสมอ (𝑋𝑋� = 3.70) ตามลำดับ
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ดานการแกไขปญหา โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋� = 4.10) เมื่อจำแนกเปนรายขอ
แลวพบวา ความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ
ปจจัยดานการแกไขปญหา พบวา ปจจัยที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติฯ มีความเห็นดวยมากที่สุด คือ การ
คาดการณสถานการณที่ไมพึงปรารถนาและเตรียมการปองกันไวเสมอ (𝑋𝑋� = 4.50) รองลงมา ไดแก
แนวทางแกไขจัดการกับปญหาที่เหนือความคาดหมายไดอยางเหมาะสม (𝑋𝑋� = 4.20) เห็นดวยมาก และ
ความสามารถแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ ที่เกิดระหวางดำเนินการได (𝑋𝑋� = 3.60) ตามลำดับ

7. การอภิปรายผล
จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้
7.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยดูจากความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรี ผูเขารวมมาตรการพักชำระหนี้ พบวา ดานความนาเชื่อถืออยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
ซึ่งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน มีชื่อเสียงในเรื่องของการเปน แหลงเงินทุน
หมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ที่มีความนาเชื่อถือทำใหชวยบรรเทาความเดือดรอนดานการเงินใหกับสมาชิก
อยางครอบคลุม เพราะมีสำนักงานฯ กระจายอยูทั่วทุกอำเภอ เพื่องายตอการติดตอประสานงาน
ทั้งนี้ขอที่ไดรับความพึงพอใจนอยที่สุดคือ เจาหนาทีเ่ ขาดูแลสมาชิกที่เขารวมมาตรการพักชำระหนี้
อยางทั่วถึง อันเนื่องมาจากชวงเวลาในการเขารวมมาตรการ มีหวงเวลาจำกัด ทำใหเจาหนาที่ อาจจะ
ไมสามารถดูแลสมาชิกไดอยางทั่วถึง ทำใหสมาชิกตองกระตือรือรนในการเขามาประสานที่สำนักงานฯ
มากกวาในหวงเวลาปกติ
7.2 ปจจัยดานความชัดเจนของพันธกิจ/นโยบาย/แนวทางการดำเนินโครงการ เปนปจจัยที่
มีอิทธิพลมากที่สุดตอความสำเร็จในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในชวงวิกฤตการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เนื่องจากเปนนโยบายที่สามารถตอบสนองสมาชิก
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผูไดรับผลกระทบไดอยางรวดเร็ว เปนประโยชนตอสมาชิกกองทุนฯ
และสามารถดำเนินการไดจริงตามวัตถุประสงคและเจาหนาที่มีความเขาใจ พันธกิจ เปาหมายและ
แนวทางปฏิ บ ั ติ ได ชัดเจน สอดคลอ งกั บ งานวิจ ั ย ของ นางสาวรัชฎาภรณ บุตรคำโชติ (2560)
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยความสำเร็จของโครงการบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ศูนย
จัดการกองทุนชุม ชน กรมการพัฒ นาชุม ชน” พบวา กระบวนการบริห ารจัดการหนี้และปจจัย
ความสำเร็จที่ทำใหศูนยจัดการกองทุนทั้ง 4 แหง สามารถบริหารจัดการหนี้ไปสู 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
เกินกวาเปาหมายตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดไว พบวาสำหรับปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ
ของโครงการตามแนวคิดปจจัยความสำเร็จของ Pinto & Slevin ไดแก 1) การกำหนดนโยบายและ
การวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการที ่ช ัดเจน ชัดเจน 2) การสรางความรูความเขา ใจใน
วัตถุประสงคและแนวทางปฏิบัติ และ 3) การสนับสนุนจากผูบริหาร ตามลำดับ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

409

8. ขอเสนอแนะ
8. 1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
8.1.1 จากขอเสนอแนะพบวาสมาชิกมีความตองการใหกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
มีการยืดเวลาการพักชำระหนี้ใหมากกวา 1 ป ซึ่งจะทำใหเกิดความหางในการติดตามลูกหนี้สมาชิก
กองทุนฯ อาจจะเปนผลเสียตอกองทุนฯ มากกวาผลดี
8.1.2 เรื ่ อ งการประชาสั ม พันธโ ครงการใหท ั่วถึง เมื่อ มีโ ครงการ หรือ มาตรการ
ชวยเหลือตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิก ซึ่งปจจุบันชองทางออนไลนตาง ๆ เชน LINE Facebook
ทำใหสมาชิกเขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ก็ตองระวังในเรื่องของขาวปลอม หรือการอางวา
จะชวยเหลือ โดยแลกเปนคาตอบแทน หรือสิ่งชองอื่น
8.1.3 การเปลี่ยนเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบบอยครั้งทำใหเกิดความไมตอเนื่องของงาน
ในชวงของการสงเอกสาร การขอรับเงินสนับสนุน หรือติดตอสื่อสารในการดำเนินงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ควรมีการสงตอขอมูล รวมถึงการรับรูขอมูลรวมกันของคนในองคการ เพื่อทำงานทดแทนกันได
ในชวงที่มีการโยกยาย
8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
8.2.1 สมาชิ ก ลู กหนี ้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ ู  ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อายุระหวาง 36-50 ป และสวนใหญประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว ควรทำการศึกษาความตองการ
ในการใหความชวยเหลือ เพื่อใหความชวยเหลือไดตรงความตองการในวิกฤต ครั้งตอ ๆ ไป
8.2.2 ศึกษาเรื่องการผิดนัดชำระ เพื่อพัฒนาแนวทางการปองกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังครบกำหนดการพักชำระหนี้
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ประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซต
กองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
กรณีศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน

ปญจาภรณ ปราบชนะ *
0

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับ
งานไปทำที่บาน และ 2) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนฯ เพื่อนำผลไปใชใน
การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซตกองทุนฯ ใหมีประสิทธิภาพ รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 182 คน
ซึ่งเปนเจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานกองทุนฯ วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมทางสถิติ โดยใชคาทางสถิติ
รวมกับสถิติในเชิงพรรณาเพื่อใชในการวิเคราะหความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
การใหบริการ
ผลการวิจัยพบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกองทุนฯ มีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพและ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานอยูในระดับมาก และไดวัดความพึงพอใจการใชงาน
ผานเว็บไซตโดยจำแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 2) ดาน
เนื้อหา 3) ดานการใชงานและ 4) ดานประโยชนและการนำไปใช ซึ่งผลการศึกษาอยูในระดับมาก
เชนกัน โดยในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซตของกองทุนฯ ยังมีบางสวนที่ตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป
เชน ขอมูลตาง ๆ บนเว็บไซตจะตองมีการปรับปรุงใหมีความเปนปจจุบัน รวมถึงรูปแบบของเว็บไซต

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 118 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : prabchana.pp06@gmail.com
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จะตองมีความทันสมัย มีความนาสนใจ ดึงดูดใหผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให
มีการรติดตามขอมูลขาวสารบนเว็บไซตอยางสม่ำเสมอ
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ เว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน

1. บทนำ
เทคโนโลยีไดเขามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น จะปฏิเสธไมไดเลยวาคนมีความจำเปน
ในการพึ่งพาเทคโนโลยีไมมากก็นอย ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล
นอกจากนี้ จากการที่ระบบเครือขายผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตไดมีการพัฒนา ทำใหสามารถเขาถึง
ระบบอินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็วสงผลใหในหลาย ๆ หนวยงาน ไมวาจะเปนในภาคเอกชน ภาครัฐ
ตางก็ไดนำเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้ง ไดมี
การพัฒนาและปรับตัวเพื่อใหทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนเปลงไปอยางเปนพลวัต ในสวนของภาครัฐ
นั้น ไดมีการปรับปรุงกระบวนการ การใหบริการใหมีความทันสมัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชน ถือเปนเปาหมายและประโยชนสูงสุด ในการบริหารงาน
ในภาครัฐ
จากการที่โลกไดมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ถือไดวาเปนยุคของการติดตอสื่อสานไรพรมแดน
โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต เขามาเชื่อมตอทำใหการสื่อสารมีรวดเร็วยิ่งขึ้น ชวยลดชองวาระหวาง
บุคคลจากการใชงานอินเตอรเน็ตที่แพรหลายนี้เองทำใหในหลาย ๆ องคการตางก็ไดพัฒนาเว็บไซต
ขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ในองคการอีกทั้งสามารถ
สำรวจขอมูลการใชงานผานเว็บไซต เพื่อนำมาตอบสนองตอความตองการของผูใ ชงานไดเปนอยางดี
นับเปนการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด และสามารถเขาถึงไดทุกกลุม
ที่มีความหลากหลาย
กองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ. 2545 ในลักษณะของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อใหผูรับงาน/กลุมผูรับงานไปทำที่บานไดกูยืมเงินไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณในการผลิตหรือใช
ขยายการผลิต บริหารงานภายใตระเบียบกรมการจัดหางานวาดวยกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บา น
พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน กำกับดูแลการบริหารจัดการ
และติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน และ
นอกจากนี ้ ไดม ี คำสั่ งแต งตั ้ งคณะอนุกรรมการการพิจารณากลั่นกรองคำรอ งขอกูยืม เงินกองทุน
เพื่อผูรับงานไปที่บาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองคำรองขอกูยืมเงินกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บ าน
และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การกูยืมเงินกองทุนฯ
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ในอดีตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน เปดบริการเว็บไซตภายใตเว็บไซตกองสงเสริมการมี
งานทำ (https://www.doe.go.th/vgnew/) ตอมาจึงไดมีศึกษาวิเคราะหขอมูลของกองทุนฯ แลว
พบวาขอมูลที่ใชอยูในปจจุบันมีลักษาระเปนขอมูล (Data) ซึ่งยังไมไดจัดทำในรูปแบบสารสนเทศ
เพื่อใหงายตอการนำไปใชงาน
อีกทั้งยังมีขอมูลที่มีปริมาณมากและหลากหลายประเภท การจัดเก็บยังไมเปนระบบ โดย
ขอมูลถูกจัดเก็บในแฟมเอกสารตาง ๆ ยากตอการสืบคน เสี่ยงตอการสูญหาย กองทุนฯ ยังขาดระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใชในการจัดการบริหารขอมูล เมื่อเรียกใชขอมูลจะยุงยาก เกิดความลาชา
ไมทันกาล ไมตอบสนองตอความตองการใชงาน และไมสามารถนำไปใชในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารได ประกอบกับขอมูลเดิมที่มีอยูไมที่เพียงพอตอการใหบริการและการติดตามขาวสาร
ของเจาหนาที่
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกในการใชงานและงายตอการสืบคนขอมูลของผูใชบริการของ
กองทุนฯ จึงไดจัดทำเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน เพื่อเปนสื่อกลางในการประชาสัมพันธ
ขาวสารดานตาง ๆ ของกองทุนฯ และรายงานผลการดำเนินงานตอผูบริหารคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ประกอบกับกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ยังไมเคยมีการสำรวจความคิดเห็นในการใช
งานผานเว็บไซต จึงทำใหผูศึกษาวิจัย มีความสนใจที่จะคนหาปจจัยตาง ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพ
และความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อ ผูรับ งานไปทำที่บาน กรณีศึก ษา เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ซึ่งการศึกษาในเรื่องดังกลาวมีความสำคัญ เปน
อยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อจะนำขอมูลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพ
ตรงตอความตองการ และชวยเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ ซึ่งจะสามารถตอบสนองตอผูมีสวนได
สวนเสียไดอยางครอบคลุมยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพือ่ ผูร บั งานไปทำที่บาน
2.2 เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพือ่ ผูรบั งานไปทำที่บานของ
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานกองทุนฯ

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการใชงานผาน
เว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน (https://www.doe.go.th/prd/hwfund)
3.2 ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง และพื้นที่
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ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำ
ที่บาน ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค
3.3 ขอบเขตดานระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดกำหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล
การศึกษาวิจัยในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

4. วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไป
ทำที่บาน กรณีศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกองทุนฯ ผูวิจัยขอนำเสนอความหมาย แนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห โดยสามารถแยกเปนหัวขอได
ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขอมูลทั่วไปของกองทุนเพื่อผูรบั งานไปทำทีบ่ าน
เว็บไซตกองทุนเพื่อผูร ับงานไปทำทีบ่ าน
กรอบแนวคิดการการวิจัย

5. สมมติฐานของการวิจัย
5.1 ปจจัยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อ
ผูรบั งานไปทำที่บานแตกตางกัน
5.2 ป จ จั ยข อมู ลส วนบุ คคลที่แตกตางกันมีผลตอ ความพึง พอใจการใชงานผานเว็บไซต
กองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน

6. ประชากรและกลุมตัวอยาง
6.1 ประชากร (Populations) ประชากรที่ใชในการวิจัยในครัง้ นี้ ไดแก
- เจาหนาที่ผูปฏิบ ัติง านดานกองทุนเพื่อ ผูรับงานไปทำที่บาน ทั้ง สวนกลาง และ
สวนภูมิภาค
6.2 กลุมตัวอยาง (Samples) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยเปนดังนี้
- เจาหนาที่ผูปฏิบ ัติง านดานกองทุนเพื่อ ผูรับงานไปทำที่บาน ทั้ง สวนกลาง และ
สวนภูมิภาค จำนวน 172 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 300 ราย (เก็บขอมูลในเดือนพฤศจิกายน 2563)
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7. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่อ งมื อ ที ่ ใช ในการศึ ก ษาคื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อ งประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพือ่ ผูรบั งานไปทำที่บา น กรณีศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานกองทุนฯ โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในเดือ นพฤศจิกายน 2563 ซึ่งมาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ รายละเอียดในแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้
ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ทั ่ วไปของผู  ท ี ่ ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง เปนคำถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ ตำแหนง ระดับการศึกษา อายุราชการ รายไดตอเดือน
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บไซต ไดแก ความสามารถคนหาเว็บไซตไดสะดวก
และงาย การจัดหมวดหมู แยกหัวขออยางขัดเจนทำใหงายตอการคนหาและทำความเขาใจ การเขา
ไปใชงานผานเมนูสวนตาง ๆ ของเว็บไซตสามารถแสดงขอมูลไดอยางรวดเร็ว การเขาถึงขอมูลเพื่อ
ติดตามขาวสารประชาสัมพันธตาง ๆ ของกองทุนฯ สามารถทำไดง าย และรวดเร็ว ความสามารถ
เชื่อมโยงเว็บไซต อ ื ่ น ๆไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และการสรุปภาพรวมประเด็นประสิทธิภาพ
การใชงานผานเว็บไซต
สวนที่ 3 ความพึงพอใจการใชงานผานเว็บไซต แบงออกเปน 4 ดาน
1) ด า นการออกแบบและการจั ดรูปแบบเว็บไซต ไดแก หนาโฮมเพจมีความสวยงาม
มีความทันสมัย และนาสนใจ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย
การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน มีการแบงหมวดหมูอยางชัดเจน และเหมาะสม
ตัวอักษร สีพื้นหลัง สีสันในการออกแบบเว็บ ไซต มีความเหมาะสม สวยงามมีความเหมาะสมตอ
การอาน
2) ดานเนื้อหา ไดแก ขอมูลในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ การจัดลำดับเนื้อหาเปน
ขั้นตอน มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจงาย เนื้อหาขอมูลบนเว็บไซตมีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ
ปริม าณเนื้อหาข อ มู ลเกี ่ยวกับ กองทุ นฯ ครอบคลุมและมีเพียงพอกับความตอ งการใชงานขอมูล
บนเว็บไซตมีความเปนปจจุบัน ขอมูลบนเว็บไซต มีการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ
3) ดานการใชงาน ไดแก ขอมูลบนเว็บไซตสื่อถึงภารกิจของหนวยงานเพียงใด การแสดง
ขอ มูล สารสนเทศของกองทุนฯ มี ความเพียงพอ เขาใจงาย สามารถนำขอ มูล สารสนเทศไปใช
ในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานตาง ๆ ของกองทุนฯ ตอไปไดอยางงาย และรวดเร็ว
4) ดานประโยชนและการนำไป ไดแก เนื้อหามีประโยชน และสามารถนำไปประยุกตใชได
เว็บไซตกองทุนฯ สามารถเปนชองทางการสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ ไดดี
เว็บไซตเปนแหลงความรูและใชอางอิงได เพื่อใชในการปฏิบัติงานไดเพียงใด เว็บไซตเปนแหลงขอมูล
ที่ตรงกับความตองการและสอดคลองตอการปฏิบัติงาน และภาพรวมความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช
บริการผานเว็บไซตอยูในระดับใด
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อปรับปรุงการใหบริการ
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8. การเก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานและแบบสอบถามกลับมาเพื่อเขากระบวนการวิเคราะหขอมูล
มีขั้นตอนดังนี้
8.1 ผูวิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถาม โดยผานระบบออนไลน Google form
8.2 ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถามแลวนำแบบสอบถามที่มีความ
สมบูรณไปวิเคราะหขอมูล

9. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
เมื ่ อ ได ตรวจสอบความถู ก ตอ งและสมบูร ณของแบบสอบถามแลวนำแบบสอบถามที ่ มี
ความสมบูรณไปวิเคราะหขอมูล โดยการลงรหัส (Coding) ประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS
for Windows โดยการเลือกใชสถิติใหเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งจะตองนำผลมาวิเคราะห
และแปรความหมายและตีความอีกครั้ง เพื่อใหไดคำตอบที่ตองการ
การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ดังนี้
9.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
9.1.1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง
ได แก ข อ มู ล ด าน เพศ อายุ ตำแหน ง ระดั บ การศึ กษา อายุ ง าน รายได ต  อ เดื อ น ใช ค  าความถี่
(Frequency) และคารอยละ (Percentage)
9.1.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความมีประสิทธิภาพกับการใชเว็บ ไซต
ความพึงพอใจการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
9.1.3 การวิ เ คราะหปจจัยขอ มูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอประสิท ธิภาพ
การใชเว็บไซตกองทุนฯ แตกตางกัน โดยหาคาสถิติ Independent T-Test และ One-Way Anova
9.1.4 การวิเคราะหปจจัยขอ มูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนฯ แตกตางกัน โดยหาคาสถิติ Independent T-Test และ One-Way
Anova
9.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
การวิเคราะหความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการใหบริการ โดยใช
การพรรณนา
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10. ผลการวิจัย
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ด า นเพศ ผู  ตอบแบบสอบถามส วนใหญเ ปนเพศหญิง จำนวน 146 คน คิดเปนรอ ยละ
80.2 และเปนเพศชายจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 19.8 ตามลำดับ
ดา นอายุ พบวา ผู  ตอบแบบสอบถามสวนใหญม ีอ ายุร ะหวาง 30-39 ป จำนวน 78 คน
คิดเปนรอ ยละ 42.9 รองลงมามีอายุระหวาง 20-29 ป จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 23.1 อายุ
ระหวาง 40-49 ป จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 21.4 และอายุ 50 ปขึ้นไป จำนวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 12.6 ตามลำดับ
ดานตำแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการ จำนวน 86 คน คิดเปน
รอยละ 47.3 รองลงมาคือ พนักงานราชการ จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 32.4 ลูกจางโครงการ
จำนวน 24 คน คิ ดเป นร อ ยละ 13.2 ลู ก จางชั่วคราว จำนวน 12 คน คิดเปนรอ ยละ 6.6 และ
ลูกจางประจำ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.5 ตามลำดับ
ดา นการศึกษา พบวา ผู  ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 87.9 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 17 คน คิดเปน
รอยละ 9.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ตามลำดับ
ด า นรายไดต  อ เดื อ น พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามสว นใหญ ม ี ร ายได ต อ เดือ น 10,00115,000 บาท จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 25.27 รองลงมามีรายได 25,001–30,000 บาทตอเดือน
จำนวน 25 คน คิ ดเป นร อ ยละ 13..73 มี ร ายได 15,001–20,000 บาทตอ เดือ น จำนวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 13.18 รายได 20,001–25,000 บาทตอเดือน จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 11.53
รายได 30,001–40,000 บาทตอเดือน จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.43 และรายได 40,000 บาท
ขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.04 ตามลำดับ
ดานอายุราชการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุราชการนอยกวา 5 ป จำนวน
80 คน คิดเปนรอยละ 44.0 รองลงมามีอายุราชการระหวาง 5–9 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ
17 อายุร าชการมากกวา 25 ป ขึ ้ นไป จำนวน 22 คน คิดเปนรอ ยละ 12.1 อายุร าชการระหวาง
10-14 ป จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 10.4 อายุราชการระหวาง 20-24 ป จำนวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 10.4 และอายุราชการระหวาง 15–19 ป จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6 ตามลำดับ
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับปจจัยประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บ ไซตก องทุน
เพื่อผูรบั งานไปทำที่บาน อยูในระดับมากในทุกดาน เรียงลำดับดังตอไปนี้ ปจจัยดานสามารถคนหา
เว็บไซตไดสะดวกและงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ
ปจจัยดานจัดหมวดหมู แยกหัวขออยางชัดเจน ทำใหงายตอการคนหาและทำความเขาใจ มีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.10 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปจจัยสรุปดานภาพรวมประเด็นประสิทธิภาพ
การใชงานผานเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ปจจัยดาน
การเขาไปใชงานผานเมนูสวนตาง ๆ ของเว็บไซตสามารถแสดงขอมูลไดอยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.04 มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจอยู ในระดับ มาก ป จ จั ยด านการเขา ถึง ข อ มู ล เพื ่อ ติ ด ตามขาวสาร
ประชาสัมพันธตาง ๆ ของกองทุนฯ สามารถทำไดงายและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก และปจจัยดานความสามารถเชื่อมโยงเว็บไซตอื่น ๆ ไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับ
สวนที่ 3 ความพึงพอใจการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกับปจจัยความพึงพอใจการใชงานผานเว็บไซตกองทุน
เพื่อ ผู รับงานไปทำที ่บ านอยู ในระดับมากในทุกดาน โดยมีความพึง พอใจกับปจจัยความพึงพอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานในดานตาง ๆ เรียงลำดับดังตอไปนี้ ปจจัย
ดานประโยชนและการนำไปใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีร ะดับ ความพึง พอใจอยูในระดับ มาก
รองลงมาคือ ปจจัยดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก
ปจ จัยดานเนื้อ หา มี ค าเฉลี่ ยเท ากับ 4.04 มีร ะดับความพึงพอใจอยูในระดับมากและปจจัยดาน
การออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ตามลำดับ
1) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึง พอใจในการจัดรูป แบบในเว็บ ไซตง า ยต อ การอา นและ
การใชงาน มีการแบงหมวดหมูอยางชัดเจน และเหมาะสม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 มีระดับความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ
อานไดงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตัวอักษร สีพื้นหลัง สีสันใน
การออกแบบเว็บไซต มีความเหมาะสม สวยงามมีความเหมาะสมตอการอาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95
มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก และหนาโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัยและนาสนใจ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 95 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตามลำดับ
2) ดานเนื้อหา
ผู  ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจในเนื้อหาขอ มูล บนเว็บ ไซตม ีความชัดเจน ถูก ตอง
นาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
ขอมูลในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.09 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ปริ ม าณเนื ้ อ หาข อ มู ล เกี ่ ยวกับกองทุนฯ ครอบคลุม และมีเ พียงพอกับ ความตองการใชงาน
มีคาเฉลี ่ ยเท ากั บ 4.08 มีร ะดับ ความพึง พอใจอยูในระดับ มาก การจัดลำดับเนื้อ หาเปนขั้นตอน
มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ขอมูลบนเว็บไซตมีความเปนปจจุบัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
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และขอมูลบนเว็บไซต มีการปรับปรุงอยางสม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 ระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก ตามลำดับ
3) ดานการใชงาน
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในขอมูลบนเว็บไซตสื่อถึงภารกิจของหนวยงานเพียงใด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การแสดง
ขอมูลสารสนเทศของกองทุนฯ มีความเพียงพอ เขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 มีระดับความพึงพอใจ
อยูในระดับมาก และทานสามารถนำขอมูลสารสนเทศไปใชในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงาน
ตาง ๆ ของกองทุนฯ ตอไปไดอยางงายและรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 มีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ตามลำดับ
4) ดานประโยชนและการนำไปใช
ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในเนื้อหามีประโยชน และสามารถนำไปประยุกตใชได
มีคาเฉลี่ยเท ากั บ 4.14 มีร ะดับ ความพึง พอใจอยูในระดับ มาก เว็บ ไซตก องทุนฯ สามารถเปน
ชองทางการสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก ภาพรวมทานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชบริการผานเว็บไซตอยู
ในระดับใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
เว็บไซตเปนแหลงความรูและใชอางอิงได เพื่อใชในการปฏิบัติงานไดเพียงใด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13
มีร ะดับ ความพึง พอใจอยูในระดับ มาก และเว็บ ไซตเ ปนแหลง ขอ มูลที่ตรงกับความตองการและ
สอดคลองตอการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตามลำดับ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
1) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในจุดที่ควรปรับปรุงขอมูลภายในเว็บไซตของกองทุนเพื่อ
ผูรับงานไปทำที่บาน
โดยส วนใหญต องการให มี ข อมูลที ่เปนปจจุบัน เนื้อ หาเขาใจงาย ไมใชคำที่เปนทางการ
มากเกินไป ตองการชองทางการสื่อสารแบบ 2 ทาง เชน มีเมนู Chat หรือกระดาษกระทูถาม - ตอบ
เพื่อใชโตตอบระหวางกัน และในสวนของขอมูลผูจดทะเบียนคอนขางที่จะดูยาก ดังนั้นควรแยก
ภาค จังหวัด ใหชัดเจน เพื่อใหสามารถนำไปใชงานตอไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
2) ปญหาและอุปสรรคในการใชบริการเว็บไซต
การดาวโหลดเอกสารตาง ๆ หรือแผนพับไมเสถียรเทาที่ควร บางครั้งไมสามารถดาวนโหลด
เอกสารได เมนูการใชงานคอนขางมาก มีความยุงยาก และยังมีความซับซอนในการใชงาน
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11. ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพการใชงานเว็บไซต
กองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน
สมมติ ฐ านที่ 1.1 ปจ จัยขอ มูล สวนบุ คคลที่ แตกต างกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามเพศ
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีเพศ
ที่แตกต างกัน มี ป ระสิทธิ ภาพในการใชงานเว็บไซตก องทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ในภาพรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในทุกขอแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติ ฐ านที่ 1.2 ปจ จัยขอ มูล สวนบุค คลที ่แ ตกตางกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามอายุ
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำทีบ่ านที่มีชวงอายุ
ที่แตกต างกัน มี ป ระสิทธิ ภาพในการใชงานเว็บไซตก องทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ในภาพรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในทุกขอแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติ ฐ านที่ 1.3 ปจ จัยขอ มูล สวนบุค คลที ่แ ตกตางกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามตำแหนง
จากผลการศึก ษา พบวา ผูใชง านเว็บ ไซตก องทุนเพื่อ ผูร ับงานไปทำที่บ านที่มี
ตำแหนงที่แตกตางกัน มี ป ระสิทธิ ภาพในการใชงานเว็บไซตก องทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ใน
ภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในทุกขอ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติ ฐ านที่ 1.4 ปจ จัยขอ มูล สวนบุค คลที ่แ ตกตางกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามระดับการศึกษา
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีระดับ
การศึก ษาที่แตกตางกัน มี ป ระสิ ท ธิภาพในการใชง านเว็บ ไซตก องทุนเพื่อผูรับ งานไปทำที่บาน
ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในทุก
ขอแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
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สมมติ ฐ านที่ 1.5 ป จ จั ยขอ มูล สวนบุค คลที ่แ ตกตางกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามรายไดตอเดือน
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีรายได
ตอ เดือ นที่แตกต างกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภาพในการใชง านเว็บ ไซตก องทุนเพื ่อ ผูร ับ งานไปทำที ่ บ  า น
ในภาพรวมแตกตางกั นอย างไม มี นั ยสำคั ญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อ พิจารณาเปนรายขอ พบวา
ในทุกขอแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติ ฐ านที่ 1.6 ป จ จั ยขอ มูล สวนบุค คลที ่แ ตกตางกั นมีผ ลตอ ประสิท ธิ ภ าพ
การใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามอายุราชการ
จากผลการศึก ษา พบวา ผูใชง านเว็บ ไซตก องทุนเพื่อ ผูร ับงานไปทำที่บ านที่มี
อายุร าชการที่แตกตางกัน มีป ระสิทธิภาพในการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
ในภาพรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ในทุก
ขอแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติฐ านที่ 2 ป จ จั ยข อ มู ล ส วนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจการใชงาน
ผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน
สมมติฐ านที่ 2.1 ป จ จั ยขอ มูล สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามเพศ
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีเพศ
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานในภาพรวม
แตกตางกันอย างไม มี นัยสำคั ญทางสถิ ติ ที่ 0.05 และเมื่อ พิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุก ขอ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติฐ านที่ 2.2 ป จ จั ยขอ มูล สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามอายุ
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำทีบ่ านที่มีชวงอายุ
ที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานในภาพรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุกดาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติฐ านที่ 2.3 ป จ จั ยขอ มูล สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามตำแหนง
จากผลการศึก ษา พบวา ผูใชง านเว็บ ไซตก องทุนเพื่อ ผูร ับงานไปทำที่บ านที่มี
ตำแหนงที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุก
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
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สมมติฐ านที่ 2.4 ปจ จัยขอ มูล สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามระดับการศึกษา
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน
ในภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ในทุกดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0
สมมติฐ านที่ 2.5 ปจ จัยขอ มูล สวนบุคคลที่แตกตางกันมีผ ลตอ ความพึง พอใจ
การใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามรายไดตอเดือน
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีรายได
ตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บ าน
ในภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการใชงานผานเว็บ ไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ดานการออกแบบและการจัดรูป แบบ
เว็บไซต แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานที่ 2.6 ปจจัยขอมูลสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจการ
ใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานแตกตางกัน จำแนกตามอายุราชการ
จากผลการศึกษา พบวา ผูใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานที่มีอายุ
ราชการที่แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการใชงานผานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ในทุก
ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.0

12. อภิปรายผลการวิจัย
เจาหนาที่ผูปฏิบ ัติงานดานกองทุนฯ สวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย โดยมีอายุ
ระหวาง 30-39 ป โดยสวนใหญมีตำแหนงเปนขาราชการ อยูในการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได
ตอเดือน 10,001-15,000 บาท มีอายุราชการนอยกวา 5 ป
จากการศึกษาประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บานของผูตอบ
แบบสอบถามผูใชบริการมีความพึงพอใจกับปจจัยประสิทธิภาพกับการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อ
ผูร ับ งานไปทำที่บ าน ในระดับ มากที่ส ุดในดานความสามารถคนหาเว็บ ไซตไดส ะดวกและง า ย
โดยสามารถค นหาข อ มู ล จากอิ นเตอรเน็ตไดง ายและสะดวกตอ การสืบ คนขอ มูล สอดคลอ งกับ
ปรางคชิต แสงเสวตร. 2560. ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซตอินทราเน็ต กฟผ.
สารนิพนธ คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กลาววา “ปจจัยดานคุณภาพ
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ขอมูลและการคนหาขอมูล สงผลเชิงบวกตอความพึงพอใจของผูใชงานเว็บไซต ซึ่งจะทำใหผูใชงาน
รับรูถึงความรูสึกสะดวกและประหยัดเวลาในการคนหามากยิ่งขึ้น”
จากการศึก ษาความพึง พอใจการใชง านผ านเว็บ ไซตก องทุนเพื ่อ ผูร ับ งานไปทำที่ บ  า น
มีความพึงพอใจในทุกดาน โดยไดจำแนกความพึงพอใจออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
รูปแบบในเว็บไซตวางายตอการอานและการใชงาน มีการแบงหมวดหมูอยางชัดเจนและเหมาะสม
อยูในระดับมาก
2) ด านเนื ้ อ หา เจ าหน าที ่ ผ ู  ป ฏิ บ ัติง านมีความพึง พอใจตอ เนื ้อ หาขอ มูล บนเว็บ ไซต มี
ความชัดเจนถูกตองนาเชื่อถือ อยูในระดับมาก
3) ดานการใชงาน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอขอมูลบนเว็บ ไซตสื่อถึง ภารกิจ
ของหนวยงานอยูในระดับมาก
4) ดานประโยชนและการนำไปใช เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีความพึง พอใจตอ เนื้อหามี
ประโยชน และสามารถนำไปประยุกตใชได และเล็งเห็นวาเว็บไซตกองทุนฯ สามารถเปนชองทาง
การสื่อสาร การเผยแพรขอมูลขาวสารประชาสัมพันธไดดี โดยความพึงพอใจในภาพรวมภาพรวมทาน
มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใชบริการผานเว็บไซต อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษา เรื่อง ประสิทธิภาพและความพึงพอใจตอการใชงานเว็บไซตกองทุนเพื่อผูรับ
งานไปทำที่บาน กรณีศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานกองทุนฯ ผูศึกษาประมวลผลการศึกษามี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) เจาหนาที่ดูแลระบบจะตองปรับปรุงและพัฒนาขอมูลใหทันสมัยและทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน อยางสม่ำเสมอ เพื่อที่จะไดอ ำนวยความสะดวกตอเจาหนาที่ผูป ฏิบ ัติง านดานกองทุ นฯ
ในสวนของภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อใหขอมูลขาวสารตาง ๆ บนเว็บไซตมีความถูกตอง และสามารถตอบสนอง
ตอความตองการในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
2) รูปแบบการออกแบบเว็บไซตของกองทุนเพื่อผูรับงานไปทำที่บาน ไมควรมีขอจำกัด โดย
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของผูใชงาน ทั้งนี้ เพื่อใหเว็บไซตมีความนาสนใจ และ
มีความทันสมัย ตอบสนองความพึงพอใจของผูใชบริการผานเว็บไซต
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การศึกษาความคุมคาผลตอบแทนในการติดตั้ง
อุปกรณ internet of things (IoT)
ในภาคการผลิตของเกษตรอัจฉริยะในพืชผักไมผล

ปญญวิไล กิตติทรัพยเจริญ *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคุมคาผลตอบแทนในการติดตั้งอุปกรณ internet of
thing (IoT) ในภาคการผลิตของเกษตรอัจฉริยะในพืชผักไมผล” มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษา
ผลวิเคราะหตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน คาอุปกรณ IoT และรายไดของกรณีศึกษา 2) เพื่อศึกษาผล
วิเคราะหระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value , NPV)
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio ,BCR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
(Internal Rate of Return , IRR) 3) เพื่อศึกษาขอมูลดานทัศนคติ การเรียนรู ประสบการณการใช
อุปกรณ IoT ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณสวนเกษตรกรศึกษา
จำนวน 4 สวน วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ วิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ประเมินการลงทุนโดยหลักการทางการเงิน ขอมูล
ดานตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ผลการวิจัยพบวา มี 3 สวน กรณีศึกษาที่มีความคุม คาในการติดตั้งอุปกรณ internet of
things (IoT) ในภาคการผลิตของเกษตรอัจฉริยะในพืชผักไมผล โดยระยะเวลาคืนทุน (Payback
Period, PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR)
และอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR) มีคานอย มีคาเปนบวก มีคามากกวา 1 และมีคามากกวาตนทุน
คาเสียโอกาส ตามลำดับ ในขณะที่ม ี 1 สวนกรณีศึก ษา ไมม ีความคุม คาในการติดตั้ง อุป กรณ
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internet of things (IoT) โดยระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราสวนมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนโครงการ (IRR)
มีคาติดลบ มีคาเปนลบ มีคานอยกวา 1 และไมสามารถคำนวณได ตามลำดับ สวนที่มีความคุมคา
ในการลงทุนติ ดตั ้งอุปกรณ IoT คือ วาสนา ฟารม สวนสานรัก และอะโรแมติกฟารม ในขณะที่
สวนธำรงฟารม ไมมีความคุมคาในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ IoT ทั้งนี้สาเหตุหลักจากอุปกรณ IoT
ที่ไมมีความเสถียรในการใชงานหากในอนาคตมีอ ุปกรณ IoT ที่เสถียรมากขึ้นก็ยังอยากกลับมาใช
อยูเชนเดิม ในภาพรวมประสบการณและทัศนคติของการใชและติดตั้งอุปกรณ internet of things
(IoT) ทั้ง 4 สวนกรณีศึกษาใหความเห็นตรงกันวาความคุมคาของตัวอุปกรณแตละชนิดนั้นขึ้นกับ
การใชงานของเจาของสวนและการตอบโจทยแกไขปญหาการจัดการในสวน และไดกลาวในแนวทาง
เดียวกันวา การใช อ ุ ป กรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรมีความสำคัญอยางมากตอ การทำเกษตร
สมัยใหมหรือเกษตรแมนยำ เกษตรอัจฉริยะ ชวยประหยัดเวลาและคาแรงงาน โดยแรงงานลูกจาง
สามารถมีเ วลาไปทำงานอย างอื ่ นในสวนได ประหยัดตนทุนวัตถุดิบ ที่ส ำคัญ จึง ถือ ไดวาติดตั้ง
อุปกรณ IoT นี้มีความคุมคาสมควรแกการลงทุนในแปลงเกษตร
คำสำคัญ: ความคุมคา ผลตอบแทนเกษตรอัจฉริยะ internet of thing IoT

1. ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
นโยบายยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ในกรอบของยุทธศาสตรเกษตร
และสหกรณ ได ก ำหนดนโยบายมุ ง ในการแก ไ ขจุ ดออ นและเสริม จุ ด แข็ ง ให เ อื ้ อ ตอ การพัฒ นา
ภาคการเกษตรในระยะยาว เพื่อบรรลุวิสัยทัศน “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากร
การเกษตรยั่งยืน” สอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และกลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยมีการพัฒนา
กลไกเพื ่ อ การขั บ เคลื ่ อ นความมั ่ ง คั ่ ง ของประเทศขั บ เคลื ่ อ นด ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
(Innovation Driven Economy) ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติที่สำคัญ ไดแก (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค าโภคภั ณ ฑ ไปสู  ส ิ น ค าเชิ ง นวัต กรรม (2) เปลี่ยนจากการขับ เคลื ่อ นประเทศด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูก ารเนนภาคบริก าร จากการเปลี่ยนแปลงดัง กลาวผลักดัน
ใหก ารเกษตรไทยเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้ง เดิม (Traditional Farming) ไปสูก ารเกษตร
สมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) การเกษตรสมัยใหมหรือเกษตร
อัจ ฉริยะ ในภาคการผลิตมีเ ปาหมายใหเ กษตรกรสมัย ใหม ใชค วามรู ด านเกษตรผสมผสานกั บ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ใชอุปกรณตาง ๆ เครื่องมือเครื่องจักกลที่ล้ำสมัย อุปกรณ internet of things
(IoT) อุป กรณ นวั ตกรรมเทคโนโลยี ที่ เชื ่อ มตอ อุปกรณเ ครื่องมือ และสื่อสารกันไดโ ดยผานระบบ
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อินเตอร เน็ ต เช น ระบบเซนเซอร ระบบบันทึกขอ มูลเพื่อ ติดตามวิเ คราะหวางแผน ชวยใหเกิด
การตัดสินใจในการทำงานควบคุมและระบบผลิตแบบอัจฉริยะ จากนั้นไปสูเปาหมายการพยากรณ
ผลผลิตและการจัดการดานการตลาด ผลประโยชนท ี่ไดจ ากการเกษตร (1) ลดตนทุนและลด
การสูญ เสีย ในดานปจ จัยการผลิต แรงงาน เครื่อ งจัก กลเกษตร (2) เพิ่ม ผลผลิตตอ พื้นที่ และ
ผลตอบแทนของเกษตรกร (3) เพิ่ม ความแมนยาในการผลิตทางการเกษตร ในดานความแมนยำ
ในการคาดการณผลผลิต การสนับสนุนความแมนยาในการคาดการณ ใหกับผูมีหนาที่ตัดสินใจ และ
วางแผนระดับนโยบาย การสรางเกษตรกรรุนใหม เขาสูระบบการผลิตเกษตร (4) เพิ่มความแมนยำ
ดานการตลาด ในดานแมนยาในการคาดการณป ริม าณ และชวงเวลาการจาหนายที่เ หมาะสม
การสนับสนุนการทาการตลาดแบบซื้อขายลวงหนา การสนับสนุนความเชื่อมั่นการทาเกษตรแบบ
พันธะสัญญา (วราภรณ พรหมพจน, 2562)
นอกจากเกษตรกรรุนใหมจะมีความรูดานการผลิตภาคเกษตรแลวเกษตรกรควรมีค วามรู
ทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร การคำนวณดานตนทุน คาใชจาย รายได ผลประโยชน รวมถึง
การประเมินความคุมคาการลงทุนคาใชจายและผลตอบแทนทางการเงินในโครงการปลูกเกษตรตาง ๆ
(วิโรจน เรือนแปน, 2560)
เกษตรกรรุนใหมจำเปนตองศึกษาขอมูลสำหรับการพิจารณาการใชงานอุปกรณเทคโนโลยี
แตละชนิดรวมถึงคาใชจายการลงทุนในการติดตั้งอุปกรณ IoT งานวิจัยนี้ประกอบดวยการวิเคราะห
เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) อธิ บ ายใหท ราบข อ มูล ทั ่ว ไป เจ า ของสวน ความเปนมา
แรงจูงใจในการทำสวน และใชอุปกรณ IoT รวมถึงตนทุนคาใชจาง คาแรงงาน รายไดผลตอบแทน
จากการปลูก นอกจากนี้ทำใหท ราบขอ มูลดานความคิดเห็น ทัศนคติ ขอ เสนอแนะ การเรียนรู
ประสบการณการใชอุปกรณ IoT รวมถึงปญหาที่พบเจอและแนวทางการแกไข จากนั้นนำขอ มูล
เชิงพรรณนาไปประกอบการวิเคราะหในเชิงปริมาณตอไป การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative
Analysis) จะนำขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิของงานวิจัยนี้รวบรวมกับขอมูลดานตนทุนผลตอบแทน
ทางการเงินมาวิเคราะห โดยใชหลักการวิเคราะหทางการเงิน ในการศึกษาความคุมคาผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร มีหลักเกณฑการตัดสินใจ 4 เกณฑ คือ
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value , NPV)
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio ,BCR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return , IRR)
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1.2 คำถามนำงานวิจัย
1.2.1 คาใชจายในการปลูกทั้งหมดโดยใชอุปกรณเทคโนโลยี IoT และรายไดผลผลิต
เปนเทาไหร
1.2.2 การใชอุปกรณ IoT มีความคุมคาทางการเงินอยางไร
1.2.3 เหตุผลและการประสบความสำเร็จในการใชอุปกรณ IoT เปนอยางไร
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาผลวิเคราะหตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน คาอุปกรณ IoT และรายได
ของกรณีศึกษา
1.3.2 เพื ่ อ ศึ ก ษาผลวิ เ คราะหร ะยะเวลาคื น ทุ น (Payback Period, PB) มู ล คา
ป จ จุ บั น สุ ท ธิ (Net Present Value , NPV) อั ตราผลตอบแทนต อต นทุ น (Benefit Cost Ratio ,BCR)
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return , IRR)
1.3.3 เพื่อศึกษาขอมูลดานทัศนคติ การเรียนรู ประสบการณการใชอุปกรณ IoT
1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.4.1 ทราบถึงตนทุนคาใชจาย ผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ
(NPV) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ในการลงทุน
ติดตั้งระบบ IoT ในสวนเกษตร
1.4.2 เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหแกเกษตรกร ผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจ
ศึกษาหาความรูในการตัดสินใจลงทุนติดตั้งอุปกรณ IoT ในสวนเกษตร
1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 การวิจัยนี้ ผูวิจัยทำการศึกษาโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Dept Interview)
กับเจาของสวนเกษตรอัจฉริยะปลูกพืชผักผลไมโดยใชอุปกรณ internet of things (IoT)
1.5.2 เพื่อทราบขอมูลตนทุนวัตถุดิบ คาแรง คาอุปกรณ internet of things (IoT)
และรายไดจากการขายผลผลิต
1.5.3 วิเคราะหขอมูลทางการเงิน ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB) มูลคา
ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value , NPV) อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio ,BCR) อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return , IRR)
1.5.4 กำหนดระยะเวลาอายุของโครงการแตล ะกรณี ศึก ษาอยูท ี่ 3-10 ป โดย
พิจารณาจากระยะเวลาอายุสวนที่เริ่มใชอุปกรณ IoT
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2. ทบทวนวรรณกรรม
ทฤษฎีการวิเคราะหและการประเมินโครงการดานการเงิน
การวิเคราะหและประเมินโครงการเปนการประเมินภาพรวมทั้งหมดของโครงการการลงทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนโดยเปนการเปรียบเทียบผลตอบแทนและตนทุนของโครงการซึ่ง
ผลตอบแทนและตนทุนของโครงการจะเกิดขึ้นในระยะเวลาตางกัน ตลอดอายุของโครงการ ดังนั้น
จึง จำเป นต องมีการปรับคาของเวลาของโครงการเพื่อใหไดม าซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับและตนทุน
ที่เสียไปชวงในระยะเวลาที่ตางกัน ใหเปนเวลาปจจุบันกอนแลวจึงจะสามารถทาการเปรียบเทียบกัน
ไดอยางถูกตองแนนอนชัดเจนมากยิ่งขึ้น การวิเคราะหและประเมินโครงการเพือ่ ตัดสินใจลงทุน แบง
ได 2 เกณฑตามการปรับของคาเวลา ดังนี้
1. เกณฑแบบไมมีคาปรับของเวลา : ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period, PB)
2. เกณฑแบบมีคาปรับของเวลา : มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value , NPV), อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio, BCR), อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ
(Internal rate of return, IRR)

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขวัญจิรา แกวปาน (2558) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินและความคุมคา
ในการดำเนินการโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย เพื่อ ผลิตผักปลอดสารพิษของกลุม
เกษตรกร อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย ผลการศึกษาพบวา การลงทุนปลูกผักโดยใชพลัง งาน
แสงอาทิตย จำนวน 20 ไร ในระยะเวลา 20 ป มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 714,143.47 บาท
อัตราผลตอบแทนภายในการลงทุน (IRR) เทากับ รอ ยละ 14 และอัตราสวนมูล คาปจ จุบ ันของ
ผลตอบแทนตอการลงทุน (BCR) เทากับ 1.16 ใหผลตอบแทนที่คุมคาทางการเงิน
ปยะราช เตชะสืบ (2557) ศึกษาเรื่อง ตนทุนและผลตอบแทนของการลงทุนโครงการปลูก
ผักกุยชายปลอดสารพิษเพื่อการคาในจังหวัดลำปาง ผลการศึกษาพบวา การลงทุนมีตนทุนการผลิต
รวม 341,473.44 บาท รายไดร วม 1,189,246.40 บาทและตนทุนเฉลี่ย กิโ ลกรัม ละ 63.16 บาท
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เทากับ 3 ป กับ 2 เดือน 4 วัน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present
Value) เท ากั บ 39,298.16 บาท อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return) ภายใน
โครงการเทากับรอยละ 11.32 ถือวาโครงการนี้เปนโครงการที่ยอมรับได
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นอแปละเก รัตนมน สุทธิกุลมาศ อังคณา ตาเสนา (2561) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก สตรอเบอรี่ของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ ตำบลโมโกร อำเภอ
อุมผาง จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบวา ผลตอบแทนจากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของ
การลงทุนปลูกสตรอเบอรี่รายไดเฉลี่ยตอ ไรของการปลูกสตรอเบอรี่ ป 2559 คิดเปนจำนวนเงิน
เฉลี่ยตอปทั้งสิ้น เทากับ 264,975 บาท และพบวา รายไดเฉลี่ยตอไรของการปลูกสตรอเบอรี่ ป 2560
คิดเปนจำนวนเงินเฉลี่ยตอไรตอครัวเรือนทั้งสิ้น เทากับ 4,050,150.00 บาท และเฉลี่ยตอป เทากับ
337,512.50 บาท ประเมินโครงการลงทุนโดยมีวิธีการประเมินโครงการ 4 วิธี คือ ระยะเวลาคืนทุน
(Payback Period) ของโครงการนี้ เ ท า กั บ 267 วั น ซึ ่ ง โครงการนี ้ส ามารถยอมรับ ได เพราะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนไมเกิน 2 ป มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เทากับ 932.20 บาท
มูลคาปจจุบันสุทธิที่คำนวณไดเปนบวก ซึ่งแสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวาอัตราลดคา
ซึ่งอัตราลดคาที่ใชคือ อัตราดอกเบี้ยเงินกูในทองตลาด ประมาณรอยละ 1.0038 ผลของการคำนวณ
สงผลใหเห็นวาโครงการนี้สามารถยอมรับไดอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return)
เทากับรอยละ 6.5386

4. วิธีดำเนินการวิจยั
เตรียมขอมูลและคำถามในการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ไดแก รายชื่อ, ที่อยู,
เบอรโทรศัพทที่ติดตอได จากนั้นผูวิจัยจึงดำเนินการติดตอขอนัดสัม ภาษณเกษตรกรที่ท ำเกษตร
อัจฉริยะและติดตั้งอุปกรณ IoT ซึ่งใชเวลาในการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตเปนระยะ จากนั้น จึงนำ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทำการวิเคราะหเชิงพรรณนาและคำนวณวิเคราะหเชิงปริมาณ โดยการใช
การคิดคำนวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ไดแก โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งผลลัพธที่ได
จากการคำนวณสามารถนำไปใชอธิบายผลของการศึกษาตอไป

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง
เกษตรกรที่ทำเกษตรอัจฉริยะและติดตั้งอุปกรณ IoT ในแปลงปลูกพืชผักไมผล จำนวน 4
กรณีศึกษา

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง ครอบคลุมประเด็น
ตามวัตถุประสงคอยางสมบู รณ ผู  วิ จั ยใชรู ปแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จึงได
คนควาขอมูลทางดานเอกสารและใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนเครื่องมือที่ใชใน
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การศึ ก ษาและรวบรวมข อ มู ล จากเกษตรกรผูท ำเกษตรอัจ ฉริยะและติดตั้ง อุป กรณ IoT และอีก
สวนหนึ่งใชการสังเกตในการเก็บรวบรวมขอมูล

7. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ข อ มู ล ปฐมภู ม ิ (primary data) เป น การรวบรวมข อ มูล โดยตรงจากเกษตรกรและ
ทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Information)
โดยใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปนผูที่เปนเจาของสวนเอง มีประสบการณ
โดยตรงกับการใช IoT ในภาคการผลิตเกษตร โดยจะสัมภาษณและสอบถามขอมูล เชน ขอมูลทาง
ดานตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนแรงงาน ผลตอบแทนในการปลูกพืชผักไมผล คาติดตั้งและดำเนินงานของ
อุปกรณ IoT รวมถึงขอมูลทางดานการดำเนินงานและปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงาน รวมถึงประสบการณ ทัศนคติตอการติดตั้งอุปกรณ IoT เปนตน
2) ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เปนขอมูลที่นำมาใชประกอบกับการศึกษา ซึ่งไดมา
จากการคนควาหาขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งเอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการศึกษางานวิจัย
และบทความที่เกี่ยวของ เปนตน การสืบคนจากระบบอินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการติดตั้งใชอุปกรณ
IoT ในภาคเกษตรเพื่อทำใหการศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้นและรับรูถึงสภาพความเปนจริง
เพื่อนำมาสรุปผลไดอยางถูกตอง

8. การวิเคราะหขอมูล
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ประกอบดวย
1) การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากการสัมภาษณเกษตรกรเพื่อให
ทราบขอมูลลัก ษณะทั่วไปของสวนและตัวอุปกรณ IoT เชน ขนาดจำนวนพื้นที่สวน ชนิดของตัว
อุปกรณ IoT ขอมูลทางการเงินและคาใชจายตางๆ รวมถึงอุปกรณ IoT ตลอดจนปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ รวมถึงประสบการณ ทัศนคติตอการติดตั้งอุปกรณ IoTในสวนกรณีศึกษา จากนั้นนำขอมูลไป
ประกอบการวิเคราะหในเชิงปริมาณ
2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้เปนการนำขอมูล
ปฐมภู ม ิ และทุ ติ ยภูม ิของสวนกรณีศึกษา รวบรวมขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
มาวิเคราะหและอาศัยหลักการวิเคราะหทางการเงินเพื่อประเมินเกณฑการตัดสินใจการลงทุน โดย
แบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณและขอมูลสวนทั่วไป
ตอนที่ 2 ขอมูลดานการเงิน
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1) ขอมูลดานตนทุนวัตถุดิบ
2) ตนทุนแรงงาน
3) คาติดตั้งอุปกรณ IoT
4) รายไดจากการขายผลผลิต
ตอนที่ 3 ประเมินเกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
1) เกณฑการตัดสินใจที่ไมมีคาปรับของเวลา
(1) ระยะเวลาคืนทุน (PB)
2) เกณฑการตัดสินใจที่มีคาปรับของเวลา ประกอบดวย 3 เกณฑ คือ
(1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
(2) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (BCR)
(3) อัตราผลตอบแทนที่แทจริง (IRR)
ตอนที ่ 4 ข อ มู ล ด านปญ หา, ขอ เสนอแนะอื่นๆในการ และประสบการณ, ทัศนคติความ
คิดเห็นตอความคุมคาการใชและติดตั้งอุปกรณ internet of things (IoT)

9. ผลการศึกษา
ผลการศึกษากรณีที่ 1 สวนธำรงฟารม
ผูใหสัมภาษณ คุณวรวรรณ ธำรงวรางกูร อายุ 32 ป เจาของสวนธำรงฟารม
ที่อ ยูสวน เลขที ่ 82 หมู  3 ตำบลทาชาง อำเภอเมือ งนครนายก จัง หวัดนครนายก 26000
โทรศัพท 089 979 9791 จำนวน 45 ไร ปลูกผักสลัด
รวมตนทุนทั้งหมดในการลงทุนในแตละป = ตนทุนวัตถุดิบ + ตนทุนแรงงาน = 180,000 บาท
ตนทุนการลงทุนอุปกรณ IoT = 80,000 บาท คาเฉลี่ยรายไดขายผักสลัดอยูที่ 112,000 บาทตอป
ตนทุนแรงงาน จำนวน 3 คน หรือเฉลี่ยปละ 60,000 บาท ทั้งนี้ไมคิดคาแรงของเจาของสวน
รายไดคาเฉลี่ยรายไดขายผักสลัดอยูที่ 112,000 บาทตอป
ตารางที่ 1: สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
เกณฑการประเมิน
NPV
BCR
IRR
PB
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ผลการศึกษา
-276,105 บาท
0.539 เทา
-1.17 ป

เกณฑการตัดสินใจ
มีคานอยกวา 0
มีคานอยกวา 1
ไมสามารถคำนวณได
ติดลบ

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ผลการตัดสินใจ
ไมคุมคา ไมนาลงทุน
ไมคุมคา ไมนาลงทุน
ไมคุมคา ไมนาลงทุน
ไมคุมคา ไมนาลงทุน

ปญญวิไล กิตติทรัพยเจริญ

ผลการศึกษากรณีที่ 2 วาสนาฟารม
ผูใหสัมภาษณ คุณวาสนา สุขพิงค อายุ 50 ป เจาของสวนวาสนา ฟารม
ที่อยูสวน เลขที่ 67 หมู 5 ตำบลสะโลม อำเภอภาชี จังหวัดสระบุรี
โทรศัพท 081 801 8845 จำนวน 80 ไร ปลูกเมลอน
รวมตนทุนทัง้ หมดในการลงทุนในแตละป = ตนทุนวัตถุดิบ + ตนทุนแรงงาน + ตนทุนการใชสัญญาณ
อินเตอรเน็ตมือถือ = 3,645,600 บาท
ตนทุนแรงงาน จำนวน 3 คน คิดในสวนการทำงานในพื้นทีโ่ รงเรือน คิดเปน 10 % จะไดคาแรงปละ
39,600 บาท ขอมูลดานตนทุนวัตถุดิบ ปละ 3,600,000 บาท
ตนทุนการลงทุนอุปกรณ IoT เฉพาะในปแรก = 800,000 บาท
รายไดจากการขายผลผลิตสดโดยรวมประมาณเฉลี่ยปละ 24,000,000 บาท
ตารางที่ 2: สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
เกณฑการ
ประเมิน
NPV
BCR
IRR
PB

ผลการศึกษา

เกณฑการตัดสินใจ

181,944,433 บาท
5.8277 เทา
2,492 %
0.03 ป

มีคามากกวา 0
มีคามากกวา 1
มีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาส
ระยะเวลาสั้น

ผลการตัดสินใจ
คุมคา
คุมคา
คุมคา
คุมคา

นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน

ผลการศึกษากรณีที่ 3 สวนสานรัก
ผูใหสัมภาษณ คุณไพศาล ขันตีสา อายุ 44 ป เจาของสวนสานรัก
ที่อยูสวน หมูที่ 2 ตำบลบานหลวง อำเภอดอนตูม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท 062 383 0011 จำนวน 4 ไร ปลูกขาวโพด, เมลอน
รวมตนทุนทั้งหมดในการลงทุนในแตละป = ตนทุนวัตถุดิบ + ตนทุนแรงงาน + ตนทุนการใชสัญญาณ
อินเตอรเน็ตมือถือ = 14,200 บาท
รวมตนทุนวัตถุดิบทั้งหมดใน 1 ป เฉลี่ย 12,400 บาท
ตนทุนการลงทุนอุปกรณ IoT เฉพาะในปแรก = 3,500 บาท
ตนทุนแรงงาน ไมมีแรงงาน มีเพียงเจาของสวน 1 คน จึงไมคิดคาแรงงาน
รวมรายไดทั้งหมด 120,000 บาท ตอป

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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ตารางที่ 3: สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
เกณฑการ
ประเมิน
NPV
BCR
IRR
PB

ผลการศึกษา

เกณฑการตัดสินใจ

495,177 บาท
7.0306 เทา
2,962 %
0.03 ป

มีคามากกวา 0
มีคามากกวา 1
มีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาส
ระยะเวลาสั้น

ผลการตัดสินใจ
คุมคา
คุมคา
คุมคา
คุมคา

นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน

ผลการศึกษากรณีที่ 4 อะโรแมติกฟารม
ผูใหสัมภาษณ คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อายุ 45 ป เจาของสวนอะโรแมติก ฟารม
ที่อยูสวน 91 หมู 2 ตำบลแพงพวย อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
โทรศัพท 081 909 0226 พื้นที่จำนวน 10 ไร เริ่มเมื่อป พ.ศ. 2560 ปลูกมะพราวน้ำหอม
ตนทุนวัตถุดิบในการปลูกรวม ในปที่ 1 = คาตนพันธุ + คาตนทุนคงที่ = 50,480 บาท
ตนทุนวัตถุดิบในการปลูกรวม ในปที่ 2 เปนตนไป ปละ = คาตนทุนคงที่ = 10,800 บาท
คาแรงคนงานคนไทย จำนวน 1 คน คนละ 370 บาท ตอวัน หรือ 9,620 บาทตอเดือน หรือปละ
115,440 บาท ทั้งนี้ไมคิดคาแรงของเจาของสวน
ตนทุนการลงทุนอุปกรณ IoT ในปที่ 0 = 5,000 บาท
รายไดเริ่มในปที่ 3 ครัง้ รวมรายได 595,000 บาทตอป
ตารางที่ 4: สรุปผลตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน
เกณฑการ
ประเมิน
NPV
BCR
IRR
PB
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ผลการศึกษา

เกณฑการตัดสินใจ

965,129 บาท
1.4108 เทา
78 %
2.01 ป

มีคามากกวา 0
มีคามากกวา 1
มีคามากกวาอัตราคาเสียโอกาส
ระยะเวลาสั้น

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ผลการตัดสินใจ
คุมคา
คุมคา
คุมคา
คุมคา

นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน
นาลงทุน

ปญญวิไล กิตติทรัพยเจริญ

10. สรุปผล และขอเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 1 สวนธำรงฟารม
ตนทุนวัตถุดิบ เทากับ เฉลี่ยปละ 120,000 บาท คาแรงงาน เทากับ เฉลี่ยปละ 60,000 บาท
โดยไม ค ิ ด ค า แรงของเจ า ของสวน ค า อุ ป กรณ IoT เท า กั บ 80,000 บาท และรายได ค า เฉลี่ย
112,000 บาทตอ ป คำนวณ 3 ป เทานั้นเนื่อ งจาก สวนธำรงฟารม ใช อุป กรณ IoT เพียง 3 ป
ระหวาง พ.ศ. 2560-2562
ผลการวิเคราะหทางการเงินของกรณีศึกษา พบวา ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ -1.17
ติดลบ ไมมีระยะเวลาคืนทุน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ -276,105 บาท มีคานอยกวา 0 อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 0.539 มีคานอยกวา 1 และอัตราตอบแทนภายในของโครงการ
(IRR) เทากับ ติดลบ ไมส ามารถคำนวณคาได ซึ่ง นอ ยกวาอัตราคิดลดที่ก ำหนดไว 2 % ดัง นั้น
กรณีศึกษาสวนธำรงฟารม การติดตั้งใชอ ุปกรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรนั้น มีความไมคุมคา
ไมนาลงทุน
ผลการศึ ก ษาข อ มูล ด านทัศ นคติ การเรีย นรู  ประสบการณ ก ารใช อ ุป กรณ IoT พบวา
ไมประทับใจการใชงานอุปกรณ IoT อุปกรณไมเสถียร การใหบริการไมดีเมื่ออุปกรณเสีย เสียเวลา
และคาใชจายมาก สรุปไมคุมคากับการลงทุนการติดตั้งอุปกรณ IoT หากการอุปกรณ IoT มีความ
เสถียรจริง มีคุณภาพ ก็ยังอยากจะกลับมาใชอีกครั้งหนึ่ง
2. จากการวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 2 วาสนาฟารม
ตนทุนวัตถุดิบ เทากับ เฉลี่ยปละ 3,600,000 บาท คาแรงงาน เทากับ เฉลี่ยปละ 39,600 บาท
โดยไม คิ ดค าแรงของเจ า ของสวน คาอุป กรณ IoT เทากับ 800,000 บาท และรายได คาเฉลี่ย
24,000,000 บาทตอป สวนวาสนา ฟารมใช อุปกรณ IoT กำหนดคำนวณผลทางการเงินเปนเวลา
10 ป นับตั้งแตปที่เริ่มติดตั้งอุปกรณ IoT
ผลการวิเคราะหทางการเงินของกรณีศึกษา พบวา ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 0.03 ป
หรือ 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 181,944,433 บาท มีคามากกวา 0 อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 5.8277 มีคามากกวา 1 และอัตราตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) เทากับ 2,492 % ซึ่งมากกวาอัตราคิดลดที่ก ำหนดไว 2 % ดังนั้นกรณีศึก ษา
สวนวาสนา ฟารม การติดตั้งใชอุปกรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรนั้น มีความคุมคา นาลงทุน
ผลการศึกษาขอ มูลดานทัศนคติ การเรียนรู ประสบการณการใชอุปกรณ IoT พบวา มี
ความคุมคาการใชอุปกรณ IoT ซึ่งตองศึกษาใหดีชัดเจนละเอียด เล็งเห็นแลววามีประสิทธิภาพมี
ความคุมคา จึงนำมาใช

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
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3. จากการวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 3 สวนสานรัก
ตนทุนวัตถุดิบ เทากับ เฉลี่ยปละ 12,400 บาท คาแรงงาน เทากับ ไมมีคาแรงและไมคิด
คาแรงของเจาของสวน คาอุป กรณ IoT เทากับ 3,500 บาท และรายได คาเฉลี่ย 120,000 บาท
ตอป สวนสานรักใช อุปกรณ IoT กำหนดคำนวณผลทางการเงินเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตปที่เริ่ม
ติดตั้งอุปกรณ IoT
ผลการวิเคราะหทางการเงินของกรณีศึกษา พบวา ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 0.03 ป
หรือ 4 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 495,177 บาท มีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทน
ตอ ตนทุน (BCR) เท ากั บ 7.0306 มีคามากกวา 1 และอัตราตอบแทนภายในของโครงการ (IRR)
เทากับ 2,962 % ซึ่งมากกวาอัตราคิดลดที่กำหนดไว 2 % ดังนั้นกรณีศึกษาสวนสานรัก การติดตั้ง
ใชอุปกรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรนั้น มีความคุมคา นาลงทุน
ผลการศึ ก ษาข อ มู ล ด านทั ศนคติ การเรียนรู ประสบการณก ารใชอ ุป กรณ IoT พบวา
การเกษตรสมัยใหมตองมีนวัตกรรมที่สามารถชวยทุนแรงเราได อยูที่ไหนก็สามารถทำงานเกษตรได
ไมจำเปนตองซื้ออุปกรณ IoT จากตางประเทศในราคาแพง เราสามารถประดิษฐอุปกรณ IoT ของ
ไทยไดเองในราคาที่ถูกกวามาก และตองการใหคนไทยรูจักและใช อุปกรณ IoT ของไทยนี้ในการทำ
เกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานใหดีขึ้น
4. จากการวิเคราะหในกรณีศึกษาที่ 4 สวนอะโรแมติกฟารม
ตนทุนวัตถุดิบ ในปที่ 1 เทากับ 175,440 บาท ตนทุนวัตถุดิบ ในปที่ 2 เปนตนไป เทากับ
ปละ 135,840 บาท คาแรงงาน เทากับ 115,440 บาท และไมคดิ คาแรงของเจาของสวนคาอุปกรณ
IoT เทากับ 5,000 บาท และรายไดในปที่ 3 เปนตนไป คาเฉลี่ย 595,000 บาทตอป จากตารางที่ 4
สวนอะโรแมติก ฟารม ใชอุปกรณ IoT กำหนดคำนวณผลทางการเงินเปนเวลา 5 ป นับตั้งแตป ที่
เริ่มติดตั้งอุปกรณ IoT
ผลการวิเคราะหทางการเงินของกรณีศึกษา พบวา ระยะเวลาคืนทุน (PB) เทากับ 2.01 ป
หรือ 2 ป 1 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 965,129 บาท มีคามากกวา 0 อัตราผลตอบแทน
ตอตนทุน (BCR เทากับ 1.4108 มีคามากกวา 1 และอัตราตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เทากับ
78 % ซึ่งมากกวาอัตราคิดลดที่ก ำหนดไว 2 % ดังนั้นกรณีศึก ษาสวนวาสนา ฟารม การติดตั้ง ใช
อุปกรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรนั้น มีความคุมคา นาลงทุน
ผลการศึกษาขอมูลดานทัศนคติ การเรียนรู ประสบการณการใชอุปกรณ IoT พบวา การใช
อุปกรณ IoT ชวยใหภาคการผลิตเกษตรมีการวัดคาโดยใชตรรกะเหตุผล มีความแมนยำนาเชื่อถือได
มากกวาการใชประสาทการสัมผัส ความรูสึกนึกคิด ทำใหการทำงานและประสิทธิภาพในสวนเกษตร
เกิดความแมนยำ สามารถยอนดูขอมูลและเปรียบเทียบการทำงานที่ผานมาได อุปกรณ IoT บันทึก
สาเหตุปจจัยสูมาตรฐานและพัฒนากลิ่นรสชาติขนาดของมะพราวน้ำหอมใหไปสูสิ่งที่ดีที่สุ ดกอ น
สงถึงมือผูบริโภค
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ปญญวิไล กิตติทรัพยเจริญ

11. อภิปรายผล
โครงการลงทุนการติดตั้งอุปกรณ IoT ในภาคการผลิตเกษตรในพืชผักผลไม มุงเนนดาน
การประเมินทางดานเศรษฐศาสตร อาศัยหลักทางการเงินในการคำนวณความคุมคาของการลงทุน
ผลวิเคราะหทางการเงินของสวนกรณีศึกษา มี 3 สวนที่มีความคุมคาในการลงทุนติดตั้งอุปกรณ IoT
คือ วาสนา ฟารม สวนสานรัก และ อะโรแมติกฟารม ในขณะที่สวนธำรงฟารม ไมมีความคุมคาใน
การลงทุนติดตั้งอุปกรณ IoT ทั้ง 4 สวนกรณีศึกษาไดกลาวในแนวทางเดียวกันวา การใชอุปกรณ IoT
ในภาคการผลิตเกษตรมีความสำคัญอยางมากตอการทำเกษตรสมัยใหมหรือเกษตรแมนยำ เกษตร
อัจฉริยะ ชวยประหยัดเวลาและคาแรงงาน โดยแรงงานลูกจางสามารถมีเวลาไปทำงานอยางอื่นใน
สวนได ประหยัดตนทุนวัตถุดิบทำสำคัญ เชน คานำมันในการรดน้ำพืช ประหยัดปริมาณน้ำ ประหยัด
คาปุยและปจจัยการผลิตอื่น ๆ ในพืช จึงถือไดวาติดตั้งอุปกรณ IoT นี้มีความคุมคาสมควรแกการ
ลงทุนในแปลงเกษตร

12. ขอเสนอแนะ
12.1 โครงการลงทุ นการติ ดตั้ ง อุ ป กรณ IoT ในภาคการผลิ ตเกษตรในพื ชผั ก ผลไม มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนตัวอยางกรณีศึกษาใหแกเกษตรกรหรือผูที่สนใจ ดังนั้นกอนการตัดสินใจการ
ลงทุนติ ดตั ้ ง อุ ป กรณ IoT จะต อ งมีก ารทบทวนความคุม คา คาใชจ ายและเงินทุนในการลงทุ น
สอดคลองกับผลการศึกษาของ หนึ่งฤทัย คูหาศักดิ์ (2018 , น. 1220) กลาววา การทำเกษตรอัจฉริยะ
เปนเรื่องที่คอนขางใหมและทันสมัย ตองมีเงินทุนเพียงพอในการลงทุนซื้ออุปกรณและนำระบบมา
ติดตั้ง ตองใชความรูความเขาใจคอนขางมาก
12.2 การศึ ก ษาความคุ  ม ค า ทางเศรษฐศาสตร ราคาขายของผลผลิ ต พื ช ผั ก ผลไม มี
ความแปรผันสูง บางปประสบภาวะแลง อากาศรอนมากเกินไป หรือน้ำทวม สงผลกระทบตอรายได
หรือผลตอบแทนของโครงการ ถาผลตอบแทนรวมลดลงมากกวา 50 % ควรจัดทำการวิเคราะหทาง
การเงินของโครงการลงทุนอีกครั้งกอนตัดสินใจดำเนินการ
12.3 อัตราคิดลด และคาเสียโอกาสในการลงทุน สวนใหญมีการกำหนดอัตราคิดลดหรือ
อัตราคาเสียโอกาสในการลงทุนไวที่รอยละ 2 ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ป พ.ศ.2563 รอยละ 0.5
ตอป) เปนอัตราที่คอนขางต่ำฉะนั้นควรมีการคิดอัตราคิดลดที่เหมาะสม โดยถาเกษตรกรมีการกูยืม
เงินมาลงทุนก็ควรใชอัตราคิดลดที่เปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูเขามารวมพิจารณาดวย เชน ดอกเบี้ยเงินกู
รอยละ 7 ตอป ในชวงเศรษฐกิจปกติกอนเขาสูสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณก ารแพร
ระบาดเชื้อ Covid-19 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดลง 0.3% ดังนั้นเกษตรกรควรวางแผนการเงินและ
เตรียมความพรอมกอนการลงทุน
12.4 กอ นตัดสินใจดำเนินการลงทุนติดตั้งอุป กรณ IoT ควรมีก ารตรวจสอบราคาและ
คุณภาพของอุปกรณ IoT ทั้งยี่หอไทยและตางประเทศ
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12.5 อุปกรณ IoT แตละชนิดมีลักษณะการทำงานและมีอุปกรณที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นผูใช
จึงตองมีการศึกษาอุปกรณใหเขาใจเปนอยางดี หากผูใชมีความรูความสามารถดานเครื่องกลไฟฟา
หรือโปรแกรมเขียนสูตรคอมพิวเตอร จะสามารถเขาใจหลักการใชงานหรือซอมอุปกรณ IoT ดวย
ตนเองไดดียิ่งขึ้น ดีกวาการรอคอยชางซอมอุปกรณซึ่งบางครั้งมีคาใชจายในการซอมเกิดขึ้น รอคอย
ชางเปนเวลานานอาจเปนสัปดาหจนทำใหผลผลิตเกิดความเสียหายได
12.6 นอกจากนี ้ ร ะดั บ การศึ ก ษาและสาขาที่ศึก ษาของเกษตรกรอัจฉริยะมีสวนในการ
ประสบความสำเร็จ ของการใชอุปกรณ IoT เชน จบการศึก ษาดานเทคโนโลยี IT โปรแกรมเมอร
เครื่องกล ไฟฟา สอดคลองกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร รุงเรืองณัฐกุล บัญชา สมบูรณสุข อยุทธ นิสสภา
ปองพชร ธาราสุข (2562. น. 176) พบวา เกษตรกรที่มีการศึกษาสูง จะมีความพรอมในการเรียนรู
และการยอมรับเทคโนโลยีใหม ๆ ไดดีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
ที่มีผลตอ บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC

ปยรัตน รัตนเชตกุล *
0

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 1. เพื่อวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงหวงโซ
อุปทานของการจัดการโลจิสติกสของบริษัทจากสถานการณการระบาดไวรัส Covid-19 2. เพื่อศึกษา
แนวทางความสามารถในปรับตัว หรือ ความยืดหยุนในการปฏิบัติงานของบริษัท เปนงานวิจัย โดย
ทำการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจาก เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อนำมากำหนดเปนคำถามในการวิจยั
โดยเนนที่ขอมูลเชิงตัวเลขสำหรับนำขอมูลมาวิเคราะหและสรุปในแตละประเด็นตามวัตถุประสงค
ผลการศึ ก ษาพบว า พฤติ ก รรมของผูบ ริโ ภคที่เ ปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีปริมาณสินคาในการขนยายนอยลง เห็นได
ชัดในเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ชวงกอน Covid-19 การขนสงสินคาในแตละวันมี
จำนวนมากเปนลำดับมากที่สุด ชวงระหวางและชวงหลัง Covid-19 การสวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน
มีแนวโนมในการปรับตัวมากที่สุด
คำสำคัญ: หวงโซอุปทานของการจัดการโลจิสติกส ใหบริการขนสงและโลจิสติกส การจัดการโลจิสติกส
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1. บทนำ
ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ทำใหเราไดเห็นสิ่งตาง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย รัฐบาลไทยเองก็ออกมาตรการสำคัญตาง ๆ
เพื่อ ชะลออัตราการแพรระบาดของ COVID-19 อาทิ มาตรการที่ ใหป ระชาชนเวนระยะหางทาง
กายภาพหรือ Physical Distancing การปดสถานที่ที่มีการรวมตัวของประชาชน รวมไปถึงมาตรการ
ลาสุดที่มีการประกาศเคอรฟวในชวงกลางคืน อยางไรก็ตาม กลับมีประเด็นที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง
แมจะมีประกาศเหลานี้ออกมาก็ตามนั่นคือ การที่ระบบโซอุปทานตองมีความตอเนื่องและไมสามารถ
หยุดดำเนินการไดเลย โดยเฉพาะอยาง ยิ่งโซอุปทานที่เกี่ยวของกับสินคาบริโภคและอุปโภค อาทิ
อาหารและของใชประจำวัน อื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับประชาชนในประเทศ (กฤษฏ ฉันทจิรพร,2563)
ซึ่งเหตุการณที่เราประสบพบเจอในครั้งนี้ ทำใหเราตองเริ่มหันมาสรางความตระหนัก ถึง
ความสำคัญ ของการบริห ารจัดการ ระบบโซอุปทานใหมีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
เพราะการที่ประชาชนไดรับฟงขาวสารจากรัฐบาล รวมไปถึงขาวลือหรือขาวปลอม (Fake news) ตาม
หนาเว็บไซตตาง ๆ ซึ่งกรณีนี้เปนสิ่งที่นากลัวสำหรับ การบริหารจัดการโซอุปทานเปนอยางมาก
เนื่องจากความตองการที่เกิดขึ้นจากในกรณีนี้ จะเปนความตองการที่เพิ่มสูงขึ้นจากความกังวลและ
ความตื่นตกใจ (Panic) ของผูบริโภคเอง (รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง, 2548)
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณใด ๆ ที่ไปกระตุนความกังวลและความตื่นตกใจ ของผูบริโภคขึ้นมา
ความตองการเหลานี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอยางรวดเร็วในชวงเวลาอันสั้น และ สงผลใหระบบโซอุปทานที่
ดำเนินการอยูไมส ามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอ ความตอ งการของผูบริโภคไดอ ยาง
ทันทวงทีและครอบคลุมทุกพื้นที่ได ดวยเหตุผล ดังที่ไดกลาวมาแลว ในบทความนี้จะนำเสนอ
แนวคิดที่เกี่ยวของกับการที่จะทำใหระบบ โซอุปทานนั้นสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดดีขึ้น ในดานซัพพลายเชนจำเปนจะตองมีการประเมินและวางแผนเพื่อรับ มือ กับ
ผลกระทบหรือความเสี่ยงจากไวรัสที่จะมีตอซัพพลายเชน จึงตองสรางเสถียรภาพ “Supply Chain”
เพื่อใหระบบโซอุปทานสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีมากขึ้นโดยเตรียมความ
พรอม “Supply Chain” ใหมีเสถียรภาพ ตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ (Echsauce, 2563).
ธุรกิจควรปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคาในปจจุบัน
และในสวนของการดำเนินงานของ Nippon Express ใหบริการดาน Logistics ครบวงจร ทั้งระบบ
คลังสินคา การกระจายสินคา การขนสงสินคา ยังมีแนวโนมที่ดี จากการขยายตัวของปริมาณงาน
บริหารจัดการคลังสินคา และการขนสงสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยบริษัท สามารถใหบริการ
ครบวงจรไดอยางครอบคลุมทุกอยางตั้งแตการขนสงและการจัดเก็บไปจนถึงการบรรจุภัณฑ บริษัทยัง
มีมาตรการและแผนการดำเนินงานเพื่อรับมือและปองกัน (Nippon , 2563)
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จากที ่ก ลาวมาข างต น วิ จ ั ยฉบับนี้จะมุงทำการศึกษาถึงซัพพลายเชนของโลจิกติกสที่จะ
ปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตามสภาพสังคมหรือพฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ
Covid-19 ที่มีผลตอ บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC โดยผลของการศึกษาจะ
นำไปใชเพื่อเปนแนวทางในการรับมือ รวมทั้งการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การแกไขปญหาที่
เหมาะสมในการทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี
และคลองตัวมากยิ่งขึ้น ตลอดจนนำไปสูการพัฒนาการจัดการการเปลี่ยนแปลงองคการในอนาคต

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื ่ อ วิ เ คราะห การเปลี่ยนแปลงหวงโซอ ุป ทานของการจัดการโลจิสติก สของ บจก.
นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC จากสถานการณการระบาดไวรัส Covid-19
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางความสามารถในปรับตัว หรือ ความยืดหยุนในการปฏิบัติงานของ
บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC
คำถามการวิจัย
1) พฤติกรรมของผูบริโภคในภาวะ Covid-19 ที่สงผลกระทบตอการปฎิบัติงานของพนักงาน
บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC อยางไร
2) แนวทางความสามารถในการปรับตัว หรือ ความยืดหยุนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC เปนเชนไร

3. กรอบแนวคิดวิจัย
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

พฤติกรรมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ
Covid-19

ความสามารถในการปรับตัวในการ
ปฏิบัติงานของ บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส
(ประเทศไทย) สาขา BLC
- ชวงกอนเกิดภาวะวิกฤต Covid-19
- ระหวางภาวะวิกฤต Covid-19
- หลังภาวะวิกฤต Covid-19
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ในการวิจัยไดศึกษาแนวคิดเพื่อรองรับกับสถานการณ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Green Logistics จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
โลจิสติกส ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
แนวคิดเกี ่ ยวกั บการจั ดการโลจิ สติก ส ในชวงวิก ฤตโรคระบาด: การวางแผนเพื่อเตรียม
ความพรอมให “Supply Chain” มีเสถียรภาพตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึง ปลายน้ำ
แนวคิดของ PwC แนะทางรอดของธุรกิจในสถานการณโควิด-19
แนวคิดการบริหารเวลาแบบ Time Boxing: การวิเคราะหการใชเวลาจาก Priority Matrix
เพื่อตั้ง Deadline ใหกับงานชิ้นนั้นเพื่อใหเสร็จสิ้นโดยไมไปกระทบกับงานหรือกิจกรรมอื่น
ผูวิจัยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน เพื่อหาผลลัพธที่บงบอกถึงขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง
และกำหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได ใหมีคาเทากับ รอยละ 5 โดยไดผลลัพธเทากับ 197.36
จึงอางอิงจากผลลัพธที่ไดรับใชขนาดกลุมจำนวนประชากร 200 ตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เปนหลักเพื่อใหได
ขอมูลเชิงปริมาณที่จะระบุระดับพฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19 ที่มี
ผลตอ บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC และรวมไปถึงความสามารถในการปรับตัว
ของพนักงานโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบงเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย
ขอที่ 1 เพศ ใชมาตราวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 สถานภาพ ใชมาตราวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 3 ถิ่นที่อยูอาศัยปจจุบนั ใชมาตราวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 4 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
โดยสวนที่ 2 และสวนที่ 3 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ
ไดแก 5 = สำคัญมากทีส่ ุด 4 = สำคัญมาก 3 = สำคัญปานกลาง 2 = สำคัญนอย 1 = สำคัญนอยที่สุด
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
สวนที ่ 3 แบบวั ดพฤติ ก รรมความสามารถในการปรับ ตัว ในการปฏิบ ัติงาน เปนคำถาม
เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ในประเด็นของความสามารถในการปรับตัวในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บจก. นิปปอน เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) สาขา BLC
การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้มีขอมูลที่รวบรวมจากผลกระทบโดยตรงจาก
ลูกคาในชวง Covid-19 เพื่อวิเคราะหและอางอิง วิเคราะหแบบสอบถามโดยการหาคาความถี่แตละ
ดานโดยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก Percentage, Mean, S.D., Simple correlation,
Alpha coefficient กำหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
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n

แทน
x�
แทน
S.D. แทน

จำนวนผูตอบแบบสอบถาม
คาคะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1: จำนวนและคารอยละ ไดแก เพศ สถานภาพ ถิ่นที่อยูอาศัย อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล

จำนวน

รอยละ

รวม

158
42
200

79.00
21.00
100.00

156
38
4
2
200

78.00
19.00
2.00
1.00
100.00

12
10
26
39
44
69
200

6.00
5.00
13.00
19.5
22.00
34.5
100.00

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. สถานภาพ
โสด
แตงงาน
หยาราง
หมาย
รวม
3. ถิ่นที่อยูอาศัยของพนักงาน
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

445

ตารางที่ 1: จำนวนและคารอยละ ไดแก เพศ สถานภาพ ถิ่นที่อยูอาศัย อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน (ตอ)
ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล
4. อายุ
20 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
36 – 40 ป
40 – 45 ป
รวม
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ำกวา 15,000 บาท
15,001-30,000 บาท
30,001-45,000 บาท
45,001-50,000 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน

รอยละ

55
62
48
23
12
200

27.5
31.00
24.00
11.5
6.00
100.00

169
27
3
1
200

84.5
13.5
1.5
0.5
100.00

จากตารางที่ 1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 158 คน คิดเปน
รอยละ 79 ตามมาดวยเพศหญิง จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21 สถานภาพสวนใหญคือ โสด จำนวน
156 คน คิดเปนรอยละ 78 แตงงาน จำนวน 38 คิดเปนรอยละ 19 หยาราง จำนวน 4 คน คิดเปน
ร อ ยละ 2 และหม า ย จำนวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 1 ด า นถิ่ น ที ่ อ ยู  อ าศั ย ส ว นใหญ ค ื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 69 คน คิดเปนรอยละ 34.5 ตามมาดวย ภาคตะวันตก จำนวน 44
คิดเปนรอยละ 22 ภาคเหนือ จำนวน 39 คิดเปนรอยละ 19.5 ภาคใต จำนวน 26 คิดเปนรอยละ 13
ภาคตะวันออก จำนวน 12 คิดเปนรอยละ 6 ภาคกลาง จำนวน 10 คิดเปนรอยละ 5 อายุคนสวนใหญ
มีอายุ 26-30 ป จำนวน 62 คิดเปนรอยละ 31 ตามมาดวย 21-25 ป จำนวน 55 คิดเปนรอยละ 27.5
31-35 ป จำนวน 48 คิดเปนรอยละ 24 36-40 ป จำนวน 23 คิดเปนรอยละ 11.5 และ 41-45 ป
จำนวน 12 คน คิดเปนรอ ยละ 6 สวนรายไดส วนใหญต่ำกวา 15,000 บาท จำนวน 169 คิดเปน
รอ ยละ 84.5 ตามมาดวย 15,001-30,000 บาท จำนวน 27 คิดเปนรอ ยละ 13.5 30,001-45,000
บาท จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.5 และ 45,001-50,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ
0.5
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ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
ตารางที่ 2: ค าเฉลี ่ ยและส วนเบี ่ ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเ คราะหพ ฤติกรรมของผูบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลีย่ นแปลงจากสถานการณ Covid-19
1. มีปริมาณสินคาในการขนยายจากผูบ ริโภคเขามานอยลง
2. ออเดอรมีจำนวนตัวเลขเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดใน
สถานการณ Covid-19 ระบาด
3. รับ – สงสินคาในแตละวันนอยลงเปนจำนวนมาก
4. รายไดในบริษัทลดลงอยางเห็นไดชัด
5. ไดรับเงินคาโอทีนอยกวาปกติเนื่องจากการทำงานที่นอยลง
รวม

ระดับการ
ตัดสินใจ
4.45 0.63
มาก
𝐱𝐱�

S.D.

4.11 0.81

มาก

4.32
4.01
4.24
4.23

มาก
มาก
มาก
มาก

0.69
0.71
0.79
0.73

จากตารางที่ 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมองในดานพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่เ ปลี ่ ยนแปลงไปโดยภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (S.D. = 0.73) เมื่อ
พิจ ารณาเปนรายดาน พบวา ด านมีป ริม าณสินคาในการขนยายจากผูบ ริโ ภคเขามานอ ยลง มี
ความชัดเจนในเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ( x� = 4.45, S.D. = 0.63) ตามมาดวย
ดานรับ - สงสินคาในแตละวันนอ ยลงเปนจำนวนมาก (x�= 4.32, S.D. = 0.69) ไดรับเงินคาโอที
นอ ยกว าปกติ เ นื ่ อ งจากการทำงานที่นอ ยลง ( x� = 4.24, S.D. = 0.79) ออเดอรม ีจ ำนวนตัวเลข
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในสถานการณ Covid-19 ระบาด (x�= 4.11, S.D. = 0.81) และรายไดใน
บริษัทลดลงอยางเห็นไดชัด (x�= 4.01, S.D. = 0.71)
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ผลการวิเคราะหแบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวง Covid-19
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะหแบบวัดพฤติกรรมความสามารถ
ในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงกอน Covid-19
แบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการปรับตัว
ในการปฏิบัติงาน ชวงกอน Covid-19
1. สวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน
2. บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิม่ มากขึ้น
3. ทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา
4. การขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก
5. ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน
6. การวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับ
สถานการณหลายเดือนที่ผานมา
7. ทางบริษทั มีนโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม
รวม

𝐱𝐱�

4.44
3.78
4.46
4.51
3.11

S.D.
0.58
0.80
0.58
0.51
1.23

ระดับการ
ตัดสินใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.75 0.96

มาก

4.01 0.83
4.01 0.79

มาก
มาก

จากตารางที ่ 3 พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญด  า นพฤติ ก รรมความสามารถใน
การปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงกอน Covid-19 ภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.01 (S.D. = 0.79) เมื ่ อ พิ จ ารณาเป นรายดาน พบวา การขนสง สินคาในแตละวันมีจ ำนวนมาก
( x� = 4.51, S.D. = 0.51) เปนลำดับมากที่สุด ตามดวย ทำความสะอาดฆาเชื้อ ภายในคลังสินคา
(x�= 4.46, S.D. = 0.58) สวมใสหนากากในการปฏิบ ัติง าน (x� 4.44, S.D. = 0.70) ทางบริษัท มี
นโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม (x� = 4.01, S.D. = 0.83) บริษัทมีการปรับชองทาง
รับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น (x� = 3.78, S.D. = 0.80) การวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจ ำนวนนอย
เมื่อเทียบกับสถานการณหลายเดือนที่ผานมา (x� = 3.75, S.D. = 0.96) ทานมีเวลาพักในการทำงาน
หลายชั่วโมงตอวัน ( x�= 3.11, S.D. = 1.23)
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ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะหแบบวัดพฤติกรรมความสามารถ
ในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงระหวาง Covid-19
แบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการปรับตัว
ในการปฏิบัติงาน ชวงระหวาง Covid-19
1.สวมใสหนากากในการปฏิบัตงิ าน
2. บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิม่ มากขึ้น
3. ทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา
4. การขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก
5. ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน
6. การวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับ
สถานการณหลายเดือนที่ผานมา
7. ทางบริษทั มีนโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม
รวม

𝐱𝐱�

4.59
4.10
4.53
3.89
4.38

S.D.
0.49
0.80
0.59
0.96
0.64

ระดับการ
ตัดสินใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24 0.79

มาก

4.51 0.66
4.32 0.71

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในดานพฤติกรรมความสามารถใน
การปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงระหวาง Covid-19 ภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.32 (S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน มีแนวโนม
ในการปรับตัวมากที่สุด (x� = 4.59, S.D. = 0.49) ตามมาดวยทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา
(x� = 4.53, S.D. = 0.59) ทางบริษัทมีนโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม (x� = 4.51,
S.D. = 0.66) ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน (x� = 4.38, S.D. = 0.64) การวิ่งรอบ
ขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอ ยเมื่อเทียบกับสถานการณหลายเดือนที่ผานมา (x� = 4.24,
S.D. = 0.79) บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น (x� = 4.10, S.D. = 0.80) และการ
ขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก (x� = 3.89, S.D. = 0.96)
ตารางที่ 5: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะหแบบวัดพฤติกรรมความสามารถ
ในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงหลัง Covid-19
แบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการปรับตัว
ในการปฏิบัติงาน ชวงหลัง Covid-19
1. สวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน
2. บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิม่ มากขึ้น
3. ทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา
4. การขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก

𝐱𝐱�

4.62
4.45
4.50
4.44

S.D.
0.59
0.63
0.64
0.70
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ระดับการ
ตัดสินใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการวิเคราะหแบบวัดพฤติกรรมความสามารถ
ในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงหลัง Covid-19 (ตอ)
แบบวัดพฤติกรรมความสามารถในการปรับตัว
ในการปฏิบัติงาน ชวงหลัง Covid-19
5. ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน
6. การวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับ
สถานการณหลายเดือนทีผ่ านมา
7. ทางบริษทั มีนโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม
รวม

ระดับการ
ตัดสินใจ
4.12 0.95
มาก
𝐱𝐱�

S.D.

3.49 0.95

มาก

4.46 0.71
4.29 0.74

มาก
มาก

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญในดานพฤติกรรมความสามารถใน
การปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวงหลัง Covid-19 ภาพรวม อยูในระดับ มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ
4.29 (S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวมใสหนากากในการปฏิบัติงาน มีแนวโนม
ในการปรับตัวมากที่สุด (x� = 4.62, S.D. = 0.59) ตามมาดวยทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา
(x� = 4.50, S.D. = 0.64) ทางบริษัทมีนโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม (x� = 4.46,
S.D. = 0.71) บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น (x� = 4.45, S.D. = 0.63) การขนสง
สินคาในแตละวันมีจำนวนมาก (x� = 4.44, S.D. = 0.70) ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมง
ตอวัน (x� = 4.12, S.D. = 0.95) และการวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับ
สถานการณหลายเดือนที่ผานมา (x� = 3.49, S.D. = 0.95)

5. อภิปรายผล

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย สถานภาพสวนใหญคือ โสด ดานถิ่นที่อยูอาศัย
สวนใหญคือ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ อายุคนสวนใหญม ีอ ายุ 26-30 ป สวนรายไดส วนใหญ
ต่ำกวา 15,000 บาท
ในดานพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ Covid-19
ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานมีปริมาณสินคาในการขนยาย
จากผูบริโภคเขามานอยลง มีความชัดเจนในเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ตามมาดวย
ดานรับ – สง สิ นค าในแต ละวันนอยลงเป นจำนวนมาก ไดร ับ เงินคาโอทีนอยกวาปกติเนื่องจาก
การทำงานที่นอยลง ออเดอรมีจำนวนตัวเลขเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในสถานการณ Covid-19
ระบาด และรายได ใ นบริ ษ ัท ลดลงอย า งเห็ น ไดช ั ด ซึ ่ ง จะเห็ น ได ว  า ในสถานการณ ท ี ่เ กิ ด ขึ้นมี
ความเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดดังนั้นในการทำงานตองมีกระบวนการใน
การรับมืออยางสม่ำเสมอ โดยไดมีแนวคิดที่มีความเหมาะสมและสามารถนำมาปฏิบัติตามไดจ าก
450

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ปยรัตน รัตนเชตกุล

แนวคิดที่สอดคลองกับงานของ พีรภัทร สันติสุข (2561) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางในการแกไขปญหา
กระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน กรณีศึกษา รานตอผลไม อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
โดยกระบวนการสั่งซื้อ รานตองจัดระบบในการสั่งซื้อโดยแบงชวงเวลาการสั่งซื้อออกเปนสองรอบ
การพยากรณ ความตองการ รานจะตองมีการเก็บขอมูลยอดการขายสินคาในแตละวัน เพื่อจะได
รูยอดจำนวนสินคาที่ขายไดในแตละวัน และจะไดวิเคราะหและสั่งซื้อในวันถัดไป การบริหารสินคา
คงคลัง รานตองเก็บขอมูลยอนหลังของการขายสินคา แตละตัว และสั่งของใหพอดีกับการขาย และ
ไมสั่งสินคามามากเกินไปและการบริหารการขนสง รานตองมีแผนการจัดสง สินคาจะตองแบงหนาที่
ใหกับพนักงานรับผิดชอบ ดังนั้นแมจะอยูในชวงสถานการณ Covid-19 แตองคกรก็สามารถสราง
“Engagement” กับลูกคาไดถึงแมในภาวะวิก ฤต ผูบริโภคอาจไมไดอ ยูในอารมณจ ับจายมากนัก
ทำใหกำลังซื้อบางสวนหายไป หรือลดลง และเนนอัพเดทขาวสารเปนหลัก อยางไรก็ตามสำหรับบริษทั
ที่ไมไดรับผลกระทบกับวิกฤต ยังควรสื่อสาร และสราง Engagement กับผูบริโภคกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่อง เพื่อทำใหผูบริโภครับรูถึง ความเคลื่อนไหวของบริษัท ขณะเดียวกันเปนการรักษา
ความสัมพันธระหวางบริษัทกับลูกคา
ในดานความสามารถในการปรับตัวในการปฏิบัติงาน ชวง Covid-19
ชวงกอน Covid-19 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวน
มากเปนลำดับ มากที่ส ุด ตามดวยทำความสะอาดฆาเชื้อ ภายในคลัง สินคา, สวมใสห นากากใน
การปฏิ บั ติง าน ฯลฯ ซึ ่ ง จะเห็ นได วาการทำงานในขณะที่ยังอยูในชวงการแพรระบาดนั้นยังเปน
การทำงานแบบปกติที่ยังไมไดรับผลกระทบใด ๆ แตก็ยังมีการปฏิบัติงานที่เปนระบบอยางสม่ำเสมอ
ดั ง นั ้ น การทำงานอาจจะมุ ง เน น ไปที ่ผ ลลัพ ธใ นการทำงาน การวิ ธ ี ก ารดำเนิ นงานที ่ ท ำใหได
ประสิทธิภาพมากที่สุดก็เปนไดโ ดยอาจะมีความสอดคลองกับงานของ อัมพวรรณ หนูพระอินทร
(2562) ได ศ ึ ก ษาเรื ่ อ งโลจิ ส ติ ก ส ก ั บ การพั ฒ นาอตุ ส าหกรรมไทย ยุ ค 4.0 บทความนี ้ ก ลาวถึง
แผนการปรับโครงสรางองคกร การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหสามารถเชื่อมโยงและติด ตาม
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง การสรางชองทางการเขาถึง และทำความเขาใจในความตองการของลูกคา
โดยใชเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรม การพัฒนาขอมูลจากเทคโนโลยีดิจิตอลมาบริหารจัดการ
อยางเปนระบบการพัฒนาบุคลากรใหเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน เปนตน
ชวงระหวาง Covid-19 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวมใสหนากากในการปฏิบตั ิงาน
มีแนวโนมในการปรับตัวมากที่สุด ตามมาดวยทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา, ทางบริษทั มี
นโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม, ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน,
การวิ่งรอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับสถานการณหลายเดือ นที่ผา นมา,
บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น และการขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก ซึ่งจะ
เห็นไดวาการทำงานนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนอยางมากเนื่องจากตองมีความระมัดระวัง ใน
การดำเนินการมากขึ้นและเริ่มหาชอ งทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อความอยูรอดขององคกร
สอดคลองกับงานของ พีรภัทร สันติสุข (2561) ไดเสนอแนวทางการแกไขทั้ง 7 กิจกรรม ดังนี้
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

451

1) กระบวนการสั่งซื้อ รานตองจัดระบบในการสั่งซื้อโดยแบงชวงเวลาการสั่งซื้อออกเปน
สองรอบ
2) การพยากรณ ความตองการ รานจะตองมีการเก็บขอมูลยอดการขายสินคาในแตละวัน
เพื่อจะไดรูยอดจานวนสินคาที่ขายไดในแตละวัน และจะไดวิเคราะหและสั่งซื้อในวันถัดไป
3) การบริหารสินคาคงคลัง รานตองเก็บขอมูลยอนหลังของการขายสินคา แตละตัว และ
สั่งของใหพอดีกับการขาย และไมสั่งสินคามามากเกินไป
4) การบริหารการขนสง รานตองมีแผนการจัดสง สินคาโดยเจาของรานจะตองแบงหนาที่
ใหกับพนักงานรับผิดชอบ
5) การบริหารคลังสินคาและการจัดเก็บ ควรมี การแบงประเภทของสินคากอนจัดเก็บโดย
ถาสินคาที่เปนสตอกของรานก็จัดเก็บไวดานในสุดสวนสินคาที่จะตองนาสง ก็ไวหนารานเพื่องาย
ตอการสงสินคา
6) โลจิสติกสยอนกลับ ทางรานควรมีการตรวจสินคากอนรับสินคา และกอน การสั่งซื้อควร
มีการตกลง เพื่อหาขอตกลงรวมกันกับทางผูผลิต
7) การเคลื่อนยายสินคา หลังจากไดรับคาสั่งซื้อจาก ลูกคาควรมีการทาใบตารางสงสินคา
โดยมีชื่อลูกคา รายการสินคาและจานวนไวลวงหนากอนที่สินคาจะถึงราน คำสำคัญ: การจัดการ
โลจิสติกส หวงโซอุปทาน การจัดการหวงโซอุปทาน ซึ่งถาในดานการปฏิบัติสามารถทำไดทั้งหมด
ก็จะทำใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและถือวาองคกรสามารถปรับตัวกับสถานการณที่เกิดขึ้น
ไดอยางดี
ชวงหลัง Covid-19 เมื ่ อ พิ จารณาเปนรายดาน พบวา สวมใสห นากากในการปฏิบัติงาน
มีแนวโนมในการปรับตัวมากที่สุด ตามมาดวยทำความสะอาดฆาเชื้อภายในคลังสินคา, ทางบริษทั มี
นโยบายขยายเวลาในการรับคำสั่งซื้อมากกวาเดิม, บริษัทมีการปรับชองทางรับคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น,
การขนสงสินคาในแตละวันมีจำนวนมาก, ทานมีเวลาพักในการทำงานหลายชั่วโมงตอวัน และการวิ่ง
รอบขนสงสินคามีนอยลงและมีจำนวนนอยเมื่อเทียบกับสถานการณหลายเดือนที่ผานมา ซึ่งในชวง
ระหวาง Covid-19 และ หลัง Covid-19 นั้นจะมีผลลัพธที่คลายคลึงกันเนื่องจากแมส ถานการณ
รายแรงจะผานไปแตในดานการปฏิบัติยังตองมีการคำนึงถึงความปลอดภัยใหมากที่สุด ดังนั้นถึงแม
การแพรระบาดจะนอยลงหรือหมดไปองคกรหรือหนวยงานก็ยังจะตองเตรียมเตรียมการรับมือกับ
สถานการณตาง ๆ ไวใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสอดคลองกับงานของ ที่พบวา องคกรสวนใหญ
เปนปญหาดานการบริหารจัดการซึ่งเปนหัวใจสำคัญที่นําไปสูความสำเร็จในดานอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเปน
แนวทางในการดำเนินธุร กิจ ในยุคนี้ใหป ระสบความสำเร็จ และมีความไดเ ปรียบในการแขงขัน
อยางแทจริงได จึงควรศึกษากิจกรรมตาง ๆ ในกระบวนการจัดการหวงโซอุปทานของธุรกิจตั้งแต
การนําเขาวัตถุดิบ การผลิต การขนสง จนถึงมือลูกคาปลายทาง และใหความสำคัญในการสราง
กําไรในระยะยาว
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ปยรัตน รัตนเชตกุล

6. ขอเสนอแนะ
6.1 ขอเสนอแนะในงานวิจัย
6.1.1 แบบทดสอบที่สรางขึ้นใหมนี้มีเวลาจำกัดในการทดสอบนอยกวาปกติ ดังนั้น
การจัดหาประชากรในการศึกษาวิจัยจึงเปนเรื่องสำคัญที่จะตองกำหนดเกณฑการคัดเลือกประชากรที่
เหมาะสม
6.1.2 ควรนำแบบสอบถามไปใหก ลุมตัวอยางทดสอบอยางหลากหลายมากขึ้น
เพื่อใหไดผลการวิจัยที่แมนยำมากขึ้น
6.2 ขอเสนอแนะในครั้งตอไป
6.2.1 แนะนำใหทำการศึกษากับกลุมประชากร/กลุม ตัวอยางกลุมอื่น ๆ ในสถานที่ที่
แตกต างกั นเช นอาชี พ เจาะลงไปในแตล ะอาชีพ และศึก ษาที่จ ัง หวัดอื่น ๆ เพื่อ นำมาศึก ษาวามี
ความแตกตางจากที่นำเสนอในงานวิจัยฉบับนี้หรือไมผลที่ไดสามารถสรางมุมมองใหม ๆ
6.2.2 แนะนำให ศ ึ ก ษากั บ ตั ว แปรอื ่ น ๆ ที ่ อ าจมี ค วามเกี ่ ย วข อ งกั บ ตั วแปรที่
ทำการศึกษาอยูนี้เชนดานภายในตัวบุคคล ดานสภาพแวดลอม ดานสัมพันธภาพ ดานครอบครัวและ
เศรษฐกิ จ เพื่ อ ให ทราบว ามี ความแตกตางจากที่นำเสนอในงานวิจ ัยฉบับนี้หรือ ไมและเพื่อ นำมา
เปรียบเทียบกับการตัดสินใจวามีความสอดคลองกับ การศึก ษาปจจัยที่มีผลตอ การตัดสินใจหรือ
แตกตางกันอยางไรจากผลที่ไดนั้น
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การรับรูเรือ่ งเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงของเจาของ
ที่ดิน ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง 2) เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา ระดับรายได
และอาชี พ กั บการรับรู เรื ่ องเขตเดิ นสายสงไฟฟาแรงสูง ของเจาของที่ดิน ในพื้นที่เขตเดินสายสง
ไฟฟาแรงสูง ใชรูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของและใชแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บขอ มูลกลุม
ตัวอยางทุกคนในประชากร คือ เจาของที่ดินทั้งหมดที่ถูกรอนสิทธิ์ที่ดินเพื่อใชเปนเขตเดินสายสง
ไฟฟาแรงสูง ในทองที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 299 ราย จากนั้น
นำมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่ วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ (Frequency)
และค าร อ ยละ (Percentage) และใชส ถิติเ ชิง อนุม านเพื่อ วิเ คราะหห าคาความสัมพันธร ะหวาง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชสถิติ Chi – square test (𝑋𝑋2 – test)

ผลการศึกษาวิจัยพบวา “การรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่
เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง” กรณีศึกษาทองที่ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน เจาของ
ที่ดินที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่ตางกันสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ
ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง โดยมีการรับรูเรื่องไมสามารถปลูกตนไมที่สูงกวา 3 เมตรในเขต
เดินสายไฟฟาได สูงถึงรอยละ 97.0 ไมรับรูเพียงรอยละ 3.0 ซึ่งมากที่สุด รองลงมาเปนการรับรูเรื่อง
ที่ดินในเขตเดินสายไฟฟายังเปนกรรมสิทธิ์ของตน รอ ยละ 95.7 ไมร ับ รูรอ ยละ 4 อยางไรก็ตาม
*
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ในหัวขอการรับรูที่ 10 นั้น เปนหัวขอทีเ่ จาของที่ดินที่ถูกเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงนั้น มีการรับรู
ในระดับที่นอยกวาหัวขอการรับรูในขออื่นๆ เจาของที่ดินกลุมที่ไมรับรูนั้นยังคงมีความรูความเขาใจที่
ผิดโดยเขาใจวาที่ดินที่เปนพื้นที่กอสรางเสาโครงเหล็กไฟฟานั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ กฟผ.แตขอเท็จจริง
แลวนั้น พื้นที่ดังกลาวยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดินอยูเนื่องจาก กฟผ.ไมไดมีการเวนคืนที่ดิน
หรือตัดแบงที่ดินจากหลักฐานที่ดิน แตเปนเพียงการลิดรอนสิทธิ์เหนือพื้นที่เทานั้น
ผลการทดสอบสมมติ ฐานศึ ก ษาความสัม พันธระหวางตัวแปรอิสระคือ ระดับ การศึกษา
อาชีพ และระดับรายได กับตัวแปรตามคือการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นที่เ ขต
เดินสายสงไฟฟาแรงสูง โดยใชคาสถิติ ไค – สแควร (Chi-square test = 𝑋𝑋2 - test) พบวาเจาของ
ที่ดินสวนใหญทราบถึงการรับรูในหัวขอการรับรูดังกลาว นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวาเจาของที่ดินที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได ตางกัน
กับ การรับรูเกี่ยวกับ ขอ หามกระทำการตาง ๆ ไมม ีความสัม พันธกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05
ขอเสนอแนะ ควรทำการศึกษาวิจัย ในดานปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการ รับรูของเจาของ
ที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นทีเ่ ขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง เชน การวิจัยเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธและควรทำการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของเจาของที่ดินตอการถูกริดรอนสิท ธิที่ดิน
ทำกินที่ใชประโยชนในที่ดินไดไมเต็มที่เพื่อใชเปน
คำสำคัญ: เจาของที่ดิน ขอหาม เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง

1. บทนำ
ปจ จุ บ ั นไฟฟ าถื อ เป นป จ จั ยสำคั ญ ที่ส ุดปจ จัยหนึ่ง สำหรับ การดำรงชีวิตประจำวันของ
มวลมนุษยชาติ การสื่อสาร การคมนาคม การใหความรู การศึกษา ซึ่งเปนเงื่อนไขสำคัญตอหลักการ
มนุษยชนจะเกิดขึ้นและมี ประสิทธิภาพไมไดถาขาด ไฟฟา ไฟฟาเปนตัวแปรสำคัญในการพัฒ นา
เศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงาน
ภายใตการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง ผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาของ กฟผ.
ซึ่งตั้งอยูทุกภูมิภาคของประเทศ ดังนั้น กฟผ.จึงตองมีการสงไฟฟาที่ผลิตจากโรงไฟฟาของ กฟผ. และ
ที่รับซื้อจากผูผลิตไฟฟารายอื่นผานระบบสงไฟฟาของ กฟผ. ซึ่งมีโครงขายครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อจำหนายไฟฟาใหแกผูใชไฟฟาที่รับซื้อโดยตรงจาก กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ซึ่งนำไปจำหนายใหแก
ผูใชไฟฟาในประเทศตอไป ระบบไฟฟาของ กฟผ.เปนระบบขนาดใหญ มีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟา
ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผานภูมิประเทศ และพาดผานพื้นที่ของราษฎร จึงตองมีวิธีการที่จะทำให
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ระบบสงกระแสไฟฟา มี ความมั ่ นคงและเชื่อถือ โดยใชวิธีการเพิ่มแรงดันไฟฟาใหส ูงมากเพื่อ ลด
ความสูญเสียทางไฟฟา และถึงปลายทางที่มีระยะทางไกล จะสังเกตไดวา กฟผ. ไดกอสรางระบบ
สงไฟฟาที่มีความมั่นคงและแข็งแรงและคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณเขต
ระบบโครงขายไฟฟาที่ตองพาดผานไปตามจังหวัดตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันทั้งทางดาน
พลังงานไฟฟาและทางกายภาพ ที่อาจจะเกิดอันตรายแกประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณแนวเขตเดิน
สายสงไฟฟาแรงสูง ดังนั้นเพื่อความเขาใจอันดีระหวาง กฟผ.กับเจาของที่ดินที่อยูในแนวเขตเดินสาย
สงไฟฟาแรงสูง โดยในเขตระบบโครงขายไฟฟา 500 กิโลโวลต แมเมาะ 3 – ลำพูน 3 โดยเริ่มตน
จากสถานีไฟฟายอยแมเมาะ 3 ที่ตั้งอยูในทองที่ตำบลแมเมาะ อำเภอแมเมาะ จังหวัดลำปาง ไปยังสถานี
ไฟฟ าย อ ยลำพู น 3 ตั ้ ง อยู  ในท องที่ตำบลศรีบ ัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จัง หวัดลำพูน ระยะทาง
ประมาณ 151.72 กิ โ ลเมตร ได ก ำหนดความกว า งจากแนวศู น ย ก ลางของเสาไฟฟ า ด า นละ
30.00 เมตร รวมทั้งสองดาน 60.00 เมตร ตลอดแนวแนวเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง กฟผ.จะใช
สิท ธิในการวางระบบสงไฟฟาเหนือ พื้นดินที่ไดประกาศไวเทานั้น เจาของที่ดินยังคงมีกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิอื่นในที่ดิน เพียงแตถูกจำกัดสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติก ารไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
ซึ่งมีขอกำหนดเกี่ยวกับเขตระบบโครงขายไฟฟาบัญญัติไว เพื่อรอนสิทธิหรือจำกัดสิทธิของประชาชน
ไวบางประการ ทั้งนี้เพื่อปองกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนบริเวณระบบโครงขายไฟฟา
โดยงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาการรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่
เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง เพื่อใหการสื่อสารเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ขอกำหนดเขต
เดินสายไฟฟ าแรงสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ประกอบกับความตอ งการการใชไฟฟาก็เพิ่ม ขึ้นทุก ๆ วัน
การขยายแนวเขตเดินสายสงก็มีเพิ่มขึ้นตามไปดวย จึงตองมีการศึกษาเพื่อให กฟผ.และเจาของที่ดินที่
ไดรับผลกระทบจากการขยายเขตสายสงไฟฟาแรงสูงนั้น เพื่อใหทั้งสองฝายอยูรวมกันดวยดี และ
ตางเอื้อประโยชน ซึ่งกันและกันไดตอไป โดยผูวิจัยไดเลือกทองที่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัด
ลำพูน เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้

2. วัตถุประสงคของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดิน
สายสงไฟฟาแรงสูง
2.2 เพื่อหาคาความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได กับการรับรู
ของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
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3. สมมติฐานงานวิจยั
3.1 เจาของที่ดินที่มีระดับการศึกษาตางกันไมมีความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับขอหามการ
กระทำกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
3.2 เจาของที่ดินที่มีอาชีพตางกันไมมีความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับขอหามการกระทำ
กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
3.3 เจาของที่ดินที่มีระดับรายไดตางกันไมมีความสัมพันธกับการรับรูเกี่ยวกับขอหามการ
กระทำกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง

4. การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
4.1 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร
ประชากรศาสตร (Demography) หมายถึงวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากรทั้งนี้เพราะคำวา
“Demo” หมายถึง “People” ซึ่งแปลวา “ประชาชน” หรือ “ประชากร” สวนคำวา “Graphy” หมายถึง
“Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลวา“ลักษณะ” ดังนั้นเมื่อเราแยกพิจารณาจากรากศัพท
คำวา “Demography” นาจะมีความหมายตามที่กลาวขางตน คือ วิชาที่เกี่ยวกับประชากรนั่นเอง
(ชัยวัฒ น ปญ จพงษ และณรงค เทียนส ง, 2521: 2) (ยุบ ล เบ็ญ จรงคก ิจ ,2542: 44-52) ไดก ลาวถึง
แนวความคิดดานประชากรนี้เ ป นทฤษฎี ท ี่ใชห ลัก การของความเปนเหตุเ ปนผลซึ่งกลาวได คือ
พฤติก รรมตาง ๆ ของมนุ ษย เกิดขึ ้ นตามแรงบังคับจากภายนอกมากระตุนซึ่งเปนความเชื่อ ที่วา
คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งแนวความคิดนี้ได
ตรงกั บ ทฤษฎี ก ลุ ม สั ง คม (Social Categories Theory) ของ (Defleur and Rokeaoh, 1996) ที่
อธิบ ายวาพฤติ กรรมของบุ คคลเกี่ ยวข องกั บลักษณะตางๆ ของบุคคลหรือลักษณะทางประชากร
ซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถอธิบายเปนกลุมๆ ไดคือ บุคคลที่มีพฤติกรรม คลายคลึงกันมักจะอยูใน
กลุม เดียวกันดังนั ้นบุ คคลที ่ อยู ในกลุ  มลำดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือ กรับ และตอบสนองตอ
เนื้อหาขาวสารในแบบเดียวกัน และทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences
Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่องสิ่งเราและการ ตอบสนอง (StimulusResponse) หรือทฤษฎีเอส-อาร (S-R Theory) ในสมัยกอนและไดนำมาประยุกตใชอธิบายเกี่ยวกับ
การสื่อสารผูรับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกตางกันจะมีความสนใจตอขาวสารที่แตกตางกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2546: 112-118) ประชากรศาสตรหรือปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยที่สำคัญ
ในการศึกษาเกี่ยวกับมนุษยพราะเปนขอมูลที่มีความจำเพาะและแตกตาง ซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้จะ
ชวยใหเ ขาใจเกี ่ยวกั บลั กษณะของแต ละบุ คคลที่มีความแตกตางกันออกไป เพื่อ นำมาใชกำหนด
กลยุท ธ และนโยบายทางธุ รกิ จให สอดคล องกับลักษณะทางดานประชากรศาสตรคนที่ม ีล ักษณะ
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ประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิท ยาตางกันดวย โดยวิเคราะหจากปจจัยดังนั้ นเพศ
อายุ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจและโอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายได
พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะหตามลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไปโดยมีความแตกตางกันทางประชากรศาสตรจะมี
อิทธิพลตอการสื่อสาร โดยประกอบไปดวย
1. เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวาคุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิงที่ตา งกัน
สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชนการวิจัยเกี่ยวกับการชมภาพยนตรโทรทัศนของเด็ก
วัยรุนพบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงสนใจ
ภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวาชายและหญิงมีการสื่อสารและ
การรับสื่อไมตางกัน
2. อายุ (Age) การจะสอนผูท ี่มีอ ายุตางกันใหเชื่อ ฟง หรือ เปลี่ยนทัศนคติ หรือ เปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและ
เปลี่ยนพฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้นการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจคนจะยากขึ้นตามอายุของคนที่เพิ่มขึ้น
อายุยังมีความสัมพันธกับขาวสาร และสื่ออีกดวย เชนภาษาที่ใชในวัยตางกันก็ยังมีความตางกันโดย
จะพบวาภาษาใหม ๆ แปลก ๆ จะพบในคนหนุมสาวสูงกวา ผูสูงอายุเปนตน
3. การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สำคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การสื่อสารของผูรับสาร ดังนั้นงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วาการศึกษาของผูรับสารนั้นทำใหการสื่อสาร
ตางกันไป เชนบุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารไมคอยเชื่ออะไรงาย ๆ และมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพ
มาก
4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติตลอดจนภูมิหลังของครอบครัวเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดย
มีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นมีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน
4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู
การรับรูเปนกระบวนการที่อินทรียหรือสิ่งมีชีวิตพยายามทำความเขาใจกับสิ่งแวดลอมโดย
ผานทางประสาทสัมผัสกระบวนการนี้เริ่มตนจากการที่ใชอวัยวะสัมผัสจากสิ่งเราและจัดระบบสิ่งเรา
ใหมภายในระบบความคิดในสมองทำใหเราทราบวาสิ่งเราหรือสิ่งแวดลอ มที่สำคัญ นั้นคืออะไรมี
ความหมายอยางไรมีลักษณะอยางไร (ชูชีพ ออนโคกสูง, 2518: 90 - 91)
การรับรูคือการสัมผัสที่สามารถสื่อความหมายเปนการแปลหรือตีความแหงการสัมผัสที่ไดรับ
ออกมาเปนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอันเปนที่รูจักและเขาใจกันในการแปลหรือตีความหมายของ
การสัมผัสนั้นจำเปนทีอ่ นิ ทรียจะใชประสบการณเดิมหรือความชัดเจนแตหนหลังแตหาก คนเราไมมี
ความรูเดิมหรือลืมเรื่องนั้นไปก็จะไมมีการรับรูสงิ่ นั้น ๆ จะมีเพียงแตที่สัมผัสกับสิ่งเราเทานั้น กระบวนการ
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รับรูจึงหมายถึงกระบวนการที่คาบเกี่ยวระหวางความรู ความเขาใจ ความคิดการเรียนรูก ารตัดสินใจ
และเปนกระบวนการแสดงพฤติกรรมซึ่งสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ (สุภัทรา เฮงวาณิชย, 2541:
15)
การรับรูเปนกระบวนการที่คนเราจะเขาใจสิ่งเราสิ่งหนึ่ง ที่ปรากฏกับประสาทสัมผัสสวนใด
สวนหนึ่งของเราการสัมผัสเปนเพียงขอมูลดิบแตขอสรุปที่ไดจากการรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากอวัยวะ
รับสัมผัสเขาดวยกันนั้นเปนการรับรูนอกจากนี้การรับรูยังเปนสิ่งที่กำหนดความตองการแรงจูงใจและ
ทัศนคติของผูรับสารอีกดวย (ชนัญชิดา คำมินเศก,2552: 24)
4.3 ขอกำหนด ขอหาม เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงตาม พ.ร.บ. กฟผ. 2511
พระราชบัญญัติ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 29 กำหนดใหการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีอำนาจประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟา โดยไดกำหนดบริเวณที่
จะเดินสายสงไฟฟามีความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกิน 40.00 เมตร
รวมทั้งกำหนดขอหามกระทำการใด ๆ ในเขตเดินสายไฟฟาเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย ใน
การสงพลังงานไฟฟา อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 31 และ มาตรา 32 แหง พระราชบัญญัติการ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 อันเปนพระราชบัญญัติที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพบุคคล ซึ่ง มาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา 35 และ มาตรา 48 วรรคแรก
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

5.วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
5.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่เขต
เดินสายสงไฟฟาแรงสูง” กรณีศึกษาทองที่ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน การวิจัยนี้จะ
ใชวิธีการศึกษาเชิงสำรวจ (survey research) โดยใชวิธีการตอบแบบสอบถามปลายปด
5.2 ประชากรในการศึกษา
กลุมตัวอยางทุกคนในประชากร คือ เจาของที่ดินทั้งหมดที่ถูกรอนสิทธิ์ที่ดินเพื่อใชเปนเขต
เดินสายสง ไฟฟ าแรงสู ง ในท อ งที ่ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จัง หวัดลำพูน ซึ่ง มีจำนวนทั้งสิ้น
299 ราย
5.3 วิธีการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดใชวิธีการศึกษา 2 วิธี คือ
5.3.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ไดแก เอกสาร บทความ
วิทยานิพนธ งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยจะเลือกใชขอมูลที่มีความสัมพันธกับงานที่กำลังศึกษาอยู
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5.3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ดวยการออกแบบสอบถามเปน 2 สวน
ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคาถามแบบปลายปด (Nominal Scale) จำนวน 3 ขอ
สวนที่ 2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการรับรูขอกำหนดเขตเดินสายไฟฟาแรงสูง จำนวน
10 ขอ
5.4 การวิเคราะหขอมูล
5.4.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
วิ เ คราะห ข อ มูล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร ของกลุ ม ตั ว อยา ง ได แ ก ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage)
5.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน
สำหรั บ การทดสอบสมมติฐ านใช ค า สถิ ต ิ Chi – square test ( 𝑋𝑋2 – test) โดย
กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพื่อวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ
ระดับการศึกษาอาชีพ และระดับรายได กับตัวแปรตามคือการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ
ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
5.5 กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน

ขอมูลทั่วไปเจาของ
ที่ดิน
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได

ตัวแปรตาม

-

การรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำตาง ๆ ใน
พื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
ระยะแนวเขตเดินสายไฟฟาแรงสูง
กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเดินสายไฟฟา
การจายคาลิดรอนสิทธิ์ใหเจาของที่ดิน
ไมสามารถปลูกตนไมที่สูงกวา 3 เมตรในเขตเดินสายไฟฟาได
การขุด/ถมดินในเขตเดินสายไฟฟาตองไดรับอนุญาตจาก
กฟผ.กอน
สายไฟฟาแรงสูงเปนชนิดสายเปลือย
การเลนวาวใกลแนวสายสงเปนอันตราย
ไมควรนำวัตถุเขาใกลสายไฟฟาแรงสูงในรัศมี 4 เมตร
เขตเดินสายไฟฟาไมอนุญาตใหมีสิ่งปลูกสราง
พื้นที่ตั้งเสาโครงเหล็กไฟฟาเปนกรรมสิทธิ์ของ กฟผ.

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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6. ผลการศึกษา
6.1 สรุปผลการศึกษา
กลุมเจาของที่ดินโดยสวนใหญจบการศึกษาระดับประถมศึกษา/เทียบเทา คิดเปนรอยละ
49.2 รองลงมาคือระดับการศึกษาระดับมัธยมตน/เทียบเทา คิดเปนรอยละ 20.4 กลุมเจาของที่ดิน
โดยสวนใหญมีอาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ
33.8 และเจาของที่ดินโดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยนอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.5 รายได
รองลงมาคือชวงระหวาง 5,000-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 24.4 พบวากลุมเจาของที่ดินมีความรู
ความเขาใจและรับทราบขอมูลขาวสารที่ทางเจาหนาที่ กฟผ.ไดสื่อสารใหขอมูลกับเจาของที่ดิน โดย
เจาของที่ดินมี การรั บรู เกี ่ ยวกั บข อห ามกระทำการตางๆ ในพื้นที่เ ขตเดินสายสง ไฟฟาแรงสูงใน
ระดับมาก
ตารางที่ 1: จำนวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำการ
ตางๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
หัวขอการรับรู
1) ระยะแนวเขตเดินสายไฟฟาแรงสูง มีระยะ 30 – 35 เมตร
สำหรับสายสง 500 กิโลโวลต
2) ที่ดินในเขตเดินสายไฟฟายังเปนกรรมสิทธิ์ของทาน
3) กฟผ.จายคาริดรอนสิทธิ์ใหเจาของที่ดินดวย
4) ไมสามารถปลูกตนไมที่สูงกวา 3 เมตรในเขตเดินสายไฟฟาได
5) การขุด/ถมดินในเขตเดินสายไฟฟาตองไดรับอนุญาตจาก กฟผ.กอน
6) สายไฟฟาแรงสูงเปนชนิดสายเปลือย
7) การเลนวาวใกลแนวสายสงเปนอันตราย
8) ไมควรนำวัตถุเขาใกลสายไฟฟาแรงสูงในรัศมี 4 เมตร
9) เขตเดินสายไฟฟาไมอนุญาตใหมีสิ่งปลูกสราง
10) พื้นที่ตั้งเสาโครงเหล็กไฟฟายังเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของที่ดิน
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ทราบ
(รอยละ)
280
(93.6)

ไมทราบ
(รอยละ)
19
(6.4)

286
(95.7)
275
(92.0)
290
(97.0)
279
(93.3)
275
(92.0)
283
(94.6)
282
(94.3)
283
(94.6)
264
(88.3)

13
(4.3)
24
(8.0)
9
(3.0)
20
(6.7)
24
(8.0)
16
(5.4)
17
(5.7)
16
(5.40)
35
(11.7)
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6.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษาหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระคือ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได
กับตัวแปรตามคือการรับรูเ กี่ยวกับ ขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสง ไฟฟาแรงสูง
ซึ่งมีจำนวน 10 ขอดังนี้
1) ระยะแนวเขตเดินสายไฟฟาแรงสูง มีระยะ 30 – 35 เมตร สำหรับสายสง 500 กิโลโวลต
2) ที่ดินในเขตเดินสายไฟฟายังเปนกรรมสิทธิ์ของทาน
3) กฟผ.จายคาริดรอนสิทธิ์ใหเจาของที่ดินดวย
4) ไมสามารถปลูกตนไมที่สงู กวา 3 เมตรในเขตเดินสายไฟฟาได
5) การขุด/ถมดินในเขตเดินสายไฟฟาตองไดรบั อนุญาตจาก กฟผ.กอน
6) สายไฟฟาแรงสูงเปนชนิดสายเปลือย
7) การเลนวาวใกลแนวสายสงเปนอันตราย
8) ไมควรนำวัตถุเขาใกลสายไฟฟาแรงสูงในรัศมี 4 เมตร
9) เขตเดินสายไฟฟาไมอนุญาตใหมสี ิ่งปลูกสราง
10) พื้นที่ตั้งเสาโครงเหล็กไฟฟาเปนกรรมสิทธิ์ของ กฟผ.
วาเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยหรือไม โดยใชคาสถิติ ไค-สแควร (Chi-square test = 𝑋𝑋2 - test)
สมมติฐานที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของเจาของ
ที่ดินกับการรับรูหัวขอที่ 1-10 นั้นโดยใชสถิติคา Chi-Square พบวาคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงวา
เจาของที่ดินสวนใหญทราบถึงการรับรูในหัวขอการรับรูด ังกลาว นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (HO)
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวาเจาของที่ดินที่มีระดับการศึกษาตางกันกับการรับรูเ กี่ยวกับ
ขอหามกระทำการตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางอาชีพของเจาของที่ดินที่ตางกัน
กับการรับรูหัวขอที่ 1-10 นั้นโดยใชสถิติคา Chi-Square พบวาคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงวาเจาของ
ที่ดินสวนใหญทราบถึงการรับรูในหัวขอการรับรูดังกลาว นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวาเจาของที่ดินที่มีอาชีพตางกันกับการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำ
การตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางระดับรายไดของเจาของที่ดิน
กับการรับรูหัวขอที่ 1-10 นั้นโดยใชสถิติคา Chi-Square พบวาคา Sig. มากกวา 0.05 แสดงวาเจาของ
ที่ดินสวนใหญทราบถึงการรับรูในหัวขอการรับรูดังกลาว นั้นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (HO) ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความวาเจาของที่ดินที่มีระดับรายไดตางกันกับการรับรูเกี่ยวกับขอหาม
กระทำการตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่
เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง” กรณีศึกษาทองที่ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา
เจาของที่ดินสวนใหญม ีก ารรับรู เกี ่ ยวกั บขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟา
แรงสูงมากซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนจิรา ปรีอ่ำ (2555) เจาของที่ดินมีความรูความเขาใจ
ขอมูลขาวสารที่ทางเจาหนาที่ กฟผ.ไดสื่อสารใหขอมูลกับเจาของทีด่ ิน โดยเจาของที่ดินมีการรับรูเรื่อง
ไมสามารถปลูกตนไมที่สูงกวา 3 เมตรในเขตเดินสายไฟฟาได สูงถึงรอยละ 97.0 ไมรับรูเพียงรอยละ
3.0 ซึ่งมากที่สุด รองลงมาเปนการรับรูเรื่องที่ดินในเขตเดินสายไฟฟายังเปนกรรมสิทธิ์ของตน รอยละ
95.7 ไมรับรูรอยละ 4
กฟผ.มีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนซึ่งไดดำเนินการกอนที่จะมีโครงการ
กอสรางแนวสายสงไฟฟาแรงสูงในเขตพื้นที่ ตามหมูบาน/ชุมชนที่อยูใกลเคียงแนวสายสงไฟฟาแรงสูง
ที่จะพาดผานครอบคลุมทั้ง ผูนำ ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากกลุมหรือองคก ร
ในชุมชน/และไดมีการประชาสัมพันธผานทางผูนำชุมชน และติดประกาศเชิญผูสนใจเขารวมประชุมที่
ปายประกาศในหนวยงานราชการระดับอำเภอ ทองถิ่น และที่ทำการกำนัน ผูใหญบานในชุม ชน
โดยเนนชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่กอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง หลังจากที่มีการรับฟงความเห็นของเจาของ
ที่ดินแลวนั้นกฟผ.จะมีการจัดทำเครื่องหมายปายประกาศเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงและมีหนังสือ
แจงประกาศเขตฯ กับเจาของที่ดินอีกดวย และมีการประชุมจะมีการชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยกับพื้นทีท่ ี่
ถูกเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงที่เปนขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงและ
กฎหมายที่เจาของที่ดินตองปฏิบัติตามและรับรู โดยสอดคลองกับแนวคิดของวุฒิชัย จำนงค (2539:3)
คือ การรับ รูขอ มู ล ข าวสารและการสื ่ อ สารเปนสิ่ง จำเปนสำหรับกิจกรรมในชีวิตมนุนษยท ี่เปน
สัตวสังคม ตองมีการสื่อสารแลกเปลี่ยน ความรู ความคิดเห็น ความตองการของคน รวมทั้งประสบการณ
ความเขาใจซึ่งกันและกัน อาจกลาวไดวาขาวสารเปนปจจัยที่สำคัญที่ชวยประกอบการตัดสิ น ใจ
ของมนุษยและทำกิ จกรรมในเขตพื ้ นที ่ เดิ นสายสงไฟฟาแรงสูง นั้นไดส อบถามขอมูลดัง กลาวได
โดยตรงเพราะเจาหนาที่ของ กฟผ.ที่ทำงานเกี่ยวกับ งานสำรวจที่ดินและทรัพยสินเปนผูที่มีความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับงานดานนี้อยูแลวจึงสามารถใหขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนได กฟผ.ยังมีเจาหนาที่ที่รับ
เรื่องรองทุกขหรืออุธรณจากการเดินสายสงไฟฟาแรงสูงที่สงผลกระทบตอความเปนอยูวิถีชีวิตของ
เจาของที่ดินที่เปลี่ยนไปจากเดิม การที่เจาของที่ดินมีขอสงสัยและไมสามารถสอบถามไดจากเจาหนาที่
กฟผ.ก็สามารถติดตอมายังสวนกลางหรื่อสวนภูมิภาคของ กฟผ.เพื่อสอบบถามขอสงสัยได ดังนั้น
ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได ไมมีความสัมพันธกับการรับรูขอหามกระทำการตาง ๆ ใน
พื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง
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6.4 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นที่
เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง” กรณีศึกษาทองที่ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแมทา จังหวัดลำพูน พบวา
เจาของที่ดินที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่ตางกันสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับขอหามกระทำ
การตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งในหัวขอการรับรูที่ 10 นั้น เปนหัวขอที่เจาของที่ดิน
ที่ถูกเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงนั้น มีการรับรูในระดับที่นอยกวาหัวขอการรับรูในขออื่น ๆ เจาของ
ที่ดินกลุมที่ไมรับรูนั้นยังคงมีความรูความเขาใจทีผ่ ิดโดยเขาใจวาที่ดินที่เปนพื้นที่กอสรางเสาโครงเหล็ก
ไฟฟานั้นเปนกรรมสิทธิ์ของ กฟผ.แตขอเท็จจริงแลวนั้น พื้นที่ดังกลาวยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของเจาของ
ที่ดินอยูเนื่องจาก กฟผ.ไมไดมีการเวนคืนที่ดินหรือตัดแบงที่ดินจากหลักฐานที่ดิน แตเปนเพียงการ
ลิดรอนสิทธิ์เหนือพื้นที่เทานั้น ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะ
หรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำดวยประการใด ๆ ที่อาจทำใหเกิดอันตรายหรือ เปน
อุปสรรคในเขตระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ.2553 ฉะนั้นแลว กฟผ.ควรที่จะเนนประชาสัมพันธเพื่อให
เกิดความรูความเขาใจในหัวขอการรับรูขอที่ 10 และหัวขอการรับรูอื่น ๆ ที่ยังคงมีเจาของที่ดนิ ที่ยัง
ไมมีการรับรูในหัวขอนั้น ๆ ไดทราบถึงขอกำหนด ขอหามกระทำการตาง ๆ เพื่อระบบสงไฟฟาที่มี
ความมั่นคงและแข็งแรงอีกทั้งยังกอใหเกิดความปลอดภัยตอประชาชนที่อยูอาศัยบริเวณเขตระบบ
โครงขายไฟฟาที่ตองพาดผานไปตามจังหวัดตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการปองกันทั้งทางดานพลังงาน
ไฟฟาและทางกายภาพ ที่อาจจะเกิดอันตรายแกประชาชนที่อยูอ าศัยบริเ วณแนวเขตเดินสายสง
ไฟฟาแรงสูง
กฟผ.กำหนดแผนงานการประชาสัมพันธทุกรูปแบบเพื่อเผยแพรเชน การเผยแพรขอมูลทาง
สื่อออนไลนเพราะที่ผานมา กฟผ.มีการประชุมชี้แจงในเรื่องของเขตเดินไฟฟาแรงสูงในพื้นที่ที่ถูกเขตฯ
เทานั้น ซึ่งจะทำใหเจาของที่ดินไดทราบถึงขอกำหนดเขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงรวมถึงขอหามตาง ๆ
ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อลดขอพิพาทฟองรองซึ่งอาจเกิดโดยรูเทาไมถึงการณ อีกทั้งควรศึกษาวิจัยการรับรู
ของเจาของที่ดินเกี่ยวกับขอหามกระทำการตางๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูงของเจาของที่ดิน
ทุก พื ้นที ่ที ่ จะมี การกอ สรางสายสงไฟฟาแรงสูง เพื่อ นำมาเปรียบเทียบหาความแตกตางการรับรู
ดานตาง ๆ ของแตพื้นที่ รวมทั้งนำ ผลที่ไดมาทำ การพัฒนา ปรับปรุงการใหสอดคลองกับความตองการ
ของเจาของที่ดินในแตละกลุมพื้นที่
6.5 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
ควรทำการศึกษาวิจัย ในดานปจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลตอการ รับรูของเจาของที่ดินเกี่ยวกับ
ขอหามกระทำการตาง ๆ ในพื้นที่เขตเดินสายสงไฟฟาแรงสูง เชน การวิจัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
และควรทำการศึกษาวิจัยถึงความคิดเห็นของเจาของที่ดินตอการถูกลิดรอนสิท ธิที่ดินทำกินที่ใ ช
ประโยชนในที่ดินไดไมเต็มที่เพื่อใชเปน
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ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
MOU ในธุรกิจกอสราง

พิชญ นันตติกูล *
0

บทคัดยอ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเข าใจ
(MOU) ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) รวมทั้งศึกษาหาแนวทางใน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจ
กอสราง ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ
แบบเจาะลึ ก (In-depth Interview) กับ บุคลากรในบริ ษั ท เสรีการโยธา จำกัด จำนวน 6 ทา น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง การวิเคราะหขอมูลการศึกษาครั้งนี้
เปนการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analytical) ในประเด็นปญหาแรงงานตางดาวที่เข ามา
ตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง
ผลการศึกษา พบวา 1) ปญหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 มีบทลงโทษที่รุนแรง และแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ไมมี
ความรูเรื่องกฎหมายของประเทศไทยและอัตราค าธรรมเนียมที่สู งเกิน ไปสำหรั บผู ประกอบการ
ยอมสงผลตอ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีภาระตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้น 2) ปญหาการคุมครอง
สิทธิแรงงานตางดาวที่เขามาตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ดานเสรีภาพในการทำงาน ที่เปนการจำกัด
เสรีภาพในการเดินทาง ดานคุณภาพชีวิตความเปนอยู ผูประกอบการ บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
ไดจัดใหอยูรวมกัน อย างแออัด สภาพที่อยูไมถู กสุ ขลักษณะ อันเปนผลทำใหติดเชื้อโควิด ได ง าย
3) ปญหาการเขาถึงสิทธิประโยชนไมครบถวนตามกฎหมายประกันสังคมของแรงงานตางดาวที่เขา
*
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มาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดแก กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจาก
การทำงาน กรณีสงเคราะหบุตร กรณีวางงาน และกรณีชราภาพ
แนวทางการแกไข ควรแกไขในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว
พ.ศ. 2560 ดานบทลงโทษ สำหรับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ไมมี
บัตรอนุญาตการทำงานควรลดลง เปนการปรับ 1,000 ถึง 5,000 บาท ควรปรับบทลงโทษใหลดลง
ในการยึดบัตรอนุญาตการทำงาน และลดอัตราคาธรรมเนียมสำหรับผูประการ นอกจากนี้ผูประกอบการ
ธุรกิจกอสราง ควรใหเสรีภาพในการเดินทางไดอยางอิสระ ใหมีบัตรอนุญาตการทำงานและมีคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นโดยมีขอเสนอแนะวาควรใหความรูในดานกฎหมายของประเทศไทย และ
ควรออกกฎหมายประกันสังคมสำหรับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU)
โดยเฉพาะเพื่อใหสอดคลองตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการคุมครองแรงงานขามชาติ
คำสำคัญ: แรงงานตางดาว การบันทึกความเขาใจ (MOU) ธุรกิจกอสราง
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Problem of Migrant labourers that Entered according to
the memorandum of understanding (MOU) in
the construction business

Phit Nuntatikul*

Abstract
The objective of this study is to study migrant labourers that entered in
accordance with the Memorandum of Understanding (MOU), problems of incoming
migrant labourers according to the Memorandum of Understanding (MOU) as well as
to study solutions to the problems arising of the migrant labourers that entered
according to the Memorandum of Understanding (MOU) in the construction business.
In this study, it is qualitative research. By in-depth interviews with six personnel in The
Sere Karn Yotha Company, the research instruments. It is a semi-structured interview.
Analysis of this study. It is descriptive and analytical description of the problem of
migrant labors that entered in accordance the Memorandum of Understanding (MOU)
in the construction business.
The results of the study found that 1) Problem of the Emergency Decree on
the Management of the Work of Foreigners, B.E. 2560, has severe penalties. And migrant
labourers who come under the Memorandum of Understanding (MOU) do not have
knowledge of the laws of Thailand. The fee rate is too high for entrepreneur. And affects
*
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the The Sere Karn Yotha Company have higher costs. 2) Problem on the protection
of the rights of migrant labourers entering the memorandum of understanding (MOU)
on freedom of work, which limits the freedom of travel. For quality of life, entrepreneur
of The Sere Karn Yotha Company, there are migrant labourers stay together in a
crowded, living conditions are not hygienic as a result, it can easily become infected
with COVID. 3) Problems with inadequate access to benefits under the Social Security
Act of migrant labourers that enter according to the Memorandum of Understanding
(MOU) such as, in the event of danger or illness which is not due to work, child welfare,
unemployment and old age.
Solution, should be amended in the Foreign Workers Management Emergency
Decree 2017 on penalties for incoming migrant labourers according to the Memorandum
of Understanding (MOU) that without a work permit card should be reduced to a fine
of 1,000 to 5,000 baht. The penalty should be reduced to the hold of the work permit
card. And reduce the fee rate for the entrepreneur. In addition, construction business
entrepreneur should allow freedom of travel freely, have a work permit card and have
a better quality of life. It suggested that knowledge should be educated in the legal
area of Thailand. And the Social Security Act should be enacted for migrant labourers
that enter accordance with the Memorandum of Understanding (MOU), in particular, in
order to comply with the human rights principle for the protection of migrant labourers.
Key words: Migrant Labourers, the Memorandum of Understanding (MOU)
Construction Business

1. บทนำ
งานกอสรางอาคาร บานเรือน รวมไปถึงสาธารณูปโภคตาง ๆ จำเปนตองอาศัยแรงงานใน
กระบวนการผลิต การกอสราง เพื่อใหกระบวนดำเนินการไดสมบูรณ แรงงานจึงมีความสำคัญที่ตอง
คำนึงถึงในเรื่องจำนวนแรงงานตองเพียงพอกับปริมาณงานที่ตองดำเนินการกอสราง เพื่อใหงาน
กอสรางสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ยังรวมไปถึงคุณภาพของแรงงานในดานฝมือของแรงงาน
อีกดวย ในอดีตแรงงานที่อยูในระบบการกอสรางเปนแรงงานภายในประเทศ การจัดการแรงงานยังไม
มีความซับซอนมากนัก สวัสดิการการดูแลอยูบนพื้นฐานเดียวกัน แตดวยการเติบโตของธุรกิจใน
ประเทศไทยกำลังขยายตัวทำใหระบบการผลิตตองการแรงงานเปนจำนวนมากโดยเฉพาะธุรกิจการ
กอสราง เพื่อกอสรางอาคารสำนักงาน โรงงานที่อยูอาศัย ถนน รวมไปถึงสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อ
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รองรับการเจริญเติบโตของประเทศ ที่อยูอาศัยเปนความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยทุกคน เมื่อ
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจึงทำใหธุรกิจรับเหมากอสรางเติบโต ความตองการแรงงานเพื่อใช ใน
การก อสร างจึ งสู งขึ ้ น ทำให แรงงานภายในประเทศไม เพี ยงพอกั บความต องการ ทั้ งแรงงานภายใน
ประเทศไทยมีแนวโน มเลื อกทำงานในภาคธุร กิจ อื่ นเลื อกทำงานในภาคผลิ ตสมั ยใหมและปฏิ เ สธ
การทำงานที่ เรี ย กว า 3 D คือ สกปรก (dirty) เสี่ยงอันตราย (dangerous) และงานยาก ลำบาก
(difficult) (กันยปริณ ทองสามสี และคณะ,2563) เพิ่มขึ้นไมตองการทำงานในภาคธุรกิจกอสราง
เปนผลใหแรงงานขามชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชาทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายหลั่งไหล
เขามา
จากสำนักบริหารแรงงานตางดาวไดรายงานสถิติแรงงานตางดาว 4 สัญชาติ (เมียนมา ลาว
กัมพูชา และเวียดนาม) ที่เขาประเทศถูกตองตามกฎหมาย ณ เดือน กันยายน 2563 โดยเฉพาะ
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) จำนวน 888,667 คน เพื่อทำงานใน
กิจการกอสรางจำนวน 190,476 คน คิดเปน 21.4% ซึ่งเปนจำนวนมากที่สุด (สำนักบริหารแรงงาน
ตางดาว,2560) เห็นไดชัดวาภาคการก อสร างต องพึ่งพาแรงงานตางดาวที่ เขามาตามการบั น ทึ ก
ความเขาใจ (MOU) เปนหลัก ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองมีความเขาใจถึงปญหาและอุปสรรคที่
อาจขึ้นรวมไปถึงการบริหารจัดการกับแรงงานตางดาวที่เขามาอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อให
สามารถดำเนินการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แรงงานตางดาวที่เขามาทำงานตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ตองผานการพิสูจนสัญชาติ
กั บ ทางการของประเทศต น ทาง ประเทศต น ทางจะออกหนั ง สื อ เดิ น ทางชั ่ ว คราว (Temporary
Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) ใหเปนหลักฐานแลว แรงงานตางดาว
นำหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลไปขอรับการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตรา
ใหอยูในราชอาณาจักรเปนเวลาไมเกิน 2 ป จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของไทย โดยวีซาที่ไดรับ
จะเปน วีซาเพื่อการทำงาน (Non Immigrant L-A) สถานะของแรงงานตางดาวจะกลายเปนผูเขา
เมืองถูกตองตามกฎหมาย และตองมาขออนุญาตทำงานภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนด 2 ป สามารถ
ขออยู  ต  อ ได อ ี ก เป น เวลาไม เ กิ น 2 ป เมื ่ อ ครบ 4 ป หลั ง จากนั ้ น ต อ งเดิ น ทางกลั บ ออกไปนอก
ราชอาณาจักร (กรมการจัดหางาน, ม.ป.ป)
อยางไรก็ ตามรัฐ บาลเล็งเห็นวาไดมีแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบัน ทึกความเขา ใจ
(MOU) มีจำนวนมาก จึงมีนโยบายผลักดันและสงเสริมใหแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึก
ความเขาใจ (MOU) เขาสูระบบการคุมครองแรงงานในประเทศไทย กฎหมายที่ใชในการคุมครองสิทธิ
ของแรงงานตางดาวที่เขามาทำงานตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดแก พระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.2533 เป น ต น ซึ ่ งมี ว ั ตถุ ป ระสงค เพื่อคุมครองและใหส ิ ทธิแ ก แรงงานตา งด าวที ่เ ขา มาตาม
การบันทึกความเขาใจ (MOU)
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ในชวงป พ.ศ. 2562-2563 การลงทุนโครงการภาครัฐขยายตัวสูงและงานกอสรางภาคเอกชน
ทยอยเติ บ โตเพิ ่ ม ขึ ้ น เช น กั น ซึ ่ ง อาจนำไปสู  ก ารแย ง ชิ ง แรงงานโดยเฉพาะแรงงานที ่ ม ี ท ั ก ษะ
ความชำนาญ และการที่พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 และ
บังคับใชครึ่งหลังของป พ.ศ. 2561 สงผลใหแรงงานตางดาวของภาคกอสรางในระยะ 3 ป ขางหนา
ลดลงจากโครงสรางการจางแรงงานในภาคกอสราง ที่ผานมาเปนแรงงานตางดาว มากกวา 50%
(นิรัติศัย ทุมวงษา, 2561) นอกจากนี้แรงงานตางดาว ยังมีปญหาในการทำงาน เชน ละเมิดสิทธิลูกจาง
หรือการถูกกดขี่จากนายจาง การตกเปนเหยื่อการคามนุษย เปนตน เนื่องจากแรงงานตางดาวที่
สวนใหญมักจะขาดความรูเรื่องสิทธิ และไมกลาเรียกรองหรือมีปากเสียงกับนายจาง (นิตยา คงคุม,
2562)
ในงานวิจัยนี้จะทำการศึกษาแรงงานตางดาวเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่เขามาตามบันทึก
ความเขาใจ (MOU) เทานั้น ทั้งนี้แรงงานตางดาวและผูประกอบธุรกิจกอสรางมีปญหาในการใช
แรงงานตางดาว ที่เขามาตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ดังนี้
1. ปญหาดานกฎหมาย ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางด าว
พ.ศ.2560 ที่มีบทลงโทษที่รุนแรง และแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU)
ไมมีความรูเรื่องกฎหมายของประเทศไทย (วชิรวัชร งามละมอมและภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, 2559: 418)
ปญหาผูประกอบธุรกิจกอสรางในการจางแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU) โดยในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2560 มีการกำหนด
อัตราคาธรรมเนียมสูงขึ้น เชน ใบอนุญาตนำคนตางดาวมาทำงานมีอายุ 2 ป ฉบับละ 20,000 บาท
การจางแรงงานตางดาวคนละ 20,000 บาท เปนตน สงผลใหผูประกอบธุรกิจกอสรางมีการจาง
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ลดลง
ทั้งนี้ ในปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ผูประกอบธุรกิจกอสรางจะ
นำเขาแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่เขามาตามบันทึกความเขาใจ (MOU) ตอง
ดำเนินการใหแรงงานตางดาวตองไดรับหนังสือรับรองวาเดินทางเขามาในราชอาณาจักรได และมี
ใบรับรองแพทย (Fit to Travel) กองตรวจคนเขาเมืองตรวจเอกสารการอนุญาตเขาประเทศและ
ตรวจลงตราวีซา รวมทั้งซื้อประกันสุขภาพ 2 ป (กรณีกิจการที่ไมเขาประกันสังคม) หรือประกัน
สุขภาพ 3 เดือน (กรณีกิจการตองเขาประกันสังคม) และตองเขารับตรวจการตรวจหาเชื้อ Covid-19
ทันที ณ กระทรวงสาธารณสุข และตองเขารับการกักตัว 14 วันในสถานกักกันของรัฐ โดยนายจาง
ต อ งรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ  า ยรวม 13,200-19,300 บาทต อ คน (ยงยุ ท ธ แฉล ม วงษ และสิ ร วิ ช ญ
รั ตนประที ป ทอง,2564) ซึ ่ งผู  ป ระกอบธุ ร กิจ กอสรางตองรับ ผิดชอบคาใชจายสูงในสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา
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กอปรกับผูประกอบธุรกิจกอสรางตองหยุดชะงักชั่วคราวในชวงระบาดของโรคไวรัส โคโรนา
ทำใหไมมีเงินไปจายการนำแรงงานตางดาวหรือที่มีแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU) ต องพาไปตรวจไวรั สโคโรนา นายจางก็ตองจายเงิน 3000-5000 บาท/คน ทำให ธ ุรกิจ
กอสรางไมสามารถดำเนินการตอไปได ถึงแมในกฎหมายใหนายจางไปหักคาแรง 10% ตอเดือนได
กอน ที่เปนปญหาการจางแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ของผูประกอบ
ธุรกิจกอสราง
2. ปญหาการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) โดยที่
ผูประกอบการธุรกิจกอสรางจำกัดเสรีภาพในการทำงาน การไมมีอำนาจตอรองและถูกเอารั ดเอา
เปรียบจาก ผูประกอบธุร กิจ ก อสราง ถือวาเปนละเมิ ดสิทธิล ู กจาง เนื่องจากไดย ึ ดบัต รอนุ ญ าต
คนทำงานไวจากแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ไว และแรงงานตางดาวที่
เข ามาตามการบั น ทึ ก ความเข า ใจ (MOU) มีคุณภาพชีว ิต ความเป น อยู ใ นการทำงานยั ง ไม ด ี พ อ
โดยเฉพาะความเปนอยูในโครงการกอสราง ผูประกอบการจะสรางเปนเพิงพัก สวนใหญจะเปนสังกะสี
หรื อใช ตู  คอนเทนเนอร เมื ่ อสิ ้ น สุ ด โครงการจะรื้ อ ได ง าย หรือยายตูคอนเทนเนอร ที่ส ะดวกต อ
ผูประกอบธุรกิจกอสราง ไมไดคำนึงถึงความเปนอยูโดยการจัด ที่อยูใหอยูรวมกัน อยูกันอยางแออัด
แรงงานตางดาวตองนอนรวมกัน ไมมีหองนอนและหองน้ำที่ไมเปนสัดสวนที่ถูกสุขลักษณะ ที่เปน
การประหยัดของผูประกอบการ
3. ปญหาเขาถึงสิทธิประกันสังคมไมครบถวน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดยขึ้นพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 โดยใชเอกสารบัตร
ประจำตัวตนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ออกใหโดยกรมการปกครอง เปนหลักฐานในการขึ้นทะเบียนกับ
สำนั กงานประกั น สั งคม เมื ่ อลู กจ างซึ่งเปน แรงงานตางดาวไดขึ้น ทะเบีย นเปน ผูป ระกัน ตนตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และนายจางไดนำสงเงินสมทบจะไดรับความคุมครองใน
7 กรณี
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ยอมไดรับสิทธิประกันสังคม
เทาเทียมแรงงานไทย และเปนมาตรการที่นายจางตองปฏิบัติอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้กลุมแรงงาน
ตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) สัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว ยังมีปญหา
การเขาถึงสิทธิตามกฎหมายประกันสังคมที่ใชอยูในปจจุบันแตไมครบถวน ไดแก กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจากการทำงาน กรณีสงเคราะหบุตร กรณีวางงาน และกรณีชราภาพ
จะเห็นไดวาระบบประกันสังคมถูกออกแบบมาใชสำหรับพลเมืองไทยเทานั้นที่ตองไดรับ
การคุมครองในระหวางการทำงานจนถึงวัยชรา หรือหลังเกษียณอายุในการทำงาน ขณะที่กลุมแรงงาน
ตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ทำงานไดเพียง 4 ป ตองเดินทางกลับประเทศ
ตนเอง ส งผลให แรงงานต า งด า วที่เขามาตามการบัน ทึกความเขาใจ (MOU) ไม ส ามารถใช ส ิ ทธิ
ประโยชนจากกฎหมายประกันสังคมในกรณีชราภาพได เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ เชน
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สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีมี กฎหมายประกั นสังคม Social Security Laws 2003 ที่คุมครองได
ทั้งแรงงานเยอรมันและแรงงานตางดาว เชน กรณีชราภาพ แรงงานตางดาวที่ไดทำงานโดยถูกตอง
ตามกฎหมายและไดสะสมเงินบำนาญในระหวางที่ทำงานอยูสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมเกิน 4 ป
เมื่อสิ้นสุดการประกันตน พนระยะ 2 ป และเดินทางออกนอกประเทศ มีสิทธิขอรับเงินบำนาญ
เปนตน (ฝายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน, 2556)
จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษาปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึก
ความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง เพื่อนำมาเปนแนวทางปรับปรุง แกไขพระราชกำหนดการ
บริหารจัดการ การทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2560 กฎหมายประกันสังคมที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึง
การคุมครองสิทธิมนุษยชนสำหรับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจ
กอสราง เพื่อใหแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดรับความเปนธรรม และ
ได ร ั บ ความคุ  ม ครองตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสอดคล อ งกั บ หลั ก ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ทธิ
มนุ ษ ยชน และปฏิ ญ ญาสมาคมประชาชาติ เ อเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ว  า ด ว ยการคุ  ม ครองและ
การ สงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ อันมีผลดีตอธุรกิจกอสรางในการจางแรงงานตางดาวที่เขามา
ตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในอนาคต

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง
2.2 เพือ่ ศึกษาถึงปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจ
กอสราง
2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของแรงงานตางดาวที่เขามาตามการ
บันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง

3. สมมติฐานการวิจัย
ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) มีความไมเขาใจในพระ
ราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2560 ขาดการคุมครองสิทธิแรงงาน
จำกัดเสรีภาพ คุณภาพชีวิตความเปนอยูและการเขาถึงสิทธิประกันสังคมไมครบถวน ทำใหธุรกิจ
กอสรางไมสามารถดำเนินการไดสำเร็จ และหากมีการแกไขปญหาเหลานั้น จะทำใหแรงงานตางดาวที่
เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) เพิ่มขึ้นเปนการชวยใหภาคธุรกิจกอสรางมีเศรษฐกิจที่เติบโต
และประเทศไทยมีความมั่นคงจากการใชแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU)

474

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

พิชญ นันตติกูล

4. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดกำหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี้
4.1 ขอบเขตประชากรประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่มีประสบการณการบริหาร
และจางแรงงานตางดาวมาแลวไมต่ำกวา 3 ปของบริษัท เสรีการโยธา จำกัด จำนวน 6 ทาน ใชวิธี
คัดเลือกแบบเจาะจง ไดแก เจาของบริษัท ผูจัดการ หัวหนาฝายบุคคล หัวหนาควบคุมงาน โฟรแมน
และนักกฎหมาย
4.2 ขอบเขตเนื้อหา
แนวคิ ดที่ เ กี ่ ย วข องกั บ แรงงานตางดาวที่เขามาโดยถูกตองตาม MOU ในธุร กิจ กอสราง
โดยมุงศึกษาเฉพาะเนื้อหาทางวิชาการเกี่ยวกับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU) ในธุ ร กิ จ ก อ สร า ง แนวคิ ด การคุ  ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแรงงานต างด า วระหว างประเทศ
อนุสัญญาวาดวยประกันสังคมตามองคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวและกฎหมายประกันสังคมของแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU) ของตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทั้งกฎหมายประกันสังคมของไทย ไดแก พระราชบัญญั ติ ประกั นสั ง คม
พ.ศ.2533 และประกาศตางๆ ตลอดจนปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU) เพื่อเปน แนวทางในการแกไขปญ หาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขา ใจ
(MOU) ในธุรกิจกอสราง

5. วิธีการดำเนินการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มี 2 ประเภท ดังนี้
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณโดยการใช
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสาร (Document
Data) โดยทำการรวบรวมจากเอกสารตางๆ เชน หนังสือ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ
ขอมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ใน
ธุรกิจรับเหมากอสราง
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6. ประโยชนที่คาดวาจำไดรับ
6.1 เขาใจและทราบถึงแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจ
กอสราง
6.2 ไดทราบถึงประเด็นปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาการบันทึกความเขาใจ (MOU) ใน
ธุรกิจกอสราง
6.3 ไดแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นของแรงงานตางดาวที่เขามาการบันทึกความ
เขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง
6.4 สามารถประยุกตใชองคความรูจากงานวิจัยเพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจกอสราง

7. ผลการศึกษา
ขอคนพบที่ไดจากเอกสารและการสัมภาษณเจาของและบุคลากร บริษัท เสรีการโยธา จำกัด
มีปญหา ดังนี้
7.1 ปญหาพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2560 ใน
ด า นบทลงโทษแรงงานต า งด า วที ่ เ ข า มาตามการบัน ทึ กความเขาใจ (MOU) ที่ร ุน แรง เนื่องจาก
ไมมีความรูเรื่องกฎหมายของประเทศไทย และอัตราคาธรรมเนียมที่สูงเกินไปสำหรับผูประกอบการ
เชน ใบอนุญาตนำคนตางดาวมาทำงานมีอายุ 2 ป ฉบับละ 20,000 บาท การจางคนตางดาว คนละ
20,000 บาท ยอมสงผลตอบริษัท เสรีการโยธา จำกัด มีภาระตนทุนคาใชจายที่สูงขึ้น
7.2 ปญหาการคุมครองสิทธิแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU)
ของธุรกิจกอสราง
ดานเสรีภาพในการทำงาน ที่เปนการจำกัดเสรีภาพในการเดินทางไดอยางอิสระในทางกลับ
กับแรงงานตางดาวตาม MOU ไดลาออกไปทำงานที่อื่น โดยที่บริษัทฯ ยังหักเงินจากการนำเข า
แรงงานตางดาวไมครบจำนวน ที่เปนการเสียเปรียบของบริษัทเสรีการโยธา รัฐบาล หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของจะทำอยางไรในประเด็นนี้
ดานคุณภาพชีวิตความเปนอยู แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU)
มี คุ ณภาพชี ว ิ ตจากการทำงานยั งไม ดี พ อโดยเฉพาะความเปน อยูในโครงการก อสรางแตล ะแห ง
ผูประกอบการบริษัทเสรีการโยธา ไดจัดที่อยูใหอยูรวมกันอยางแออัด สภาพที่อยูไมถูกสุขลักษณะ
อันเปนผลทำใหติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไดงาย ที่เปนการประหยัดของผูประกอบการ ทำใหแรงงาน
ตางดาว MOU ไมไดรับการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน ตลอดจนสนธิสัญญา
และขอตกลงองคการแรงงานระหวางประเทศ
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7.3 ปญหาการเขาถึงสิทธิประโยชนไม ครบถวนตามกฎหมายประกันสั งคมของแรงงาน
ตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ไดแก กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เนื่องมาจากการทำงาน กรณีสงเคราะหบุตร กรณีวางงาน และกรณีชราภาพ
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องมาจากการทำงาน พบวา
7.3.1 แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่มีสิทธิไดรับ
คาจางจากนายจาง ในระหวางหยุดงานเพื่อการรักษาพยาบาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานหรือมีสิทธิตามระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง แลวแตกรณี แรงงานตางดาวไมมีส ิทธิ ไดร ับ เงิ นทดแทนในอัต ราร อยละ 50 ของ
คาใชจาย ทำใหนายจางตองจายเงินใหไปกอนจะเบิกไดเ มื่ อสิ้นสุ ดการรั กษา กอใหเกิดความไม
เปนธรรมสำหรับผูประกอบการธุรกิจกอสรางที่ตองจายคารักษาพยาบาลไปกอน และแรงงานตางดาว
ที่ไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน
7.3.2 กรณีสงเคราะหบุตร พบวา
มีปญหาในการเบิกเงิน เนื่องจากแรงงานตางดาวไมไดจดทะเบียนมาจากประเทศ
ตนทางหรื อมาเจอกั นในประเทศไทย เมื่อคลอดบุ ตรก็ ไม ไดร ับ เงิน เนื่องจากห ามจดทะเบี ย นใน
แรงงานตางดาวดวยกันในประเทศไทย
7.3.3 กรณีวางงาน พบวา
ในกรณีสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา ใหแรงงานตางดาวที่เขามาตาม
การบันทึกความเขาใจ (MOU) อยูตอตามประกาศกระทรวงแรงงานถึงป พ.ศ.25655 ยอมเบิกเงิน
การวางงานใน 6 เดือน แตตามกฎหมายประกันสังคมเมื่อมีนายจางใหม ถือวาการวางงานสิ้นสุดลง
7.3.4 กรณีชราภาพ พบวา
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ทำงานไดไมเกิน 4 ป
เทานั้น ตองเดินทางกลับประเทศตนเอง ตามเงื่อนไขนโยบายรัฐ สงผลใหแรงงานตางดาวที่เขามา
ตามการบั น ทึ ก ความเข า ใจ (MOU) ไม ส ามารถใช ส ิ ท ธิ ป ระโยชน จ ากกฎหมายประกั น สั ง คมใน
กรณีชราภาพได
7.4 ผลวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมายประกันสังคมตางประเทศกับประเทศไทย
เมื ่ อวิ เ คราะห เ ปรีย บเที ยบกฎหมายประกันสังคมสำหรับแรงงานตางดาวของฟล ิปปนส
สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี กับประเทศไทย พบวา
กฎหมายประกันสังคมของสาธารณรัฐเกาหลี ไมมีกฎหมายประกันสังคมโดยตรง
มี แ ต ร ะบบการอนุ ญ าตจ า งแรงงานต า งด า วไร ฝ  ม ื อ หรื อ Employment Permit System: EPS
รัฐบัญญัติประกันคาทดแทนอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรม ค.ศ.1963 (Industrial Accident Compensation
Insurance Act 1963) ที่ใหสิทธิประโยชน 7 กรณี ดังนี้ คารักษาพยาบาล คาทดแทนกรณีทุพพลภาพ
ชั ่ ว คราว ค า ทดแทนรายป ค า ทดแทนกรณี ท ุ พ พลภาพถาวร ค า ดู แ ล ค า ทดแทนแก ท ายาท
คาจัดการงานศพ และการประกันคาใชจายในการเดินทางกลับ โดยนายจางและลูกจางจะตองรวม
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จ า ยเงิ น สมทบกองทุ น ฝ า ยละ 4.5% ของเงิ น เดื อ น (ฝ า ยแรงงาน ประจำสถานเอกอั ค รราชทู ต
ณ กรุงโซล,2564)
สวนฟลิปปนส The Employees’ Compensation Program (ECP) ตามกฎหมาย
The Presidential Decree No.626 โครงการ The Employees’ Compensation Program (ECP)
เปนโครงการของรัฐบาลที่ออกมา เพื่อใหเงินคาชดเชยแกลูกจางภาครัฐและภาคเอกชนหรือผูอยู
ภายใตความดูแลของลูกจางนั้นในกรณีที่ลูกจางเจ็บปวย บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดย
โครงการนี้คุมครองลูกจางทุกคนในทุกภาคสวนที่เขาสูระบบประกันสังคม Social Security System
(SSS) ของกองทุนประกันสังคม โดยเก็บเงินสมทบจากนายจาง 7.07% และลูกจาง 3.33% แตใหสิทธิ
ประโยชนเพียง 5 รูปแบบเทานั้น คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพล
ภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ (วีระยุทธ ลาสงยาง,2553)
กรณีสหรัฐอเมริกาเปนการจายเงินสมทบในรูปแบบภาษี และตองเขามาทำงานใน
ประเทศมากกวา 5 ป ที่ไดสิทธิประโยชน 3 กรณี ไดแก เกษียณอายุ ผูที่มีชีวิตอยู และทุพพลภาพ
(สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล,2557 : 6-32)
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนประเทศแรกที่จัดใหมีการประกันสังคมขึ้น โดย
เปนการคุมครองในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทำงาน กรณีทุพพลภาพ
กรณีคลอดบุตร โดยกฎหมายประกันสังคม Social Security Laws 2003 มีการที่คุ มครองได ทั้ง
แรงงานเยอรมันและแรงงานตางดาว เชน กรณีชราภาพ แรงงานตางดาวที่ไดทำงานโดยถูกตองตาม
กฎหมายและไดสะสมเงินบำนาญ ในระหวางที่ทำงานอยูสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีไมเกิน 4 ป
เมื่อสิ้นสุดการประกันตน พนระยะ 2 ป และเดินทางออกนอกประเทศ มีสิทธิขอรับเงินบำนาญ
เปนตน (ฝายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอรลิน, 2556)
เมื่อเทียบกับระบบประกันสังคมของไทย มีการเก็บเงินสมทบจากนายจาง 5% และ
ผูประกันตน 5% สิทธิประโยชนมี 7 กรณี คือ เจ็บปวยหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร
ทุพพลภาพ สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน ซึ่งเปนไปตามขอปฏิบัติมาตรฐานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ILO ทั้งนี้ในกฎหมายประกันสังคมไมมีการประกันคาใชจายในการเดินทาง
กลับ แตมีในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ในสวนกองทุน
สำหรับแรงตางดาวในสงกลับประเทศของตนไมมี ซึ่งตางจากสาธารณรัฐเกาหลีในระบบการอนุญาต
จางแรงงานตางดาวไรฝมือหรือ Employment Permit System: EPS มีการประกันคาใชจายในการ
เดินทางกลับสำหรับแรงงานตางดาว
แนวทางแกไขปญหาแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึ กความเขาใจ MOU ในธุรกิจ
กอสราง
1) ควรแกไขหรือปรับบทลงโทษในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2560 สำหรับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) ที่ไมมีบัตรอนุญาต
การทำงาน หรือไมไดพกบัตรอนุญาตการทำงานใหลดลง เปนการปรับ 1,000 บาท ถึง 5,000 บาท
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2) ควรแกไขบทลงโทษในการยึดบัตรอนุญาตการทำงาน และลดอัตราคาธรรมเนียมใน
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนตางดาว พ.ศ.2560 สำหรับผูประการการที่ไปขึ้น
ทะเบียนวาตองการแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) เปนการลดภาระ
คาใชจายในการนำเขาแรงงานตางดาวเพื่อใหธุรกิจกอสรางนั้นดำเนินการได
3) ผูประกอบการธุรกิจกอสราง ควรใหเสรีภาพในการเดินทางขามจังหวัด ใหบัตรอนุญาต
การทำงาน และควรใหแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) มีคุณภาพชีวิต
ความเปนอยูที่เปนอยูที่ไมแออัด แยกกันระหวางชายหญิง แยกกันเปนครอบครัว สถานที่พักถูก
สุขลักษณะ และใหแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) นำมาตรการวิถีชีวิต
ใหมมาใช
4) การใชสิทธิประกันสังคมบางประเด็นยังคงมี ปญหา เชน การเบิกจายเงินสงเคราะหบตุ ร
ของผูประกันตนชายที่ตองใชทะเบียนสมรส ทางสำนักงานประกันสังคมควรสรางความรวมมือกับ
กระทรวงการต า งประเทศ อธิ บ ายถึงการเตรีย มเอกสารหลักฐานใหพรอม กอนเขามาทำงานที่
ประเทศไทย หรือหากมี การเปลี่ยนสถานภาพระหวางการทำงาน ในประเทศไทยควรมีการดำเนินการ
จดทะเบียนสมรสใหถูกตอง และสงหลักฐาน ใหสำนักงานประกันสังคมอยางครบถวน

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ใหความรูเรื่องกฎหมายของไทยกับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ
(MOU)
8.2 การที่แรงงานตางดาวเขาถึงสิทธิประโยชนของประกันสังคม แตไมครบถวน และเพื่อให
สอดคลองตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการคุมครองแรงงานขามชาติ ควรออกกฎหมายประกันสังคม
สำหรับแรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความเขาใจ (MOU) โดยเฉพาะ
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ผลการศึกษาและขอเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปไดดังภาพที่ 1
วัตถุประสงคการศึกษา
เพื่อศึกษาแรงงานตางดาวที่
เขามาตามการบันทึกความ
เข า ใจ (MOU) ในธุ ร กิ จ
กอสราง

ปญหาพระราชกำหนดการ
บริหารจัดการการทำงานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2560
- มีบทลงโทษที่รุนแรง และ
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการ
บันทึกความเขาใจ (MOU) ไมมี
ความรูเรื่องกฎหมายของประเทศ
ไทย
-อัตราคาธรรมเนียมที่สูงเกินไป
สำหรับผูประกอบการ

เพื่อศึกษาปญหาแรงงานตาง
ดาวที่เขามาตามการบันทึก
ความเขาใจ (MOU) ในธุรกิจ
กอสราง

เพื ่ อ ศึ ก ษาหาแนวทางในการแก ไ ข
ปญหาของแรงงานตางดาวที่เขามา
ตามการบันทึกความเขาใจ(MOU) ใน
ธุรกิจกอสราง

ผลการศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายสังคม
ตางประเทศ

ปญหาการคุม ครองสิทธิแรงงาน
ตางดาวที่เขามาตามการบันทึก
ความเขาใจ (MOU)
- ดานเสรีภาพในการทำงาน ที่
เปนการจำกัดเสรีภาพในการ
เดินทาง -ดานคุณภาพชีวิต
ความเปนอยู ผูประกอบการ
บริษัทฯไดจัดใหอยูร วมกันอยาง
แออัด สภาพที่อยูไมถูก
สุขลักษณะ

แนวทางแกปญหา
-ควรแกไขในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงาน
ของคนตางดาว พ.ศ. 2560 ลดบทลงโทษแรงงานตางดาว
และลดอัตราคาธรรมเนียมสำหรับ ผูประการการ
- ควรให เ สรี ภ าพในการเดิ น ทางได อ ย า งอิ ส ระ ให ม ี บ ั ต ร
อนุญาตการทำงาน และมีสภาพความเปนอยูไมแออัด และนำ
มาตรการวิถีชีวิตใหมมาใช
- สำนักงานประกันสังคมควรสรางความรวมมือกับกระทรวง
การตางประเทศใหเตรียมเอกสารหลักฐานใหพรอม กอนเขา
มาทำงานที่ประเทศไทย

ปญหาการเขาถึงสิทธิประโยชน
ไมครบถวนตามกฎหมาย
ประกันสังคม ไดแก -กรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอัน
มิใชเนื่องมาจากการทำงาน
-กรณีสงเคราะหบุตร
-กรณีวางงาน และ
-กรณีชราภาพ

ขอเสนอแนะ
- ควรให ค วามรู  เ กี ่ ย วกั บกฎหมายของไทยที่

เกี ่ ย วขอ งแรงงานตา งดา วที ่เ ข ามาตามการ
บันทึกความเขาใจ (MOU)
-ควรออกกฎหมายประกั น สั ง คมสำหรั บ
แรงงานตางดาวที่เขามาตามการบันทึกความ
เขาใจ (MOU) โดยเฉพาะ

ภาพที่ 1: สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
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พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน :
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดลำพูน
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บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใชจาย ศึกษาพฤติกรรมการใชจาย
ของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน และเพื่อ พฤติก รรมการใชจายของประชาชนในโครงการ
เราไมทิ้งกัน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ
โดยคาการทดสอบไค-สแควร (Chi-Square)
ผลการศึกษา พบวา
1) ผูตอบแบบสอบถาม นำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อ ของใชอ ุปโภคบริโ ภคในบ าน
คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 76.00 และใชจายเกี่ยวกับโทรศัพท
คิดเปนรอยละ 49.00 นำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมา รานขายของชำ
คิดเปนรอยละ 31.00 และเซเวนอีเลฟเวน คิดเปนรอยละ 6.00
2) พฤติกรรมการใชจายของพนักงานบริษัท พบวา ดานการใชจายตามความตองการดาน
นันทนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (=3.19) รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน (= 3.06)
และดานการใชจายตามความตองการแบบบริโภคนิยม (= 2.99) ตามลำดับ เมื่อแยกเปนรายดาน
พบวา ในดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน ใชจายเงินเกี่ยวกับ คาซักรีด มีคาเฉลี่ยสูง สุด
(= 3.86) ดานการใชจา ยเงินตามความตองการทางสังคม ภาพรวมอยู มาก (= 2.90) พบวา ชอบจายเงิน
*
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และรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 3.30) ดานการใชจายตามความตองการดาน
นันทนาการ ภาพรวมอยูในระดับมาก (= 3.19) พบวา จายเงินคาเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 3.69)
ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยมภาพรวมอยูในระดับมาก (= 2.99) พบวา
ซื้อกระเปา นำเงินไปซื้อรองเทา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (= 3.32)
3) ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการ
เราไม ทิ ้ง กั น : กรณี ศึ กษาพนั กงานบริษัทในพื้นที่เ ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัง หวัดลำพูน
สวนสถานภาพ มี ความสั ม พั นธ ในดานความตอ งการทางสัง คม และไมม ีความสัม พันธก ับ ดา น
ความตองการพื้นฐาน ดานความตองการนันทนาการ และดานตามแบบบริโภคนิยม
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใชจาย โครงการเราไมทิ้งกัน
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Spending Behaviors of Rao Mai Ting Kan Campaign
Participants: A Case Study of Corporate Employees in
Northern Region Industrial Estate, Lampoon Province

Phatchari Nitsiriphat*

Abstract
The objectives of this independent study project are to examine the spending
pattern of Rao Mai Ting Kan and to examine the spending behaviors the participants.
The sample included 100 corporate employees and the tool utilized was a questionnaire.
The data obtained was analyzed using frequency, percentage, mean and standard
deviation. The correlation testing was conduct using the Chi-Square method.
The results have demonstrated that:
1) The respondents spend the money provided on domestic appliances and
consumption products (95%), personal-use products (76%) and cellphone expenses
(49%). 59% make their purchases at fresh markets, 31% at grocery stores and 6% at
7-eleven branches.
2) As for the corporate employees’ spending behaviors after receiving the
3 -month financial aid of 5 ,0 0 0 baht in Northern Region Industrial Estate, Lampoon
province, the recreational need-related expenses sees the highest average score at
3 . 1 9 , followed by basic need expenses (= 3 . 0 6 ) and consumerism-based expenses
*

Master of Public and Private Management,
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
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(= 2.99), respectively. Considering each aspect separately, it has been found that the
highest average score is associated with laundry in the basic need category (= 3 . 8 6 ) .
Regarding the social need expenses, the overall spending tendency is high with
(= 2.90.) It has been observed that the respondents tend to spend money on socializing
activities, which sees the highest average score (= 3.30). The overall spending tendency
for recreational needs is high (= 3.19) with the highest average score from drink expenses
(= 3.69). The overall spending tendency for consumerism-based needs is also high (= 2.99)
with the highest average score from expenses related to bags and shoes (= 3.32).
3) Correlations can be observed between the correlations between personal
factors, which include gender, age, academic background and average monthly income,
and the corporate employees’ spending behaviors after receiving the 3-month financial
aid of 5,000 baht in Northern Region Industrial Estate, Lampoon province. There are some
associations between social status and social needs, but no correlation is observed
between status and basic needs, recreational needs or consumerism-based needs.
Key word: Spending Behaviors, Rao Mai Ting Kan

1. บทนำ
สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่
เขมขนเพื่อควบคุมการระบาด โดยไดเริ่มใชมาตรการล็อกดาวนในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ไปจนถึง
สิ้นเดือนเมษายนเปนอยางนอ ย สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงัก ซึ่งมาตรการตาง ๆ นอกจากจะสง
ผลกระทบตอการดำเนินชีวิตของเราแลว ยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยอีกดวยผลการวิจัยวิจัยธนาคารกรุงศรีไดประเมินผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19
วาจะทำใหเศรษฐกิจโลกหดตัว 3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ
ปกติ หากมีการบังคับใชมาตรการล็อกดาวน 2 เดือน โดยประเทศไทยจะไดรับผลกระทบมากที่สุด
ในบรรดาประเทศสมาชิก อาเซี ยน จากการที่นัก ทอ งเที่ย วคาดวาจะลดลง 60% จากปท ี่แ ล ว
การขาดตอนของหวงโซการผลิตทั้งในและตางประเทศ และผลของตัวทวีคูณ ทำใหการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยในปนี้อาจหดตัว 5.4% จากกรณีที่ไมมีโรคระบาด (สมประวิณ มันประเสริฐ, 2563)
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ภาพที่ 1: ผลกระทบของโควิด-19 ที่มีตออัตราการเติบโตของจีดีดพีในแตละประเทศ
ที่มา: วิจัยกรุงศรี (2563)

ในชวงการระบาดของไวรัส ภาคธุร กิจสวนใหญไมสามารถรัก ษายอดขายและกำไรไวได
บางบริษัทอาจมี กำไรลดลงและเงิ นทุ นลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทที่ม ีสภาพคลองสูงจะผ านพ น
สถานการณ ท ี ่ ย ากลำบากไปได วิ จ ั ย กรุ ง ศรี จ ึง ใช อ ั ต ราสว นสภาพคลอ ง (สิ น ทรัพ ยห มุ น เวียน
เปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน) ในปจจุบันมาประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทใน
ระยะสั ้ น หากบริ ษ ั ท มี ส ิ น ทรั พ ย ห มุ น เวี ย นมากกว า หนี ้ ส ิ นหมุ น เวี ย นจะสะท อ นว า บริ ษ ั ท มี
ความสามารถในการชำระหนี ้ ในป จ จุ บ ั น ในขณะที่บ ริษัท ที่ม ีส ินทรัพ ยหมุนเวียนต่ำกวาหนี้สิน
หมุนเวียนอาจจะมีปญหาสภาพคลองอยางรุนแรงจากการหยุดชะงักของภาคธุรกิจ เมื่อนำขอมูล
จีดีพีรายภาคธุรกิจมาประเมินรวมกับกับขอมูลรายบริษัทแลวพบวา การระบาดของไวรัสสงผลให
จำนวนบริษัทที่ขาดสภาพคลองหรือสภาพคลองตึงตัวมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยหากใชมาตรการ
ล็อกดาวนสองเดือน บริษัทที่เปราะบางและออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพคลองรุนแรงจะเพิ่มขึ้น
จาก 102,076 บริษัทกอนที่จะมีการระบาด ไปเปน 192,046 บริษัท จากจำนวนบริษัทที่มีในประเทศ
ไทยทั้งหมด 747,390 บริษัท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เทาตัว

486

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

ภัชริ นิจสิริภัช

ภาพที่ 2: จำนวนบริษัททีป่ ระสบกับปญหาขาดสภาพคลองจาก
จำนวนบริษัท 747,390 บริษัท ในประเทศไทย
ที่มา: วิจยั กรุงศรี (2563)

หากประเมินผลกระทบแบงตามขนาดบริษัท บริษัทขนาดเล็กคือกลุมที่เปราะบางที่สุด โดย
จำนวนบริษัทที่มสี ินทรัพยหมุนเวียนไมเพียงพอตอการชำระหนี้เพิ่มขึ้น 19.3% ขณะที่บริษัทขนาด
กลางและบริษัทขนาดใหญที่อาจจะมีปญหาสภาพคลองมีจำนวนเพิ่มขึ้น 13.0% และ 7.2% ตามลำดับ
ทั้งนี้ บริษัทขนาดใหญที่อยูในธุรกิจรานอาหาร ดีลเลอรรถยนต และโรงแรม มีความเสี่ยงสูงที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิค-19 และมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้มากกวาบริษัท ใหญ
ในธุรกิจอื่น ๆ สวนบริษัทขนาดกลางที่มีความเปราะบางคือ รานอาหาร บริการทางการเงินอื่น ๆ และ
ตัวแทนจำหนายรถยนต (วิจัยกรุงศรี,2563)
จากวิกฤตดังกลาวและมาตรการล็อกดาวนการปดสถานประกอบการทำใหแรงงานบางสวน
ถูกเลิกจาง โดยแรงงานในเมืองใหญที่ทำงานในภาคแรงงาน จากรายงานของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน สรุปสถานการณแรงงานของจังหวัดลำพูน โดยพบวา จังหวัดลำพูนมีผูอยูใน
วัยทำงาน (อายุ 15 ป ขึ้นไป) จำนวนมากกวา 3 แสนคน มีจำนวนผูวางงาน 4,538 คน อัตราการ
วางงานอยูที่รอยละ 1.78 มีสถานประกอบการ 2,476 แหง ลูกจางรวมทั้งสิ้น 78,529 คน โดยเปน
สถานประกอบการที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลำพูน เปนสวนใหญจึงสนใจศึกษาวาพฤติกรรม
การใชจายของพนักงานบริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนที่ไดเงินเยียวยาไป
ใชจายอยางไร ซึ่งขอมูลที่ไดจะนำไปใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการบริหารหรือขับเคลื่อน
นโยบายการบริหารภาครัฐและเอกชนตอไป

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

487

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการใชจายเงินของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคลกับศึกษาพฤติกรรมการใชจายของ
ประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่ง ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก พฤติกรรมการใชจายเงิน
ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส รายได และที ่ อ ยู  อ าศัย และตัวแปรตาม ไดแก พฤติก รรมการใชจ ายเงิน
ในดานการใชจ ายเงินตามตองการพื้นฐาน การใชจายเงินตามตอ งการทางสังคม การใชจายเงิน
ตามตองการทางดานนันทนาการ และการใชจายเงินตามแบบบริโภคนิยม ขอบเขตดานประชากร
ไดแก พนักงานบริษัทที่ไดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ในโครงการ “เราไมทิ้งกัน” ทั้งสิ้น
80,346 คน โดยกำหนดขนาดของตัว อยา งตามวิ ธ ี ก ารของยามาเน (Taro Yamane) ที ่ ข นาด
ความคลาดเคลื่อน +10% จากประชากร จะไดตัวอยาง 100 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอ มูล
ไดแก แบบสอบถาม สถิติ ที ่ใช ไดแก ค าความถี่ รอ ยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
หาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช Chi-square
จากตัวแปรอิส ระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ไดจ ากการศึก ษา สามารถกำหนดเปน
กรอบแนวคิดของการศึกษา ไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ขอมูลสวนบุคคล

พฤติกรรมการใชจา ย

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพการสมรส
5. รายได
6. ที่อยูอาศัย

1. การใชจายเงินตามตองการพื้นฐาน
2. การใชจายเงินตามตองการทางสังคม
3. การใชจายเงินตามตองการทางดาน
นันทนาการ
4. การใชจายเงินตามแบบบริโภคนิยม
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้
4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภค
ในบาน คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 76.00 และใชจายเกี่ยวกับ
โทรศัพท คิดเปนรอยละ 49.00 สรุปไดตามตารางที่ 1 และนำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ
59.00 รองลงมา รานขายของชำ คิดเปนรอยละ 31.00 และเซเวนอีเลเวน คิดเปนรอยละ 6.00 สรุป
ไดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการนำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใช
ที่อยูอาศัย
ซื้อของใชสวนตัว
ซื้อของใชอุปโภคบริโภคในบาน
เอาใหพอแมหรือคูสมรส
ใชจายเกี่ยวกับโทรศัพท
ใชในการทองเที่ยว
เก็บไวเขาบัญชีธนาคาร
นำไปซื้อสิ้นคาเพื่อพักผอน
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ซื้อของขวัญของที่ระลึก

จำนวน
76
95
48
49
31
18
18
33
20

รอยละ
76.00
95.00
48.00
49.00
31.00
18.00
18.00
33.00
20.00

ตารางที่ 2: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานที่การนำเงินไปซื้อสินคา
ที่อยูอาศัย
ตลาดสด
รานขายของชำ
เซเวนอีเลเวน
หองสรรพสินคา
รานอาหาร
รวม

จำนวน
59
31
6
2
2
100
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2.00
2.00
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4.2 พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานบริษัท
ในพื้นที่เ ขตนิ คมอุ ตสาหกรรมภาคเหนื อ จัง หวัดลำพูน ในภาพรวมอยูในระดับ มาก (= 3.04)
เมื่อ แยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตอ งการดานนันทนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( 𝑋𝑋�=3.19) รองลงมา ดานการใชจ ายตามความตอ งการพื้นฐาน ( 𝑋𝑋�= 3.06) และดานการใชจาย
ตามความตองการแบบบริโ ภคนิยม (𝑋𝑋�= 2.99) ตามลำดับ โดยดานการใชจายตามความตองการ
พื้นฐาน พบว า ใช จ  ายเงิ นเกี ่ ยวกับค าซั กรี ด มีคาเฉลี่ย ( X = 3.86) ดานการใชจ ายเงินตามความ
ตองการทางสังคม พบวา ชอบจายเงินและรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.30)
ดานการใชจ ายตามความตอ งการดานนันทนาการภาพ พบวา จายเงินคาเครื่อ งดื่ม มีคาเฉลี่ย
(𝑋𝑋�= 3.69) ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา ซื้อกระเปา นำเงินไปซื้อ
รองเทามีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.32) สรุปไดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการ
เราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษา พนักงานบริษัทในพื้นที่เ ขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน
ในภาพรวม
ภาพรวม
ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน
ดานการใชจายตามความตองการทางสังคม
ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ
ดานการใชจายตามความตองการแบบบริโภคนิยม
คาเฉลี่ยรวม

�
𝑿𝑿

3.06
2.90
3.19
2.99
3.04

S.D.
0.60
0.97
0.69
0.92
0.80

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน :
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน สวนสถานภาพ
มีความสัมพันธในดานความตองการทางสังคม และไมมีความสัมพันธกับดานความตองการพื้นฐาน
ดานความตองการนันทนาการ และดานตามแบบบริโภคนิยม สรุปไดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4: ผลการทดสอบความสัมพันธ
ขอมูลสวนบุคคล

พฤติกรรมการใชจา ยเงิน
ดานความ
ดานความตองการ
ตองการพื้นฐาน
ทางสังคม

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
รายไดเฉลี่ยตอเดือน


หมายถึง มีความสัมพันธ

ดานความ
ตองการ
นันทนาการ

ดานตามแบบ
บริโภคนิยม

























×



×

×









× หมายถึง ไมมีความสัมพันธ

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
5.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นำเงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภค
ในบาน คิดเปนรอยละ 95.00 รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 76.00 และใชจายเกี่ยวกับ
โทรศัพท คิดเปนรอยละ 49.00 และนำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ 59.00 รองลงมา
รานขายของชำ คิ ดเป นร อยละ 31.00 และเซเวนอีเลเวน คิดเปนรอยละ 6.00 ซึ่ง สอดคลองกับ
ชาญวิทย ปรีชาพาณิชพัฒ นา (2558). ที่กลาววา ในชีวิตประจำวันของมนุษย ยอมมีเรื่องที่ตอ ง
คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินคาและบริการตาง ๆ ซึ่งมีใหพิจารณาอยูมากมายหลายชนิด
หลายราคา และหลายยี่หอ อยูตลอดเวลาดังนั้น วิชาเศรษฐศาสตรจ ึง สามารถนำมาประยุ กตใน
ชีวิตประจำวันของมนุษยได โดยมีปจจัยหลายประการเขามีบทบาทเกี่ยวของกับการตัดสินใจดังกลาว
เชน ราคาของสินคา จำนวนเงินที่มีอยู รสนิยม ความพึงพอใจตาง ๆ เปนตน ซึ่งถือเปนการตัดสินใจ
ที่เหมาะสมตามหลักการทางเศรษฐศาสตร รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมในการรูจักเลือกบริโภค
และยังเปนการชวยเหลือประเทศชาติในทางออมอีกดวย ครอบครัวหรือแมแตรัฐบาลก็เชนเดียวกัน
จึง จำเป นต อ งตั ดสิ นใจเกี ่ ยวกั บการใชจายสิ่งตาง ๆ ในลัก ษณะคลายคลึง กับ การตัดสินใจของ
แตละคน ในระดับครอบครัวนั้น พอ แม หรือผูนำของครอบครัวควรคำนึงถึงบัญชีรายรับ-รายจายวา
รายไดโดยรวมของครอบครัวเปนอยางไรทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวา ครอบครัวมีกำลังในการใช
จายซื้อสินคาและบริการไดมากนอยเพียงใด
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5.2 พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษา พนักงาน
บริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.04)
เมื่อ แยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตอ งการดานนันทนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด
( X =3.19) รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน ( X = 3.06) และดานการใชจาย
ตามความตองการแบบบริโภคนิยม ( X = 2.99) ตามลำดับ โดยดานการใชจายตามความตองการ
พื้นฐาน พบวา ใชจายเงินเกี่ยวกับคาซักรีด มีคาเฉลี่ย ( X = 3.86) ดานการใชจายเงินตามความ
ตองการทางสังคม พบวา ชอบจายเงินและรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ย ( X = 3.30)
ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการภาพ พบวา จายเงินคาเครื่องดื่ม มีคาเฉลี่ย
(
X = 3.69) ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา ซื้อกระเปานำเงินไปซื้อ
รองเทา มีคาเฉลี่ย ( X = 3.32) ซึ่งสอดคลองกับสุธาสินี บัวชาบาล (2557) ที่ไดศึกษาพฤติกรรม
การใชจายของนักศึกษา วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการศึกษาพฤติกรรม
การใชจายของนักศึกษาชั้นปสุดทาย วิทยาลัยการปกครองทองถิ่นในดานตาง ๆ พบวา นักศึกษา
สวนใหญมีคาใชจายมากกวารายรับที่ไดรับจากบิดามารดา รอยละ30 ของรายรับใน แตละเดือน
ซึ่งนักศึกษาใชคาใชจายเกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจและสิ่งฟุมเฟอยอยูถึงรอยละ 50 ของรายรับ
ในแตละเดือน จึงทำใหประสบปญหาเงินไมพอใช และตองแกไขปญหาดวยการขอเพิ่มจากบิดามารดา
แสดงใหเห็นวานักศึกษาขาดการวางแผนในการใชจายใหรายจายมีสัดสวนพอดีกับรายรับ บิดามารดา
ผูปกครอง และวิทยาลัยการปกครองทองถิ่นควรดูแลและปลูกฝงใหความรูแกนักศึกษาในการวาง
แผนการใชจาย ลดพฤติกรรมการใชจายฟุมเฟอย จัดสรรคาใชจายและทรัพยากรที่ตอนเองมีอ ยู
อยางเหมาะสมและคุมคา เพื่อกาวเขาสูวัยทางานอยางมีคุณภาพ ไมสบประสบภาวะเปนหนี้สินซึ่ง
สงผลใหตนเองและครอบครัวเดือดรอนในอนาคต
5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
5.3.1 ผลการศึ ก ษาพบว าสว นใหญ นำเงินที่ไดรับ เงินเยีย วยาไปใชซ ื้อ ของใช
อุปโภคบริโภคในบาน รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว และใชจายเกี่ยวกับโทรศัพท และนำเงินไปซื้อสินคา
ที่ตลาดสด รานขายของชำ ดังนั้นรัฐบาลควรเรงดำเนินการแจกจายของสำหรับอุปโภคบริโภคที่มี
คุณภาพกอนลวงหนา แลวกระจายการเยียวยาใหผูที่ไดรับผลกระทบไดรับเงินไดหลายชองทางเพื่อจะ
ไดกระจายเงินลงในระบบตลาดพื้นฐานใหรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5.3.2 พฤติกรรมการใชจายประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัทในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูนดานการใชจายตามความตองการดาน
นันทนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน ดังนั้นรัฐบาลควรมี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณใหโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสวนหนึ่งเพื่อพยุงใหโรงงานไมปดกิจการ
สามารถจางงานตอไปได
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5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 ควรศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมการใชจายเงินของกลุม พนักงานกับประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงบประมาณที่ใชในการเยียวยาวาเปนอยางไร
5.4.2 ควรศึกษาวิเคราะหเหตุการณวิกฤตการณทางสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในเงเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาควาเปนอยางไร
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ประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP)
มาใช กรณีศึกษา บริษัท ชารเตอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
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0

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหารของ
บริษัท ชารเตอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด มีมุมมองตอประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการ
นำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช สรุป และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประสิท ธิภาพ ใชก ลุม
ตัวอยางจำนวน 109 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ สถิติคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาที (T-Test) เปรียบเทียบระหวาง 2 กลุมตัวอยางที่เปนอิสระจากกัน
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 30-39 ป สถานภาพโสด
ระดับการศึกษาปริญญาตรี เปนพนักงานฝายคลังสินคา ตำแหนงงานระดับผูปฏิบัติงาน มีอายุการ
ทำงาน 4-6 ป โดยพนักงานผูปฏิบัติง านและผูบริหารที่ระดับตำแหนงแตกตางกันมีม ุมมองความ
คิดเห็นในเรื่อ งของประโยชน ท างการบริ หารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใชไม
แตกตางกัน 4 ดาน คือ 1) ดานการเงิน ทำใหลดคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถเก็บเงินจากลูกคา
ไดถูกตองแมนยำและรวดเร็วขึ้น โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก 2) ดานลูกคา ทำใหทราบความ
ตองการลูกคา มีสินคารองรับความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้น ลูกคาไดรับความสะดวกรวดเร็ว ในการ
สั่งซื้อสินคา โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก 3) ดานกระบวนการภายใน ทำใหเขาถึงขอมูลความ
ตองการของลูกคาที่ถูกตองรวดเร็ว มีบริการหลังการขายที่ดี สามารถประสานงานกับฝายตาง ๆ ดวย
ขอมูลเดียวกัน มีความถูกตองและเขาใจกระบวนการทำงานในทิศทางเดียวกัน ลดขั้นตอนและความ
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ซ้ำซอนในการทำงาน ขอมูลทางบัญชีการเงินมีความถูกตองครบถวน โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก
4) ดานการเรียนรูและพัฒนา ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฝายตาง ๆ เขาใจระบบการ
ทำงานบนฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก สำหรับมุมมองความคิดเห็นในเรื่อง
ของประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใชมีความแตกตางกัน 3
ดาน คือ 1) ดานลูกคา ทำใหลูกคาไดรับเอกสารการขายสินคาที่มี ความถูกตองครบถวน สะดวก
รวดเร็ว ลูกคามีความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการหลังการขาย โดยผูบริหารมีความเห็นดวย
ในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน 2) ดานกระบวนการภายใน ทำใหขอมูลสินคาคงเหลือมีความถูกตอง
สามารถประมาณการลวงหนาไดอยางถูกตองมีความนาเชื่อ ถือควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือ ใหมี
การจัดซื้อสินคาที่เหมาะสมและทันเวลา โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบตั ิงาน
3) ดานการเรียนรูและพัฒนา ทำใหเขาใจระบบสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยผูบริหารมีความเห็นดวยใน
ระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน
คำสำคัญ: ประโยชนทางการบริหาร โปรแกรมสำเร็จรูป ระดับตำแหนงงาน Balanced Scorecard
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The administrative benefits derived from
the implementation of packaged software (SAP)

Phunthapun Kaewchomchoei *

Abstract
This study aimed to identify views on the administrative benefits obtained from
implementing the packaged software (SAP) of employees both at the operational and
executive level in Charterway International Co.,Ltd., as well as to summarize and offer
guidelines effectively to develop the SAP. A sample consisted of 109 cases. The data
were analyzed using percentage, mean, standard deviations, and T-Test statistic to
compare the two independent sample groups.
The findings indicated that the majority of the respondents were female, the
age range was between 30-39 years old, being unmarried, having done a bachelor’s
degree, working as warehouse operative employees, and having 4-6 years of work
experience. However, there was a limitation in this study, namely the smaller number
of executive-level employees than in the operational-level.
Although operative and executive employees are at different positions, they
had several similar opinions on the administrative benefits obtained from the
implementation of the packaged software (SAP), which are following four aspects:
1) Finance, the SAP can help to reduce operating costs, help to collect money from
*
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customers more precisely and quickly. 2) Customer, it helps the company better
understand the customer needs, which can supply more products which meet their
needs, also, it is easier and quicker for customers to place an order. 3) Internal process,
it makes access to accurate and fast information on customer needs, having good aftersales service, being able to coordinate with various departments with the same data,
being correct and understanding the work process in the same direction, reducing work
steps and work redundancy, accounting information is also more accurate and
complete. 4) Learning and development, causing the exchange of information among
various departments and understanding the working system based on the same database.
All these aspects are strongly agreed upon by the majority of respondents.
On the other hand, there are still some different views of the administrative
benefits from the SAP between the operational and executive-level employees, which
are 1) Customer, it provides customers with the precise and complete sales document,
customers are also satisfied with their purchase and after-sales service 2) Internal
process, helps improving inventory accuracy, providing an accurate, reliable estimate
in advance, as well as controlling the number of inventories to ensure appropriate and
timely purchasing 3) Learning and development, which makes us understand more
about the inventory system. In all these aspects, the high-level executives agreed more
than the operative employees.
Keywords: Administrative Benefits, Packaged Software, Job Position, Balanced, Scorecard

1. บทนำ
บริษัท ชารเตอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เปนธุรกิจเกี่ยวกับการจำหนายสินคาประเภทส
แตนเลส มีหลายสาขา อยูในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสาขาตางจังหวัดมีสำนักงานอยู
คนละพื้นที่ ในอดีตการทำงานใชฐานขอมูลกันคนละชุด โดยจุดเริ่มตนจากฝายขายที่เปนหนารานจะ
บันทึกขอมูลการขาย บนโปรแกรมออนไลนที่เขียนขึ้นเอง เพื่อตัดสตอกสินคาจากนั้นสงขอมูลการขาย
ใหทางบัญชีเพื่อบันทึกขอมูลตัดสตอกสินคา และออกใบสงของใหกับทางคลังสินคา และฝายขายสง
ขอมูลการขายชุดเดียวกันนี้ใหกับทางคลังสินคาเพื่อตัดสตอคสินคาดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซล
และจัดสินคารอสงโดยจะใชบิลสงของที่ไดจากทางบัญชีใหกับลูกคา ปญหาที่พบคือ การทำงานมี
ความซ้ำซอน ในการเปดบิลขายบางรายการขอมูลมีการแกไข ทำใหจัดสงสินคาผิด บางครั้งไดรับ
เอกสารไมครบถวน เกิดการผิดพลาดในการจัดสงสินคา นอกจากนี้ขอมูลทางดานบัญชียังไมถกู ตอง
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ครบถวนทำใหตองมีก ารตรวจนับสตอ คสินคาหลายครั้ง ทำใหขาดประสิทธิภาพในการทำงานสง
ผลกระทบตอการรับรูขอมูลจริงที่ถูกตองและขอมูลขาดความนาเชื่อถือ

ฝายขาย

สงขอมูลการขายสินคาให
คลังสินคา

สงขอมูลการขายสินคา
ทางบัญชี

ฝาย

ฝายบัญชี

สงเอกสารใบสงของให
คลังสินคา

คลังสินคา
สงสินคาและใบสงของ
ใหลูกคา

ลูกคา

ภาพที่ 1: แสดงการสงขอมูลและเอกสารของบริษัท
บริษั ท ให ความสำคั ญ กั บ การจั ดทำขอ มูลเพื่อนำเสนองบการเงิน ซึ่ง ตอ งการขอ มูลที่มี
ความถูกตองและรวดเร็ว สามารถจัดทำงบการเงินไดทันตามเวลาที่กำหนด จึงมีนโยบายใหทุกฝาย
ใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อลดจำนวนคนในการทำงาน และลดการทำงานที่มีความซ้ำซอน จัดทำงบ
การเงินและขอมูลตาง ๆ ไดถูกตองและรวดเร็ว โดยเปลี่ยนมาใชโปรแกรมสำเร็จรูปของบริษัท SAP ที่
เปนโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท ERP ซึ่งสงผลกระทบตอระบบการทำงานทั้งองคการ จึงใชเวลาใน
การดำเนินงานเปนป และมีมูลคาในการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีมูลคาสูงมาก

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาพนั ก งานระดั บผู บ ริห ารและระดับ ปฏิบ ัติงาน ของบริษัท ชารเ ตอรเวย
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ที่มีมุมมองตอประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป
(SAP) มาใชแตกตางกันหรือไม
2.2 เพื่อสรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพ

3. ประเด็นการศึกษา
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พนักงานระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีระดับตำแหนงงานแตกตางกัน มีมุมมอง
เรื่องประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช แตกตางกันหรือไม

4. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิสูตร จิระดำเกิง (2555:297) ไดใหความหมายวา การประเมินผลการดำเนินโครงการ คือ
การติดตามดูแลควบคูไปกับการประเมินผลการดำเนินงาน ที่ชี้ใหเห็นปญหาในการดำเนินงานตั้งแต
เริ่มตนเพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงการดำเนินงานใหถูกตองตรงจุด
นภดล รมโพธิ์ (2553:7-13) ไดใหความหมายของหลักการของ Balanced Scorecard ไววา
เปนแนวคิดที่กำเนิดจาก Professor Robert Kaplan อาจารยจากมหาวิทยาลัย Harvard และ Dr.
David Norton เปนที่ปรึกษาทางดานการจัดการ ไดคำนิยามของ Balanced Scorecard วา “เปน
เครื่องมือในดานการบริหารที่ชวยใหองคการสามารถบริหารกลยุทธโดยผานทางการวัดผลการฏิบัติงาน”
Balanced Scorecard ประกอบดวย 4 มุมมองหลัก ไดแก
1) มุมมองทางดานการเงิน เปนมุมมองที่ตอบวาองคการเปนอยางไรเพื่อประสบผลสำเร็จ
ทางดานการเงินในสายตาของผูมีสวนไดเสีย กำไรถือเปนตัววัดตัวหนึ่งในมุมมองทางดานการเงิน
2) มุมมองทางดานลูก คา เปนมุมมองที่ตอบวาองคก ารเปนอยางไรในสายตาของลูก คา
เพื่อบรรลุถึงเปาหมายของกิจการ คุณภาพสินคาและบริการถือเปนตัววัดในมุมมองทางดานลูกคา
3) มุมมองทางดานกระบวนการภายใน เปนมุมมองที่จะตอบวา องคการจะตองมีการจัดการ
ภายในอยางไร เพื่อที่จะทำใหผูสวนไดเสียและลูกคาเกิดความพอใจ
4) มุมมองทางดานการเรียนรูและพัฒนา เปนมุมมองที่จะตอบวา องคการจะตองมีการ
พัฒนาเเละปรับปรุงอยางไร เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวอยางยั่งยืนโดยจะเชื่อมโยงกับกลยุทธ
กั ล ยา ศรี ว ิ เ ชีย ร (2557) ศึ ก ษาเรื ่ อ งการประเมิ นโครงการพั ฒ นานั ก บริห ารระดับ สูง
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุนที่ 3 วัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินบริบทปจจัยนำเขา กระบวนการ
ดำเนินงานของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุนที่ 3 2) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุนที่ 3 ผลการวิจัย พบวา
1) การประเมินดานบริบท พบวา ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 2) การประเมิน
ดานปจจัยนำเขาพบวา ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 3) การประเมินดานกระบวนการ
พบวา ผูเขารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 4) การประเมินดานผลผลิตพบวาผูเขารับการ
พัฒนามีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
อารยา แปะปอง (2558) ศึกษาเรื่องการศึกษาปจจัยสวนบุคคล การประเมินองคการแบบ
Balanced Scorecard และการทำงานเปนทีมทีส่ งผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ปฏิบัติการในเขตยานธุรกิจการคาสีลม วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลที่มี
ผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ และเพื่อศึกษาการประเมินองคการแบบ
Balanced Scorecard ที ่ ม ี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลในการทำงานของพนั ก งานระดับ ปฏิบ ัต ิก าร และ
เพื่อ ศึก ษาการทำงานเป นที ม ที ่ ม ี ผลตอ ประสิท ธิผลในการทำงานของพนักงานระดับ ปฏิบ ัติการ
ผลการศึกษาพบวา พนักงานระดับปฏิบัติการในเขตยานธุรกิจการคาสีลมที่มีเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณการทำงาน และอัตราเงินเดือนตางกัน มีประสิทธิผลในการทำงาน
แตกต างกันและพบวาการประเมินองคการแบบ Balanced Scorecard และการทำงานเปนทีมมี
ผลตอประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในเขตยานธุรกิจการคาสีลม
กรอบแนวคิดเปนการศึกษาระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหาร ที่มีมุมมองความคิดเห็น
ทัศนคติ เกี่ยวกับประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช ตามแนวคิด
Balanced Scorecard 4 ดาน สามารถสรุปไดดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ระดับผูปฏิบัติงาน

ระดับผูบริหาร

ตัวแปรตาม

ประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
Balanced Scorecard 4 ดาน
1. ดานการเงิน
2. ดานลูกคา
3. ดานกระบวนการภายใน
4. ดานการเรียนรูและพัฒนาองคการ

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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5. วิธีดำเนินการศึกษา
ประชากรในการศึกษา คือ พนักงานที่เกี่ยวของกับการใชโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) ของ
บริษัท ชารเตอรเวย อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 150 คน
กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ พนักงานระดับผูบริหารและพนักงานระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเปน
ผูท ี่เ กี ่ ยวข อ งกั บ การใช โ ปรแกรมสำเร็จรูป ของบริษัท ชารเ ตอรเ วย อินเตอรเ นชั่นแนล จำกัด
จำนวน 109 คน
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม เปนแบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนคำถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สายงาน
ระดับตำแหนงงาน อายุการทำงาน
สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป
(SAP) มาใช ตามแนวคิด Balanced Scorecard โดยมีคำถามที่ครอบคลุมประเด็น 4 ดาน ไดแก ดาน
การเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา
การวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณา เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติคารอยละ
คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ สถิติทดสอบหาคาความแตกตาง
คาที (T-Test) เปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน เพื่อวิเคราะหความแตกตาง
ของพนักงานระดับปฏิบัติงานและระดับผูบริหารที่มีมุมมองตอประโยชนทางการ บริหารที่ไดจากการ
นำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช

6. ผลการศึกษา
6.1 ขอมูลทั่วไป
ขอมูลทั่วไปของพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ป สถานภาพโสด การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี เปนพนักงานฝายคลังสินคา ตำแหนงงานระดับผูปฏิบัติงาน มีอายุการทำงาน
โดยเฉลี่ย 4-6 ป โดยการศึกษาในครั้งนี้มีขอจำกัดของจำนวนมีจำนวนระดับผูบริหารที่มีจ ำนวน
นอยกวาระดับผูปฏิบัติงาน
6.2 ระดับความคิดเห็น
ระดั บ ความคิ ดเห็ นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหารตอ ประโยชนทาง
การบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
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ตารางที่ 1: ระดั บ ความคิดเห็นของพนัก งานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหารตอประโยชน
ทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP)
การประเมินองคกรแบบสมดุล
1. ดานการเงิน:ประสิทธิผลตามเปาหมาย
2. ดานลูกคา:คุณภาพในการใหบริการลูกคา
3. ดานกระบวนการภายใน:ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน
4. ดานการเรียนรูและพัฒนา
รวม

n
109
109

�
𝑿𝑿

3.17
2.96

S.D.
0.38
0.35

ความคิดเห็น
มาก
มาก

109

3.23

0.35

มาก

109

3.40
3.19

0.39
0.02

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริห ารตอ
ประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใชโดยใชการประเมินตามแนวคิด
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความเห็นดวยอยูในระดับ
มากที่สดุ คือ ดานการเรียนรูและพัฒนา ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลและเขาใจระบบการทำงาน
บนฐานขอมูลเดียวกัน
6.3 มุมมองความคิดเห็น
มุมมองความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและผูบริหารตอประโยชนทางการบริหาร
ที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
ตารางที่ 2: ความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและผูบริหารตอประโยชนทางการบริหารดาน
การเงิน : ประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร
1. ดานการเงิน : ประสิทธิผลตามเปาหมายขององคกร
รายการ
1.1 ลดคาใชจายในการดำเนินงาน
1.2 ลดความซ้ำซอนในการเก็บเงินลูกคา
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�
ตำแหนง
n
S.D. t
P
𝑿𝑿
ผูปฏิบัตงิ าน 100 3.30 0.46 1.57 0.15
ผูบริหาร
9 3.11 0.33
ผูปฏิบัตงิ าน 100 3.17 0.38 0.45 0.65
ผูบริหาร
9 3.11 0.33
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จากตารางที่ 2 ด านการเงิน พนัก งานระดับ ผูป ฏิบ ัติง านและระดับ ผูบ ริห ารมีม ุ ม มอง
ความคิดเห็นตอประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช ดานการเงิน
เกี่ยวกับประสิทธิผลตามเปาหมายไมแตกตางกัน ในเรื่องของการทำใหลดคาใชจายในการดำเนินงาน
ลดความซ้ ำซ อนในการเรียกเก็ บเงินจากลูกคา สามารถเก็บ เงินจากลูก คาไดถูก ตอ งแมนยำและ
รวดเร็วขึ้น โดยมีความเห็นดวยอยูในระดับมาก
ตารางที่ 3: ความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและผูบริหารตอประโยชนทางการบริหาร
ดานลูกคา : คุณภาพในการใหบริการลูกคา
2. ดานลูกคา : คุณภาพในการใหบริการลูกคา
รายการ
ตำแหนง
ผูปฏิบัตงิ าน
2.1 ทราบขอมูลความตองการ
ลูกคา
ผูบริหาร
ผูปฏิบัตงิ าน
2.2 ลูกคาไดรบั ความสะดวก
รวดเร็วในการซื้อสินคา
ผูบริหาร
ผูปฏิบัตงิ าน
2.3 ลูกคาไดรบั เอกสารถูกตอง
ครบถวน
ผูบริหาร
2.4 ลูกคามีความพึงพอใจในการซื้อ ผูปฏิบัตงิ าน
สินคาและบริการหลังการขาย
ผูบริหาร

n
100
9
100
9
100
9
100
9

�
𝑿𝑿

2.89
3.11
2.91
3.11
2.85
3.00
2.79
3.00

S.D.
0.49
0.33
0.59
0.33
0.52
0.00
0.56
0.00

t
-1.32

P
0.19

-1.01

0.32

-2.89 *0.01
-3.78 *0.00

จากตารางที ่ 3 ด า นลู ก ค า พนั ก งานระดั บ ผู ป ฏิ บ ั ต ิง านและระดั บ ผู  บ ริ ห ารมีม ุม มอง
ความคิดเห็นตอประโยชนทางการบริหารทีไ่ ดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช ดานลูกคา
เกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการลูกคาไมแตกตางกัน ในเรื่องของการทำใหทราบขอมูลความตองการ
ลูกคา สามารถมีสินคารองรับความตองการของลูกคาเพิ่มขึ้น ทำใหลูกคาไดรับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสั่งซื้อสินคาโดยมีความเห็นดวยในระดับมาก และมีมุมมองความคิดเห็นแตกตางกัน ในเรื่อง
ของการทำใหลูกคาไดรับเอกสารจากการขายสินคาที่มีความถูกตองครบถวน สะดวกรวดเร็ว ลูกคามี
ความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการหลังการขาย โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวา
ผูปฎิบัติงาน
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ตารางที่ 4: ความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและผูบริหารตอประโยชนทางการบริหาร
ดานกระบวนการภายใน: ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
3. ดานกระบวนการภายใน: ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
�
รายการ
ตำแหนง
n
𝑿𝑿
3.1 ทำใหรับรูและเขาถึงขอมูลความ ผูปฏิบัตงิ าน 100 2.92
ตองการของลูกคาที่ถูกตองรวดเร็ว
ผูบริหาร
9 3.00
3.2 สามารถประสานงานและเขาใจ ผูปฏิบัตงิ าน 100 3.43
การทำงานในทิศทางเดียวกัน
ผูบริหาร
9 3.67
ผูปฏิบัตงิ าน 100 3.52
3.3 สามารลดขั้นตอนและความ
ซ้ำซอนในการทำงาน
ผูบริหาร
9 3.78
ผูปฏิบัตงิ าน 100 3.22
3.4 ทำใหขอมูลทางบัญชีและ
การเงินมีความถูกตองครบถวน
ผูบริหาร
9 3.44
ผูปฏิบัตงิ าน 100 2.91
3.5 ทำใหขอมูลสินคาคงเหลือมี
ความถูกตอง
ผูบริหาร
9 3.00
ผูปฏิบัตงิ าน 100 2.89
3.6 สามารถควบคุมสินคาใหมีการ
จัดซื้อสินคาที่เหมาะสมและทันเวลา
ผูบริหาร
9 3.00

S.D.
0.49
0.00
0.52
0.50
0.50
0.44
0.46
0.53
0.35
0.00
0.37
0.00

t
P
-1.65 0.10
-1.32 0.19
-1.66 0.13
-1.38 0.17
-2.57 *0.01
-2.95 *0.00

จากตารางที่ 4 ดานกระบวนการภายใน พนัก งานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหาร
มีมุมมองความคิดเห็นตอประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
ดานกระบวนการภายในเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ในเรื่องของการทำให
รับรูและเขาถึงขอมูลความตองการของลูกคาที่ถูกตองรวดเร็ว และมีบริการหลังการขายที่ดี สามารถ
ประสานงานและเขาใจกระบวนการทำงานในทิศทางเดียวกัน สามารถลดขั้นตอนและความซ้ำซอน
ในการทำงาน ทำใหขอมูลทางบัญชีและการเงินมีความถูกตองครบถวนโดยมีความเห็นดวยในระดับ
มาก และมีมุมมองความคิดเห็นแตกตางกัน ในเรื่องของการทำใหขอมูลสินคาคงเหลือมีความถูกตอง
ประมาณการลวงหนาไดอยางมีความนาเชื่อถือ ควบคุมปริมาณสินคาคงเหลือใหมีการจัดซื้อสินคาที่
เหมาะสมและทันเวลา โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน
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ตารางที่ 5: ความคิดเห็นของพนักงานระดับผูปฏิบัติงานและผูบริหารตอประโยชนทางการบริหาร
ดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร
4. ดานการเรียนรูและพัฒนาองคกร
รายการ
4.1 ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางฝายตางๆ
4.2 ทำใหรับรูและเขาใจระบบการ
ทำงานบนฐานขอมูลเดียวกัน
4.3 ทำใหเขาใจระบบสินคาเพิ่มขึ้น

ตำแหนง
ผูปฏิบัตงิ าน
ผูบริหาร
ผูปฏิบัตงิ าน
ผูบริหาร
ผูปฏิบัตงิ าน
ผูบริหาร

n
100
9
100
9
100
9

�
𝑿𝑿

3.53
3.67
3.54
3.78
2.89
3.00

S.D. t
P
0.52 -0.76 0.45
0.50
0.50 -1.53 0.16
0.44
0.37 -2.95 *0.00
0.00

จากตารางที่ 5 ดานการเรียนรูและพัฒนา พนักงานระดับผูปฏิบัติงานและระดับผูบริหารมี
มุมมองความคิดเห็นตอประโยชนท างการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
ดานการเรียนรูและพัฒนาองคกรไมแตกตางกัน ในเรื่องของการทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางฝายตางๆ ทำใหรับรูและเขาใจระบบการทำงานบนฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีความเห็นดวยใน
ระดับมาก และมีมุมมองความคิดเห็นแตกตางกันในเรื่องของการทำใหเขาใจระบบสินคาคงเหลือ
เพิ่มขึ้น โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน

7. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
7.1 บทสรุป
จากการศึกษาเรื่องประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช
พบวาจากการทำงานดวยโปรแกรมทางบัญชีเดิมที่มีระบบการทำงานที่ซ้ำซอน ยุงยากหลายขั้นตอน
เปลี่ยนมาเปนการทำงานผานโปรแกรมสำเร็จ รูป SAP ที่เ ปนการทำงานบนฐานขอ มูลเดียวกัน
สามารถเพิ่มประสิทธิผลตามเปาหมายดานการเงิน คุณภาพในการใหบริการลูกคา ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน พนักงานมีการเรียนรูและพัฒนาตนเองและองคกร โดยพนักงานผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหารที่ระดับตำแหนงแตกตางกัน มีมุมมองความคิดเห็นในเรื่องของประโยชนทางการบริห าร
ที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใชไมแตกตางกัน 4 ดาน คือ 1) ดานการเงิน ทำให
ลดคาใชจายในการดำเนินงาน สามารถเก็บเงินจากลูกคาไดถูกตองและรวดเร็วขึ้น โดยมีความเห็นดวย
ในระดับมาก 2) ดานลูกคา ทำใหทราบความตองการลูกคา โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก 3) ดาน
กระบวนการภายใน ทำใหเขาถึงขอมูลความตองการของลูกคาที่ถูกตองรวดเร็ว ประสานงานและ
เขาใจกระบวนการทำงานในทิศทางเดียวกัน ลดขั้นตอนและความซ้ำซอนในการทำงาน ขอมูลทาง
บัญชีการเงินมีความถูกตองครบถวน โดยมีความเห็นดวยในระดับมาก 4) ดานการเรียนรูและพัฒนา
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ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล เขาใจระบบการทำงานบนฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีความเห็นดวย
ในระดับมาก สำหรับมุมมองความที่ความแตกตางกัน 3 ดาน คือ 1) ดานลูกคา ทำใหลูกคาไดรับ
เอกสารการขายสินคาที่มีความถูกตองครบถวน ลูกคามีความพึงพอใจในการซื้อสินคาและบริการ
หลังการขาย โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน 2) ดานกระบวนการภายใน
ทำใหขอมูลสินคาคงเหลือมีความถูกตอง มีความนาเชื่อถือ ควบคุมปริมาณสินคาใหมีการจัดซื้อสินคา
ที่เหมาะสม โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน 3) ดานการเรียนรูและพัฒนา
ทำใหเขาใจระบบสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น โดยผูบริหารมีความเห็นดวยในระดับมากกวาผูปฎิบัติงาน
7.2 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พนัก งานปฏิ บ ั ติ ง านและผู  บ ริ ห ารที่ร ะดับ ตำแหนง แตกตางกันมีร ะดับ ความคิดเห็นตอ
ประโยชนทางการบริหารที่ไดจากการนำโปรแกรมสำเร็จรูป (SAP) มาใช โดยใชการประเมินตาม
แนวคิด Balanced Scorecard มีความคิดเห็นแตกตางกันดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และ
ดานการเรียนรูและพัฒนา โดยทั้ง 3 ดาน เปนเรื่องเกี่ยวกับสินคาคงเหลือและลูกคา เนื่องจากปจจุบัน
แมจ ะมีโ ปรแกรมรองรั บการทำงานที ่ มี ป ระสิทธิภาพ แตป ญ หาที่ยัง เกิดขึ้นในปจ จุบันเกิดจาก
พฤติ ก รรมของพนั ก งานเองที ่ ย ั ง ขาดความรู  ค วามเข า ใจในเรื ่ อ งของสิ น ค า ส ง ผลกระทบตอ
ความพึง พอใจของลูก คาตามมา ผูศึก ษาขอเสนอแนะใหม ีการอบรมพัฒนาความรูความสามารถ
และปรับทัศนคติใหมีใจรักองคกรมากยิ่งขึ้น เชน การอบรมเรื่องกลุมลูกคาของบริษัท เพื่อสราง
ความเขาใจและการรับรูความตองการของลูกคา อบรมเรื่องสินคาโดยลงพื้นที่จริงเพื่อเขาถึงสินคา
ประเภทตาง ๆ และนำมาวางแผนการจัดซื้อสินคาไดในอนาคต
7.3 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไป
7.3.1 ควรศึกษาความพึงพอใจในการทำงานดานตาง ๆ โดยเขาถึงความตองการ
และการรับรูศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในอนาคต
7.3.2 ควรศึ ก ษาเกี ่ยวกั บการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน โดยเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อนำมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ
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การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
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0

บทคัดยอ
การศึกษามีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีตอ
พฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารแอปพลิ เ คชัน Food Delivery 2) เพื ่ อ ศึก ษาพฤติก รรมการใชบ ริก าร
แอปพลิเคชัน Food Delivery 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการกับพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery โดยกลุมตัวอยางสำหรับการศึกษา
ครั้ง นี้คือพนักงานบริ ษัท อาร เ อฟเอส จำกัด จำนว 132 คน ผูศึก ษาไดใชสูตรการคำนวณขนาด
กลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และใชการเลือกสุมแบบ
สะดวก เครื่องมือในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะหทางสถิติโดยใช คาความถี่
คารอ ยละ คาเฉลี ่ ย และส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในการทำการทดสอบสมมติฐานผูวิจัยใชสถิติ
แบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการศึก ษาครั้ง นี้ จำนวน 132 คน สวนใหญเ ปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.20 อายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 31.80 การศึกษาระดับปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 72.00 อยูก ับครอบครัว คิดเปนรอยละ 73.50 และรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท
คิดเปนรอยละ 31.80 ความคิดเห็นตอพฤติกรรมการใชบริก ารแอปพลิเ คชัน Food Delivery คือ
ไมอยากเสียเวลาเดิ นทางไปนั ่ งทานที ่ร  าน คิดเปนรอยละ 38.60 มีความถี่ 1-3 ครั้ง/เดือน คิดเปน
*
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คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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รอยละ 43.20 ชวงกลางวัน (11.00-15.59 น.) คิดเปนรอยละ 56.80 ใชบริการ 101-500 บาท/ครั้ง
คิดเปนรอยละ 78.00 และอาหารตามสั่ง คิดเปนรอยละ 29.50 และจากผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน
Food Delivery ไมแตกตางกัน และดานปจ จัยสวนประสมทางการตลาดบริก ารมีความสัมพันธ
ในระดับนอยมากกับพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery (r = 0.043)
คำสำคัญ: พฤติกรรม แอปพลิเคชัน ฟูดสเดลิเวอรี่
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The study of the behavior of using
Food Delivery Application

Pattaraporn Klinkesorn*

Abstract
The objective of this study were to determine 1) To study the demographic
factors of consumers on the behavior of using the Food Delivery application 2) To
study the behavior of using the Food Delivery application 3) To study the relationship
between factors of service marketing mix and service behavior of Food Delivery
applications. The sample group for this study was 132 employees of RFS Company
Limited. The study used the formula for calculating the sample size of Taro Yamane
(1973) at a 95% confidence level. And Statistical analysis was performed using
frequency, percentage, mean and standard deviation. and to test the hypothesis, the
researcher used the t-test, one-way ANOVA were utilized in hypothesis testing
procedure.and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.
The results of the study showed The majority of the samples used in this study
were 132 women. Accounted for 74.20 percent, age 31-35 years, or 31.80 percent
Bachelor's degree Representing 72.00 percent with family Accounted for 73.50 percent
and monthly income 20,001-30,000 baht or 31.80 percent The opinion on the behavior
*
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of using the Food Delivery application is that I do not want to waste time traveling to
sit and eat at the restaurant. Representing 38.60 percent The frequency is 1-3 times /
month, representing 43.20 percent during the day (11.00-15.59), or 56.80 percent.
Service usage 101-500 baht / time, representing 78.00% Accounted for 29.50 percent.
And the hypothesis testing results, it was found that Different demographic factors
affect the behavior of using the Food Delivery application no different. And the factors
of marketing mix in the service were at a very low level with the behavior of using the
Food Delivery application (r = 0.043)
Keyword: Behavior, Application, Food delivery

1. บทนำ
ในปจจุบันธุรกิจการจัดสงอาหารไปยังที่พ ัก (Food Delivery) มีการพัฒนาแอปพลิเ คชัน
อยางมากมาย ซึ่งมีผลมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชชีวิตประจำวันแบบเรงรีบ ถูกจำกัดเรื่อ ง
ของเวลา การรับประทานอาหารตองคำนึงถึงความรวดเร็วและอรอย ในขณะเดียวกันผูบริโภคก็ชอบ
ความสะดวกสบายจึงนิยมใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร
ที่มีผูบริโภคจำนวน 5,666,264 คน (สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2562 : ออนไลน)
ดังนั้นการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคที่อ ำนวย
ความสะดวก และตอบสนองความตองการในชวงเวลาที่เรงรีบ หรือในเวลาที่ผูบริโ ภคเหนื่ อ ยลา
ไมอยากเดินทางไปทานขางนอก และทั้งป 2563 ขอมูลจากศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา จำนวนครั้งของ
การจัดสง อาหารจะมีการขยายตั วสูงถึงรอยละ 78.0-84.0 เมื่อเทียบกับปท ี่ผานมา ซึ่ง เปนอัตรา
การเติบโตอยางกาวกระโดด
จากการวิก ฤตการระบาดของเชื้อ ไวรัส COVID-19 ประเทศไทยไดใชม าตรการเข ม ข น
การปดกิจการหรือจำกัดการใหบริการของภาคธุรกิจชั่วคราว รวมถึงธุรกิจรานอาหารที่เหลือเพียงชอง
ทางการซื ้ อ กลั บ บ านและการจั ด ส ง อาหารไปส ง ยั ง ที ่ พ ั ก (Food Delivery) ผ า นแอปพลิเ คชัน
ตาง ๆ การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายเปนหนึ่งในตัวเรงสำคัญที่จะทำใหเกิด “Digitalization”
หรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในธุรกิจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโควิด-19 ไดกอใหเกิดวิถีใหมในการทำงาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทำงานที่บาน หรือ Work From Home ที่พนักงานไมจำเปนตองเดินทางมา
ออฟฟศอีกตอไป เมื่อพนักงานทำงานที่บานบางทานทำอาหารไมเปนจึง ตองพึ่งพาการใชบริก าร
แอปพลิเคชัน Food Delivery จึงทำใหพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery เพิ่มขึ้น
ในชวง COVID-19 ปจจุบันการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery ผูบริโภคสามารถเลือกใชบริการ
ไดหลากหลายแบรนดไมวาจะเปน Grab Food, LINEMAN, Food panda และGET เปนตน ซึ่งแตละ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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แบรนดก็จะมีลักษณะการใชงานที่คลายกันจะมีความแตกตางกันในดานสวนประสมทางการตลาด
เชน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา การใหสวนลด โปรโมชั่นตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการดาน
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีความหลากหลาย
จากความเปนมาและความสำคัญ ของปญหาดังกลาว ผูศึกษาสนใจที่จะศึก ษาพฤติก รรม
การใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตร และปจจัย
สวนประสมทางการตลาดของผู  บริ โ ภคที ่ สง ผลตอ พฤติก รรมการใชบ ริก ารแอปพลิเ คชัน Food
Delivery และนำผลการศึกษาที่ไดเผยแพรใหผูป ระกอบการธุรกิจเดลิเวอรี่ปรับ ปรุงและพัฒนา
คุณภาพบริการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรของผูบริโ ภคที่ส งผลตอพฤติกรรมการใช
บริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม
การใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Digital Economy (เศรษฐกิจดิจิทัล)
ทุกวันนี้คนเราเรียนรูเทคโนโลยีทุกดานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงนโยบาย เศรษฐกิจ
ดิจิทัล(Digital Economy) ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งพลเอก ประยุกต จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลง
นโยบายของรั ฐบาลเกี ่ ยวกั บดิจิ ทั ลเพื ่อ เศรษฐกิจและสังคมตอ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่
18 กันยายน 2557 ว าส ง เสริ ม ภาคเศรษฐกิจดิจ ิท ัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจ ิทัล ใหเริ่ม
ขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันใน
โลกสมัยใหมได ซึ่งหมายรวมถึง การผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรงและการใชดิจิทัลรองรับ
การใหบริการของภาคธุรกิจ การเงินและธุรกิจบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง
ตลอดจนการใชดิจ ิท ัลรองรับ การผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการพัฒ นาเศรษฐกิจ สรางสรรค”
ดังนั้นทำใหเราตองตระหนักในการทำความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและนำมาปรับใชกับ การ
ปฏิบ ัติงานและการปรั บตัวเพื่ อ เขาสู สั งคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) (ศูนยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)
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สวนประสมทางการตลาด
สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix หรือ 7P’s) หมายถึง การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการนำเสนอสิง่ ซึ่ง สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค โดยทำใหกิจการสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและอยูรอดได อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดในอนาคต โคทเลอร (Kotler,
2003, p.449 อางถึงใน ธีราภัส อวมอิ่มคา, 2551 หนา 9) ประกอบดวย
1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ
ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย
สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคา
(Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทำใหผลิตภัณฑสามารถขายได
2) ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมา
ถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value)
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ
3) การจัดจำหนาย (Place หรือ Distribution) ชองทางการจัดจำหนาย หมายถึง ชองทาง
ในการทำใหลูกคาสามารถเขาถึงและเลือกใชบริการได ซึ่งมักจะทำโดยผานตัวกลางตาง ๆ ที่มีอยู
ใน ตลาด เชน บริษัทนำเที่ยว (Tour Operator) และบริษัทตัวแทนทองเที่ยว (Tour Agent) ตาง ๆ
โดยชองทางการจัดจำหนายตาง ๆ เหลานี้ ไมไดเปนเพียงชองทางในการขายสินคา หรือ บริการเทานั้น
แตยังเปนชองทางในการกระจายขอมูลขาวสาร การสงเสริมการขาย การจอง และ การชำระเงินอีกดวย
4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซื้อ
และผูขาย เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ทำการขาย
(Personal Selling)และการติ ด ต อ สื ่ อ สารโดยไม ใ ช ค น (Non -Personal Selling) เครื ่ อ งมื อ ใน
การติดตอสื่อสารมีหลายประการ ซึ่งอาจใชเครื่องมือการสื่อสารแบบประสมประสานกัน (Integrated
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดย
บรรลุจุดมุงหมายรวมกันได
5) บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการเลือก (Selection)
การฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจกับลูกคาได แตกตาง
เหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีที่สามารถตอบสนองลูกคา มีความคิดริเริ่ม
มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท บุคลากร หรือพนักงานถือได
วาเปนสินทรัพยที่มีคุณคามากที่สุดในธุรกิจบริการ ผูบริหารองคกรที่เปนธุรกิจ บริการมีหนาที่ที่
จะตองบริหารบุคลากรเหลานี้ใหเปนสิ่งที่สรางความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ
6) กระบวนการ (Process) เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดร วดเร็ว
และประทับใจ (Consumer Satisfaction) ในองคกรธุรกิจดานบริการ กระบวนการในการใหบริการ
มีความสำคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนกระบวนการที่ลูกคามีสวนรวมในการผลิตบริการนั้นดวย
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กระบวนการดานการบริการจึงตองไดรับการออกแบบเปนอยางดี เพื่อใหพนักงานทำงานอยาง สะดวก
ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการ และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
7) การนำเสนอลัก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสรางรูปแบบ
การใหบริการเพื่อ สรางคุณคาใหก ับ ลูก คา (Customer - Value Proposition) ไมวาจะเปน ดาน
ความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอื่น ๆ ดวยลักษณะที่จับตองไมไดของการบริการ จึงทำ
ใหผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมสามารถประเมินการบริการไดจนกวาจะไดรับการบริการนั้น ซึ่งทำใหเกิด
ความเสี่ยงในการที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อบริการหรือไม สวนประกอบที่สำคัญใน การวางแผนการตลาด
คือ การลดความเสี่ยงที่ลูกคาจะตัดสินใจไมซื้อบริการ โดยการออกแบบ ลักษณะทางกายภาพตาง ๆ
เพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจ ซึ่งสามารถทำไดหลายรูปแบบ เชน แผนผับ ที่แสดงรูปภาพ ใหเห็นถึง
บริการตาง ๆ ที่ลูกคาจะไดรับ เครื่องแบบพนักงาน ที่ไดรับการออกแบบ อยางเหมาะสม และอาคาร
สถานที่ที่ไดรับการดูแลเปนอยางดี
พฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539: 3) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาพฤติกรรมของ
ผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทำการคนหา (searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using)
การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) หรืออาจจะหมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจและลั ก ษณะกิ จ กรรมของแต ล ะบุคคลเมื่อ ทำการประเมินผล (Evaluation) การจัดหา
(Acquring) การใช (Using) และการใชจาย (Disposing) เกี่ยวกับสินคาและบริการ
ยุทธนา ธรรมเจริญ (2530: 2) ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง กิจกรรม
และกระบวนการตัดสินใจของบุคคลในอันที่จะประเมินผลและใหไดมาซึ่งการใชสินคาและบริการ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วริษฐา เขียนเอี่ยม (2561) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการตอการ
สั่งอาหารออนไลน ผลการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความสำคัญตอพฤติก รรม
การสั่งอาหารทางออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05 สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสัง่ อาหาร
ทางออนไลนของผู บริโ ภคในเขตกรุ งเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ 0.05 และ
คุณภาพของการใหบริการ ดานประสิทธิภาพ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต (2560) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการใชบริการและ
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สภาพสินคา ปจจัยดานชองทางในการชำระเงิน และปจจัยดานภาพลักษณและพารทเนอรรานอาหาร
ตามลำดับ ในสวนของลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันในดานเพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริก าร
Food Delivery ไดแก ปจจัยดานอายุ รายไดตอเดือน และอาชีพ

4. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
การศึ ก ษาครั ้ ง นี ้ เ ป นการศึ ก ษาพฤติก รรมการใชบ ริ ก ารแอปพลิเ คชัน Food Delivery
ทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
และป จ จั ยส วนประสมทางการตลาดบริก ารมีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมการใชบ ริการ
แอปพลิเคชันFood Delivery จากการศึกษาสามารถกำหนดตัวแปรตน ตนตัวแปรตาม เปนกรอบ
แนวคิดของการศึกษาไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

ปจ จัย ทางดานประชากร
1 เพศ
2 อายุ
3 ระดับการศึกษา
4 สถานภาพ
5 รายไดตอเดือน

ปจ จัย สวนประสมทางการตลาด
บร ิก าร
1 ดานผลิตภัณฑ
2 ดานราคา
3 ดานชองทางการจําหนาย
4 ดานการสงเสริมทางการตลาด
5 ดานบุคลาการ
6 ดานกระบวนการ
7 ดานกายภาพ

พฤติก รรมการใชบร ิการแอปพลิเคชัน
Food Delivery
- บริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
- วัตถุประสงคในการใชบริการ
- ความถี่ในการใชบริการ
- ชวงเวลาในการใชบริการ
- คาใชจายในการใชบริการแตละครั้ง
- ประเภทของอาหารในการใชบริการ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใชในการศึก ษาครั้งนี้ ไดแก บริษัท
อารเอฟเอส จำกัด โดยมีจำนวนประชากร จำนวน 232 คน สวนขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน
(Yamane, 1973 อางถึงใน ธานินทร ศิลปจารุ, 2549, หนา 47) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ได
กลุมตัวอยาง 147 ตัวอยาง ซึ่งผูศึกษาไดตัดสินใจใชกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane เปน
150 ตัวอยาง ผูศึกษาวิจัยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability
Sampling) ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทำการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออฟไลน และรูปแบบ
ออนไลน ผาน Google Form จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาทำการประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จ รูป
โดยใชหลักสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ และนำเสนอผลการศึกษาผานการใชคาสถิติ 2 แบบ
คือ สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก แจกแจงความถี่ คารอ ยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistics) ไดแก การเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่เปนอิสระตอกัน ใชสถิติ T test ในการทดสอบความแตกตาง
การเปรียบเทียบตัวแปรมากกวา 2 ตัวโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
และการหาคา สั ม ประสิ ท ธิ ์ ส หสั ม พัน ธ ด  ว ยสถิ ต ิส หสั ม พั น ธ อ ย า งงา ยของเพี ย ร ส ั น (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ใช ห าค า ความสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรสองตั ว ที่เ ปน
อิสระตอกัน ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือเดือน ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

5. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาอธิบายตามวัตถุประสงคของการศึกษา แบงผลการวิเคราะหขอมูล ออกเปน
4 สวนดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะหดานประชากรศาสตร
เพศ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ
74.20 และเพศชาย จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 25.80 ตามลำดั บ
อายุ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 31-35 ป จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ
31.80 รองลงมาอายุ 36-40 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.50 อายุ 26-30 ป จำนวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 21.20 อายุต่ำกวา 25 ป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และอายุ 41 ปขึ้นไป
จำนวน 15 คิดเปนรอยละ 11.40 ตามลำดั บ
ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญระดับปริญญาตรี จำนวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 และต่ำกวา
ปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ตามลำดั บ
สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูกับ ครอบครัว จำนวน 97 คน
คิดเปนรอยละ 73.50 และอยูคนเดียว จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 26.50 ตามลำดั บ
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รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางทีต่ อบแบบสอบถาม สวนใหญ 20,001-30,000 บาท จำนวน
42 คน คิดเปนรอยละ 31.80 รองลงมานอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ
25.80 รายได 31,000-40,000 บาท จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 รายได 41,000-50,000 บาท
จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.80 รายไดมากกวา 60,001 บาทขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ
9.10 และรายได 51,000-60,000 บาท จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.30 ตามลำดั บ
5.2 ผลการวิเคราะหดานพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชัน Food Delivery
การใชแอปพลิเคชัน กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเคยใชแอปพลิเคชันของ
Grab Food จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 40.20 รองลงมา Line Man จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ
28.00 Food panda จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 24.20 แอปพลิเคชันของรานอาหาร จำนวน
8 คน คิดเปนรอยละ 6.10 และ Get Food จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลำดั บ
วัตถุประสงคในการใชบริการ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญไมอยากเสียเวลา
เดินทางไปนั่งทานที่ราน จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 38.60 รองลงมาความสะดวกรวดเร็วใน
การสั่งอาหาร จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 32.60 โปรโมชั่นสวนลดในแอปพลิเคชัน จำนวน 24 คน
คิดเปนรอยละ 18.20 ไมอยากเสียเวลาไปนั่งตอคิว จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.10 และกังวลตอ
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลำดั บ
ความถี ่ ในการใช บ ริ ก าร กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญม ีความถี่นอ ยกวา
เดือนละ 3 ครั้ง จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 43.20 รองลงมา 4-6 ครั้ง/เดือน จำนวน 54 คน
คิดเปนรอยละ 40.90 มากกวา 10 ครั้ง/เดือน จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.40 และ 7-9 ครั้ง/เดือน
จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ตามลำดั บ
ชวงเวลาในการใชบริการ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญใชบริการชวงกลางวัน
(11.00-15.59 น.) จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 56.80 รองลงมาเย็น (16.00-20.59 น.) จำนวน
50 คน คิดเปนรอยละ 37.90 กลางคืน (21.00-24.00 น.) จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และเชา
(06.00-10.59 น.) จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.30 ตามลำดั บ
คาใชจ ายในการใชบริการแตละครั้ง กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเคยใช
บริการ 101-500 บาท/ครั้ง จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 78.00 รองลงมา 501-1,000 บาท/ครั้ง
จำนวน 17 คน คิดเปนรอ ยละ 12.90 และนอ ยกวาหรือ เทากับ 100 บาท/ครั้ง จำนวน 12 คน
คิดเปนรอยละ 9.10 ตามลำดั บ
ประเภทของอาหารในการใชบริก าร กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอาหาร
ประเภทอาหารตามสั่ง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงมาอาหารฟาสตฟูด จำนวน
36 คน คิดเปนรอยละ 27.30 เครื ่ อ งดื่ม จำนวน 25 คน คิดเปนรอ ยละ 18.90 อาหารนานาชาติ
จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.40 อาหารอีสาน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.30 และเบเกอรี่
หรือขนม จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.80 ตามลำดั บ
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5.3 ผลการวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการ
ดานผลิตภัณฑ กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ดานผลิตภัณฑ
โดยภาพรวมอยู ในระดั บมาก มี ค าเฉลี ่ ย 3.84 เมื่อ พิจารณารายขอพบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือ มีร านอาหารใหเ ลือกหลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.01 รองลงมามี
เมนูอ าหารใหเ ลื อกหลากหลายและร านอาหารมีชื่อ เสียงและมีความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 4.00
บรรจุภัณฑอ าหารสวยงามใช งานสะดวก มีคาเฉลี่ย 3.71 รสชาติอาหารอรอยเหมือนทานที่ราน
มีคาเฉลี่ย 3.68 และวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารมีคุณภาพ สดใหมสะอาด มีคาเฉลี่ย 3.66 ตามลำดับ
ดานราคา กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ดานราคา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก มี ค าเฉลี ่ ย 3.89 เมื ่ อ พิ จ ารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก คือ สามารถตรวจสอบราคากอนสั่งซือ้ ได มีคาเฉลี่ย 4.15 รองลงมาราคาอาหารมีมาตรฐาน
แสดงไวใชชัดเจน มีคาเฉลี่ย 4.04 มีราคาอาหารและคาบริการจัดสงเปรียบเทียบใหลูกคาไดตัดสินใจ
มีคาเฉลี่ย 3.96 ราคาคาบริการจัดสงอยูในระดับที่สมเหตุสมผล มีคาเฉลี่ย 3.68 และราคาเหมาะสม
กับปริมาณอาหาร มีคาเฉลี่ย 3.66 ตามลำดั บ
ดานชองทางการจัดจำหนาย กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
ดานชองทางการจำหนาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 เมื่อพิจารณารายขอพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือสามารถใชบริการแอปพลิเคชันไดโดยสะดวก
มีคาเฉลี่ย 4.09 รองลงมาสามารถใชบริการผานทุกชองทางไดทุกเวลา มีคาเฉลี่ย 3.90 ทุกชองทาง
สามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.89 และสามารถกำหนดเวลาการจัดสงลวงหนา
ไดอยางแมนยำ มีคาเฉลี่ย 3.75 ตามลำดั บ
ดานการสงเสริมการตลาด กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ
ดานการสงเสริมทรงการตลาด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือมีเมนูแนะนำและราคาโปรโมชั่นประจำ
สัปดาห มีคาเฉลี่ย 3.86 รองลงมามีสวนลดหรือคูปองในการใชบริการที่ดึงดูดใจ มีคาเฉลี่ย 3.78
มีสวนลดคาบริการเมื่อแนะนำลูกคารายใหมใหใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.74 มีการประชาสัมพันธตาม
สื่อตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.67 และมีการสะสมคะแนนจากการใชบริการ เพื่อแลกสวนลด
หรือลุนรางวัล มีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลำดั บ
ดานบุคคล กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ดานบุคลากร โดย
ภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก มี ค  า เฉลี ่ ย 3.71 เมื ่ อ พิ จ ารณารายข อ พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือมีพนักงานอัธยาศัยดี สุภาพกับลูกคา มีคาเฉลี่ย 3.80 รองลงมา
พนักงานมีความชำนาญในการจัดสงไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.78 และพนักงานสามารถแนะนำ
และแกไขปญหาไดอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ย 3.59 ตามลำดั บ
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ดานกระบวนการ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มีระดับความคิดเห็นตอดานกระบวนการ
โดยภาพรวมอยู  ในระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ย 3.97 เมื่อ พิจ ารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือชองทางการชำระเงินที่หลากหลาย เชน ชำระผานบัตรเครดิต หรือ
ชำระเงินปลายทาง มี ค าเฉลี ่ ย 4.09 รองลงมาขั้นตอนในการใชบ ริก ารสะดวก และไมยุง ยาก
มีคาเฉลี่ย 4.04 มีระบบตรวจสอบสถานการณจัดสงแบบ Real Time ที่แมนยำ มีคาเฉลี่ย 3.97 และ
สามารถติดตอผูใหบริการไดอยางสะดวก ในกรณีที่เกิดปญหา มีคา เฉลี่ย 3.78 ตามลำดั บ
ดานกายภาพ กลุ ม ตั ว อย า งที่ตอบแบบสอบถาม มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ดานกายภาพ
โดยภาพรวมอยู  ในระดั บ มาก มี ค าเฉลี่ย 3.94 เมื่อ พิจ ารณารายขอ พบวาผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก คือสามารถคนหาเมนูอาหารไดงาย มีคาเฉลี่ย 3.97 รองลงมามีขอมูล
ของอาหารและรานอาหารอยางครบถวน รูปภาพอาหารมีความสวยงามนารับประทาน มีคาเฉลี่ย
3.93 และมีการจัดประเภทหมวดหมูอ าหารบนแอปพลิเคชันอยางเปนระเบียบ ใชง านสะดวก มี
คาเฉลี่ย 3.93 ตามลำดั บ
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรม
การใชบริการแอพพลิเคชั่น Food Delivery แตกตางกัน
ตารางที่ 1: ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรตน
ปจจัยทางดานประชากรศาสตร
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานภาพ
5.รายไดตอเดือน

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการใชบริการแอพพลิเคชั่น Food Delivery
แตกตางกัน
ไมแตกตางกัน






การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั ่ น Food Delivery โดยป จ จั ยทางด าน
ประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือนอยางมีนัยสำคัญทาง สถิติ
ที่ระดับ.05
สมมติ ฐ านที ่ 2 ปจ จัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธทางบวก
ตอพฤติกรรมการใชบริการแอพพลิเคชั่น Food Delivery
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธทางบวกตอพฤติกรรมการใชบริการ
แอพพลิเคชั่น Food Delivery อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
คา r อยูที่ 0.043 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก

6. อภิปรายผลการวิจัย
ปจจัยดานประชากรศาสตร
ดา นเพศ ผลการศึก ษา พบวากลุ  ม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเ ปนเพศหญิง
จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 74.20 และเพศชาย จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 25.80 ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสง (2521) หญิงชายมีความแตกตางกันทั้งในดาน
สรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจอารมณจากงานวิจัยทางดานจิตวิทยาทั้งหลายไดแสดงให เห็นถึง
ความแตกต า งอย า งมากในเรื ่ อ งความคิ ด ค า นิ ย ม และทั ศ นคติ ทั ้ ง นี ้ เ พราะวั ฒ นธรรมและ
สังคมไดกำหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองทั้งเพศไวแตกตางกัน
ดานอายุ ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอายุ 31-35 ป
จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 31.80 รองลงมาอายุ 36-40 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.50
อายุ 26-30 ป จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 อายุต่ำกวา 25 ป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ
12.10 และอายุ 41 ป ข ึ ้ น ไป จำนวน 15 คิ ด เป น ร อ ยละ 11.40 ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ดของ
ชัยวัฒน ปญจพงษ และณรงค เทียนสง (2521) ปจจัยดานอายุ (Age) อายุเปนปจจัยที่สำคัญประการ
หนึ่งตอพฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเนื่องจากอายุจะเปนตัวกำหนดหรือเปนสิ่งที่บงบอกเกี่ยวกับ
ความมีประสบการณในเรื่องตาง ๆ ของบุคคลดังคำกลาวที่กลาววาผูใหญอาบน้ำรอนมากอน หรือ
เรียกคนที่มีประสบการณ เปนตน
ดา นระดั บ การศึ กษา ผลการศึก ษา พบวา กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 21.20 และต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.80 ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของชั ยวั ฒ น ป ญ จพงษ และณรงค เทียนส ง (2521) การศึก ษาหรือความรูเปนลักษณะ
อีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผูรับสารการที่คนไดรับการศึกษาที่ตางกัน ในยุคสมัยที่ตางกัน ในระบบ
การศึกษาที่แตกตางกันจึงยอมมีความรูสึกนึกคิดอุดมการณและความตองการที่แตกตางกัน
ดา นสถานภาพ ผลการศึกษา พบวา กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญอยูกับ
ครอบครัว จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 73.50 และอยูคนเดียว จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ
26.50 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ลักษณะครอบครัว (Marital Status)
หมายถึง ลักษณะของครอบครัวนับ วาเปนเปาหมาย ที่สําคัญของการใชกลยุท ธท างการตลาดมา
โดยตลอด และมีความสําคัญอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับ หนวยของผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจ
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จํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใด สินคาหนึ่งรวมถึงยังใสใจในการพิจารณา
ลักษณะทางประชาการศาสตรและโครงสรางดานสื่อที่เกี่ยวของกับผูที่เปนคนตัดสินใจในครอบครัว
เพื่อที่จะชวยทําใหพัฒนากลยุทธการตลาดไดอยางเหมาะสม
ด า นรายได ต อเดื อน ผลการศึก ษา พบวา กลุม ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
20,001-30,000 บาท จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 31.80 รองลงมานอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท
จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 25.80 รายได 31,000-40,000 บาท จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ
21.20 รายได 41,000-50,000 บาท จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 9.80 รายไดมากกวา 60,001
บาทขึ้นไป จำนวน 12 คน คิ ดเป นรอ ยละ 9.10 และรายได 51,000-60,000 บาท จำนวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 2.30 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) รายได การศึกษา และ
อาชีพ (Income, Education and Occupation) หมายถึง ตัวแปรที่สําคัญตอการกําหนดสวนของ
ตลาด โดยทั่วไปแลวนักการตลาดจะสนใจกลุมผูบริโภคที่มีรายได สูง แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มี
รายไดต่ำเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญของการแบงสวน การตลาดโดยยึดถือเกณฑรายได
เพียงอย างเดี ยวก็คื อ รายได จ ะเปนตัวชี้วัดความสามารถของผูบ ริโ ภค ในการซื้อ สินคาหรือไมมี
ความสามารถในการซื้อสินคา
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดบริการ
ด า นผลิ ตภั ณ ฑ กลุ  ม ตั วอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยู ในระดับ มาก มีคาเฉลี่ย 3.84
เนื่องมาจากมีรานอาหารใหเลือกหลากหลาย มีเมนูอาหารใหเลือกหลากหลายและรานอาหารมีชื่อเสียง
และมีความนาเชื่อถือ บรรจุภัณฑอาหารสวยงามใชงานสะดวก รสชาติอาหารอรอยเหมือนทานที่ราน
และวั ตถุ ดิ บที ่ ใช ประกอบอาหารมีคุณภาพ สดใหมสะอาด ซึ่ง สอดคลองกับแนวคิดของโคทเลอร
(Kotler, 2003, p.449 อ างถึ ง ใน ธีร าภัส อวมอิ่ม คำ, 2551 หนา 9) ประกอบดวย 1) ผลิตภัณฑ
(Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของ ลูกคาใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑ
ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตน หรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด
สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคา (Value) ในสายตาของลูกคา
จึงจะมีผลทำใหผลิตภัณฑสามารถขายได
ดานราคา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.89 เนื่องมาจาก
สามารถตรวจสอบราคากอนสั่งซื้อได ราคาอาหารมีมาตรฐานแสดงไวใชชัดเจน มีราคาอาหารและ
คาบริการจัดสงเปรียบเทียบใหลูกคาไดตัดสินใจ ราคาคาบริการจัดสงอยูในระดับที่สมเหตุสมผล และ
ราคาเหมาะสมกับปริมาณอาหารซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วิมล จิโรจพันธุ และอุดม เชยกีวงศ
(2538, หนา17) ไดกลาววา การกำหนดราคาตองกำหนดโครงสรางทางราคาใหเหมาะสม เนื่องจาก
ราคาเปนรายจายของผูบริโภคขณะเดียวกันเปนรายรับของผูประกอบการ จึงตองมีการกำหนดกลยุทธ
ใหเหมาะสมและชัดเจนเพื่องายตอการจำแนก
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ดานชองทางการจำหนาย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.90 เนื่องมาจากสามารถใชบริการแอปพลิเคชันไดโดยสะดวก สามารถใชบริการผานทุกชองทางได
ทุกเวลา ทุกชองทางสามารถใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดเวลาการจัดสง
ลวงหนาไดอยางแมนยำซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler (2003) กลาววา ชองทางการจัดจำหนาย
พิจารณาในสวนของชองทางการจัดจำหนาย ประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค และกิจกรรม
การกระจายสินคาที่เกิดขึ้นจากผูประกอบการไปยังผูบริโภค ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษา
สินคา
ดา นการสงเสริม ทางการตลาด กลุม ตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับ มาก
มีคาเฉลี่ย 3.69 เนื่องมาจากมีเมนูแนะนำและราคาโปรโมชั่นประจำสัปดาห มีสวนลดหรือคูปองใน
การใชบริการที่ดึง ดูดใจ มีสวนลดคาบริการเมื่อแนะนำลูกคารายใหมใหใช มีการประชาสัม พันธ
ตามสื่อตาง ๆ อยางสม่ำเสมอซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของHan & Jain(2012) การสงเสริมการตลาด
จึงเปนเครื่องมือทางการตลาดที่ถูกใชเพื่อสงเสริมการขาย โดยการนำเสนอสิ่งที่มีแรงจูงใจใหผูบริโภค
ซื้อสินคาผานทางการโฆษณา การประชาสัมพันธ การขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และ
การตลาดทางตรง เปนตน
ด า นบุ ค ลากร กลุ  ม ตัว อยา งมี ค วามคิด เห็ น โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค  า เฉลี ่ ย 3.71
เนื่องมาจากมีพนักงานอัธยาศัยดี สุภาพกับลูกคา พนักงานมีความชำนาญในการจัดสงไดอยางถูกตอง
พนักงานสามารถแนะนำ และแกไขปญหาไดอยางถูกตองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเสรี วงษมณฑา
(2540) แบง สื ่ อ ออกเปน 3 ประเภท ได แก สื่อ บุคคล สื่อ มวลชน และสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 1) สื่อบุคคล เปนสื่อที่ใชในการสื่อสารโตตอบกันไปมาแตมักจะใชกันในวงแคบ เชน
พนั ก งานขายสื ่ อ สารโต ต อบกั บ ผู  บ ริ โ ภค หรื อ พนั ก งานเสิ ร  ฟ แนะนำเมนู อ าหารแกล ู ก ค า 2)
สื่อสารมวลชน ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร และอื่น ๆ 3) สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก
อินเทอรเน็ต อีเมล
ดา นกระบวนการ กลุ  ม ตั วอย างมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97
เนื่องมาจากชองทางการชำระเงินที่หลากหลาย เชน ชำระผานบัตรเครดิต หรือชำระเงินปลายทาง
ขั้นตอนในการใชบริการสะดวก และไมยุงยาก มีระบบตรวจสอบสถานการณจัดสงแบบ Real Time
ที่แมนยำ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kanuk, Lazar and Schiffman (2007 อางถึงใน นภวรรณ
คณานุร ัก ษ, 2556) แบง กระบวนการตั ดสิ นใจซื้อของผูบริโภคเปน 3 ขั้นตอนไดแกขั้นตอนที่ 1.
ขั้นนำเขา เปนขั้นที่ผูบริโภคไดรับอิทธิพลจาก (1) องคประกอบทางการตลาด เชน ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจัดจำหนาย และการสงเสริมการขาย และ (2) สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม
เชน ครอบครั ว ชนชั ้ นทางสั ง คม และวั ฒ นธรรม ซึ่ง อิท ธิพ ลเหลานี้จ ะมีผ ลตอ การตระหนักถึง
ความตองการผลิตภัณฑของผูบริโภค ขั้นตอนที่ 2. ขั้นกระบวนการ เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคทำการ
ตัดสินใจซื้อ อั นเนื ่ อ งมาจากป จ จั ยด านจิ ตวิท ยาที่ป ระกอบดวยแรงจูง ใจ การรับ รู การเรียนรู
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บุคลิ ก ภาพ และทั ศนคติ ของผู  บ ริ โ ภคแตล ะรายรวมกับ อิท ธิพ ลจากกิจ กรรมทางการตลาดและ
สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมปจจัยตาง ๆ เหลานี้สงผลตอการตระหนักถึงความตองการ
การคนหากอนการซื้อและการประเมินทางเลือก ขั้นตอนที่ 3. ขั้นผลลัพธ ประกอบดวย กิจกรรมที่
เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินใจแลว ไดแกพฤติกรรมการซื้อ (การทดลองซื้อและการซื้อซ้ำ)
ด า นกายภาพ กลุ  ม ตั ว อย างมี ความคิ ดเห็น โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก มี ค  า เฉลี ่ ย 3.94
เนื่องมาจากสามารถคนหาเมนูอาหารไดงาย มีขอมูลของอาหารและรานอาหารอยางครบถวน รูปภาพ
อาหารมีความสวยงามนารับ ประทาน และมีก ารจัดประเภทหมวดหมูอ าหารบนแอปพลิเ คชั น
อยางเปนระเบียบ ใชง านสะดวกซึ่ง สอดคลอ งกับ แนวคิดของ Kotler (2003) เปนการสรางและ
นำเสนอรูปแบบการใหบริการทางกายภาพใหสามารถจับตองได เพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
เพื่อใหเกิดการตัดสินใจใชบริการ ไดแก การตกแตงสถานที่ เครื่องมือและอุปกรณมีคุณภาพและสะอาด

7. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
7.1 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ในการศึก ษาพฤติก รรมการใชบ ริก ารแอปพลิเ คชัน Food Delivery ครั้ง นี้ ผูวิจ ัยจึง ขอ
เสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
ดานผลิตภัณฑ ควรใหความสำคัญกับบรรจุภัณฑอาหารสวยงามใชงานสะดวก และรสชาติ
ของอาหารใหอรอยเหมือนทานที่ราน ควรเนนวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารควรใหมีคุณภาพ สดใหม
สะอาดและดีตอสุขภาพของผูบริโภค
ดานการสงเสริมทางการตลาด ควรเพิ่มการประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ
และควรมีการสะสมคะแนนจากการใชบริการ เพื่อแลกสวนลดหรือลุนรางวัล ตาง ๆ จากทางรานคาหรือ
จากแอปพลิเคชัน
ดานบุคลากร ควรพัฒนาทักษะของพนักงานมีความชำนาญในการจัดสงไดอยางถูกตองและ
พนักงานสามารถแนะนำ และแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
7.2 ขอจำกัดงานวิจัย
7.2.1 เนื ่ อ งจากกลุม ตัวอยางที่ส ำรวจในครั้ง นี้เ ปนพนัก งานบริษัท ฯ จึง ทำให
ผลการวิจัยใชไดในการวิจัยในครั้งนี้เทานั้น
7.2.2 เนื่องจากกลุมประชากรเปนพนักงานบริษัทฯ ที่มีชวงอายุต่ำกวา 25 ป-41 ป
ขึ้นไป ในสำรวจครั้งนี้ จึงทำใหผลการวิจัยไมสามารถเปนตัวแทนของประชากรทุกชวงอายุได
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7.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
7.3.1 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะองคกรเทานั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไป
ควรขยายกลุมประชากรใหครอบคลุมเปนพื้นที่ระดับจังหวัด และควรศึกษาโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
7.3.2 ควรศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลพฤติกรรมการใชบริการแอปพลิเคชันในการสั่ง
Food Delivery
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การปรับตัวของธนาคารพาณิชยในยุคโลกพลิกผัน (Disruption)
ศึกษากรณี บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เขตประกอบการสาขา ลาดพราว – บางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มลทิชา แกวทองคำ *
0

บทคัดยอ
ในยุคสมัยที่เทรนดของโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว นำมาสูพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไปตาม
การใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มคุณคาใหกับลูกคามากกวา ทำใหการแขงขันภายในอุตสาหกรรม
ธนาคารรุนแรงขึ้นมาก “Digital Disruption” จึงเปนความทาทายของธนาคารในยุคปจจุบนั ที่ตอง
ปรับตัว หรือ ทรานสฟอรมองคกร รวมถึงผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขัน และ
ยังคงมีความสัมพันธอันดีกับลูกคาอยางยั่งยืนได
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยในยุคโลกพลิกผัน (Disruption)
ศึกษากรณีบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตประกอบการสาขา ลาดพราว - บางกะป
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ธุร กิจ ธนาคาร 2) เพื ่ อ ศึ ก ษากลยุ ทธ ก ารปรับ ตัวของธนาคารในยุคโลกพลิก ผัน โดยเปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) ผูจัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ สาขาเขตประกอบ บางกะป – ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จำนวน 5 ราย และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ บทความ ขอมูลทางวิชาการ วารสาร รายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวของ

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : ball_bonne@hotmail.com

526

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

มลทิชา แกวทองคำ

ผลการศึก ษาพบวา 1) ป จ จัยที่สงผลกระทบตอ ธุร กิจธนาคาร ประกอบดวยปจจัยดาน
พฤติกรรมผูบริโภค ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของผูบริโภค ยุคแหงสังคมเทคโนโลยี มีผลตอความตองการ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดกวา สงผลตอพฤติกรรมในการใชบริการสาขาธนาคาร
นอยลง และปจจัยดานเทคโนโลยี ความกาวหนาในการพัฒนาบริการของธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ
ใหมๆ ที่เติบโตอยางกาวกระโดดนำมาสูการ Disruption ของธุรกิจธนาคารที่กระทบตอผลประกอบการ
2) กลยุทธการปรับตัวของธนาคารในยุคโลกพลิกผัน ไดแก รูปแบบ ลักษณะการใหบริการใหบริการ
และพนักงานที่เปลี่ยนไปจากเดิม การพัฒนาดานเทคโนโลยีที่สำคัญใหครอบครองพื้นที่ทางการตลาด
จากคูแขง เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วได
คำสำคัญ: ธนาคารพาณิชย โลกพลิกผัน การปรับตัว
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1. บทนำ
พฤติ ก รรมของผู  บ ริ โ ภคกั บ ความตอ งการใชบ ริ ก ารทางธนาคาร หากยอ นกลับ ไปเมื่ อ
5 ปที่แลว อาจกลาวไดวาธนาคารที่มีจำนวนสาขาและตูเอทีเอ็มมากที่สุดจะเปนผูที่สามารถใหบริการ
เขาถึงลูกคาได และนำเสนอผลิตภัณฑไดอยางทั่วถึงมากกวา ทำใหหลายธนาคารตางมีนโยบายใน
การขยายสาขาเพื่อใชเปนชองทางในการเพิม่ ปริมาณลูกคา เพื่อสรางโอกาสในการขยายผลิตภัณฑของ
ธนาคาร แตในปจจุบันดวยทิศทางและเทรนดของโลกที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วนำมาสูพฤติกรรม
ผูบริโภคที่เปลี ่ยนไปตามยุ คสมัย ความต องการความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มคุณคาใหกับลูกคามากกวา ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology)
การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันของเทคโนโลยี ทำใหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมธนาคาร
รุนแรงขึ้นมีผูประกอบการรายใหมทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร เกิดขึ้นมากมาย
โดยใชเทคโนโลยีอันทันสมัยเปนตัวเปดประตูเพื่อเขามานำเสนอผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน
เชนเดียวกับธนาคารในรูปแบบตาง ๆ ผานแพลตฟอรมทางการเงินใหมๆ เชน บริษัทในกลุมโทรคมนาคม
กลุมสื่อสาร กลุมคาปลีก รานสะดวกซื้อ ที่หันมาใหบริการ E-wallet ในการชำระคาสินคาและบริการ
หรือบริษัทสตารทอัพที่ใหบริการดานการลงทุน การปลอยสินเชื่อ เปนตน
ดังนั้นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ หรือความเปนผูนำตลาดไมใชเรื่องของจำนวนสาขาหรือตูเอทีเอ็ม
มากที่สุดอีกตอไป แตเปนยุคที่เรื่องของ “ความเขาใจ” ความตองการของลูกคา และการนำเอา
“เทคโนโลยี” และ “ขอมูล” มาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการเพื่อสรางประสบการณ
ใหม ๆ ใหลูกคาพึงพอใจมากที่สุด จนเกิดเปนความผูกพันระยะยาว กลายเปนกุญแจสำคัญที่จะนำ
พาธุรกิจใหรอดพนคลื่นพายุแหงความเปลี่ยนแปลงนี้ได
“Digital Disruption” จึงเปนความทาทายของธนาคารในยุคปจจุบัน ที่ตองปรับตัว หรือท
รานสฟอรมองคกร รวมถึงผลิตภัณฑและบริการตาง ๆ เพื่อใหสามารถแขงขัน และยังคงมีความสัมพันธอนั
ดีกับลูกคาอยางยั่งยืนได
จากผลของการ Disruption ที่มีมาอยางตอเนื่องทำใหธนาคารขนาดใหญที่ตองปรับบทบาท
เกิดการเปลี่ยนแปลงใหญของธนาคารพาณิชยทั่วประเทศ จากขอมูลจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย
จากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จะเห็นชัดเจนวาจำนวนสาขาในภาพรวมทั้งระบบปรับลดลง
ตอเนื่อง ปริมาณสาขาที่ลดลงในภาพรวมก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับจำนวนพนักงานของธนาคาร
พาณิชย โดยการนำเทคโนโลยีมาใชแทนที่ สาเหตุดังกลาว ทำใหผูวิจัยตองการศึกษามุมมอง ทิศทาง
การปรับตัวของธนาคารพาณิชยในยุคโลกพลิกผัน ในทัศนะของผูบริหารสาขา ดานความเขาใจใน
พฤติกรรมผูบริโภค ดานการ Disruption Technology ที่นำมาสูการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร และ
กลยุทธการวางแผนการดำเนินในอนาคตเพื่อใหธุรกิจของธนาคารยังคงดำเนินตอไปได
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2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจธนาคาร
2.2 เพือ่ ศึกษากลยุทธการปรับตัวของธนาคารในยุคโลกพลิกผัน

3. การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการปรับตัวของธนาคารพาณิชยในยุคโลกพลิกผัน (Disruption) ศึกษากรณี บริษัท
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมา
กำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังตอไปนี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมและนิยามคำศัพทที่เกี่ยวของ
3.1.1 นิยามคำจำกัดความธนาคารพาณิชย
ธนาคารพาณิชย (Commercial bank) สถาบันการเงินที่จดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคล
ตามกฎหมาย บริ ษั ท จำกั ด หรื อ บริษัท มหาชนจำกัด ใชชื่อ หรือ คำแสดงชื่อ นำหนาวาธนาคาร
ใหบริการเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงินสินเชื่อ และบริการอื่นๆ เปนสถาบันการเงินภาคเอกชนที่มี
ความสำคัญที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณเงินฝากและจำนวนเงินใหกูสูงสุดเมื่อเทียบกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ภายใตการกำกับดูแลของธนาคาร
กลางหรือธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand)
3.1.2 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค
แนวคิดการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคของ ศาสตราจารย Philip Kotler โดย
เกิดจากสิ่งกระตุนที่มีผลตอ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) โดยอธิบายไดว าสิ่ง
กระตุนที่อาจสงผลใหเปนเหตุจูงใจในการซื้อสินคาและการบริการของผูบริโภค อาจมาจากทั้งภายใน
และภายนอกตัวผูบริโภค นักการตลาดโดยสวนใหญจะใหความสำคัญกับสิ่งกระตุนภายนอก เพื่อที่จะ
จัดการสิ่งกระตุนนี้ใหจูงใจผูบริโภค (นฤมล อดิเรกโชติกุล, 2548) โดยสิ่งกระตุนภายนอกจะประกอบ
ไปดวยสิ่งกระตุนทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย
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สิ่งกระตุนภายนอก
สิ่งกระตุนทางการตลาด สิ่งกระตุนอื่นๆ
- ผลิตภัณฑ
- เศรษฐกิจ
- ราคา
- เทคโนโลยี
- การจัดจำหนาย
- การเมือง
- การสงเสริมการตลาด - วัฒนธรรม

ลักษณะของผูซื้อ
(Buyer’s characteristics)
- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกยี่หอ
- การเลือกผูขาย
- เวลาในการซื้อ

ปจจัยภายนอก
1. ดานวัฒนธรรม
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน
1.2 วัฒนธรรมยอย
1.3 ชั้นทางสังคม

กลองดำหรือ
ความรูสึกนึกคิดของผูซอื้

Buyer’s black box

การตอบสนองของผูซื้อ
- การเลือกผลิตภัณฑ
- การเลือกยี่หอ
- การเลือกผูขาย
- เวลาในการซื้อ
- ปริมาณการซื้อ

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision)
- การรับรูปญหา
- การคนหาขอมูล
- การประเมินผลพฤติกรรม
- การตัดสินใจซื้อ
- ความรูสึกภายหลังการซื้อ

ปจจัยภายนอก
2. ปจจัยทางสังคม
2.1 กลุมอางอิง
2.2 ครอบครัว
2.3 บทบาทและสถานะ

ปจจัยเฉพาะบุคคล
3. ปจจัยเฉพาะบุคคล
3.1 อายุ
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว
3.3 อาชีพ
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ
และรายได
3.5 คานิยมและรูปแบบ
การดำรงชีวิต

ปจจัยภายใน
4. ปจจัยทางจิตวิทยา
4.1 การจูงใจ
4.2 การรับรู
4.3 การเรียนรู
4.4 ความเชื่อถือ
4.5 ทัศนคติ
4.6 บุคลิกภาพ
4.7 แนวคิดของตน

ภาพที่ 1: รูปแบบพฤติกรรมการซื้อ
ที่มา: นฤมล อดิเรกโชติกลุ , 2548; บุญเกี้อ ไชยสุริยา, 2542
จุฑาภรณ ไรวอน (2557) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ
บัวหลวง ไอแบงกกิ้ง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
เพศไมมีความแตกตางในการเลือกใชบริการมากนัก เนื่องจากอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน แสดงใหเห็น
ถึงคนรุนใหมที่มีความตองการในการใชบริการทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น มาจากปจจัยความนาเชื่อถือใน
ภาพลักษณของธนาคาร เรื่องมั่นคงและความปลอดภัย การใหบริการของพนักงาน ความตองการ
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ความสะดวกในดานชองทางการใหบริการ อยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และปลอดภัยตอบโจทยความตองการของผูใชงาน ธนาคารจึงตองมีแผนการพัฒนาปรับปรุงระบบ
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ไดศึกษาทัศนคติของผูบริโภค เรื่องปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ
ธนาคารบนอินเตอรเน็ตของลูกคา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จัง หวัด
ปทุมธานี พบวาปจจัยที่สงผลใหเลือกใชบริการเปนเพราะความตองการประหยัดเวลา คาใชจายในการ
เดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการทางอินเตอรเน็ต ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยี และทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการทางอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
3.1.3 ขอมูลพฤติกรรมผูบริโภคของธนาคาร
งานศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) (2563) ไดสรุปพฤติกรรมการชำระเงินของ
คนไทย พบวาการใช e-Payment ก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและเติบโตอยางกาวกระโดดโดยเฉพาะ
ในชวง 2-3 ปที่ผานมา โดยปริมาณการใช e-Payment เพิ่มขึ้นกวา 3 เทา จาก 49 ครั้งตอคนตอป
ในป 2559 เปน 151 ครั้งตอคนตอปในป 2563 (ขอมูล เม.ย. 63) ซึ่งสอดคลองกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะโครงการพรอมเพยในป
2560 ที ่ ช วยทำให ต นทุ นการโอน e-Payment ถูก ลง ประกอบกับ การเพิ่มฟง กชั่นการใชง านที่
หลากหลาย อาทิ การโอนเงินภาครัฐ การโอนเงินรายยอยและธุรกิจ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส
(e-Donation) รวมถึง QR Payment ที่ปจจุบันมีจุดบริการกวา 6 ลานจุดทั่วประเทศ
3.1.4 เทคโนโลยี Disruption ที่เกี่ยวของกับธุรกิจธนาคาร
- Application Internet & Mobile Banking เปนชองทางการใหบริการ ในการทำธุรกรรม
ทางการเงินตางๆ จากธนาคาร ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เชน บริการ
ฝาก-ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินคาบริการ ดูขอมูลทางการเงิน การลงทุนตางๆ เปนตน ซึ่งเปนบริการที่
ผูใชบ ัญ ชีธนาคารสามารถทำด วยตนเองไดอ ยางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดกวา
ซึ่งไดรับความนิยมอยางตอเนื่องในยุคแหงความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน
- Fintech (Financial Technology) คือ กลุมธุรกิจที่ประยุกตใชเทคโนโลยีเขามาทำใหก าร
บริการที่เกี่ยวของกับการเงินและการลงทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การทำธุรกรรมรับ-จาย-โอน
เงินออนไลนของธนาคาร หรือการวิเคราะหขอมูลหุนเพื่อชวยการตัดสินใจของนักลงทุน โดยบริการ
เหลานี ้ ม ั กจะอยู  ในรู ปแบบของบริการออนไลนแทบทั้ง สิ้น ตัวอยาง Fintech ที่ม ีม านาน ไดแก
นวัตกรรมตู ATM ที่ใชกดเงินสดไดสะดวก การเปลี่ยนแปลงในปจจุบ ัน เปนการเปลี่ยนแปลงทั้ง
อุตสาหกรรมธนาคาร จากปจจัยของผูใหบริการรายใหมๆ อยางฟนเทค ที่มีตนทุนต่ำกวาและสราง
ทางเลือกใหลูกคา, สรกฤช พฤทธานนทชัย (2563)
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- E-wallet กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกส กระเปาเงินดิจิทัล หรือ กระเปาเงินออนไลน ที่อยูใน
รูปแบบของแอปพลิเคชั่น ชวยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมตาง ๆ อาทิ การช็อปปงออนไลน
ปจจุบัน E-Wallet หรือระบบ E-payment ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จึงมีความปลอดภัยสูง
สงผลใหมีผูคนหันมาใชเทคโนโลยีนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ภคพร เปลี่ยนไพโรจน (2560) เสนองานวิจัยเรื่องมุมมองและการปรับตัวของพนัก งานสาขา
ในยุค Digital Banking ผลการวิจ ัยพบวา การใหบ ริก าร Digital Banking ทำใหผ ูใชบ ริก ารเกิ ด
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และคาใชจายมากกวา สงผลใหธนาคารมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ในการใหบริการ ไมวาจะเปน ชองทางการขาย การมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย มี
ความ
เชื่อมโยงกัน นำมาสูการลดจำนวนสาขา และพนักงาน สวนหนึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยี ที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป
วิเรขา สันตะพันธุ, กรรณภรณ กัลยาจิตรโกศล, กองภพ กลิ่นประยูร, น.ส.ณัฐญา สินเสรีกุล
(2560) จากบทความวิชาการ ความทาทายของธุรกิจธนาคารพาณิชยจากบริบทการเปลี่ยนแปลงสู ยุค
ดิจิทัล กลาววา บริบททางโครงสรางสังคม และวิวัฒนาการดานเทคโนโลยี สงผลตอพฤติกรรมของ
ผูบ ริโ ภคที่เ ปลี ่ ยนไป ทำให เ กิ ดการปรั บ ตัว ของธุร กิจ ธนาคารพาณิช ย ที่ม ีก ารปดสาขาลดลง
อยางตอเนื่องทุกป ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ธนาคารตางพัฒนาเพื่อนำมาใชใน
การตอบสนองความตองการของผูใชบริการทางการเงินใหครอบคลุม มากยิ่ง ขึ้น ทำใหเ กิดการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของสาขาธนาคารในอนาคต เปน 4 แบบ ไดแก Digital Branch, Skinny Branch,
Customize Branch, Full Service Branch ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตาง ๆ นี้ จะสงผลกระทบ
ตอบุคลากรสาขา ที่เปลี่ยนจากการใหบริการรูปแบบเดิม มาเปนผูใหคำปรึกษาทางดานการเงินที่
ซับซอน หรือมีลักษณะเฉพาะ ตลอดจนการพัฒนาทักษะความสามารถในการให
ความ
ชวยเหลือ หรือแกไขปญหาใหลูกคาไดดีกวาการใชเทคโนโลยี
ศรัณญา วิริยะศาสตร (2561) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง การปรับตัวของธนาคารพาณิชยไทยใน
ยุคฟนเทค จากการศึ ก ษาพบว า ในยุ คที ่ ฟ นเทคเขามามีบ ทบาท ธนาคารพาณิชยไทยไดม ีก าร
ปรับ เปลี่ยนโครงสร างองค ก ร โดยใช ก ลยุท ธ Spin-off เพื่อ พัฒ นานวัตกรรมทางการเงิน และ
เทคโนโลยีใหมๆ ทั้งพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะเปนที่ตองการของตลาด โดยธนาคารมีการปรับตัว
ตาง ๆ เชน การรวมมือกับฟนเทค มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบริก ารทางการเงินที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคมากที่สุด
3.1.5 นิยามและแนวคิดการวางแผนกลยุทธ
การวางแผนกลยุทธ เปนกระบวนการกำหนดกลยุทธและการนำกลยุทธไปใช การกำหนด
วัตถุป ระสงค ขององค ก าร การเลื อ กกลยุ ท ธที่จ ะทำใหอ งคก ารสามารถไปสูวัตถุป ระสงคนั้นได
การวางแผนกลยุทธจะเกี่ยวของกับ 3 หัวขอที่สำคัญคือ การวิเคราะหกลยุทธ การกำหนดกลยุทธ
และการนำกลยุทธไปใช
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มลทิชา แกวทองคำ

ศมกฤต กฤษณามระ,กานตชนก บุญสุภาพร (2562) ไดใหความคิดเห็นในบทความ “ธนาคาร
จะปรับตัวอยางไรภายใตสมรภูมิ Digital disruption” เนื่องจากเปนธุรกิจทีม่ ีผปู ระกอบการหลายราย
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชอยางแพรหลาย โดยเราจะเรียกผูประกอบการกลุมนี้วา Challenger bank
ซึ่งเปนผูประกอบการที่นำเสนอบริการทางการเงินผานชองทาง Online หรือ Mobile application
จนสามารถใหบริการดวยตนทุนที่ลดลง ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และสงมอบสินคาที่ตรงใจผูบริโภคยิ่งขึ้น
ดังนั้นธุรกิจธนาคารไทย ควรหาแนวทางในการใชประโยชนจากสาขาซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูเดิมรากฐาน
สำคัญตอธุรกิจธนาคาร ดังนั้นผูประกอบการควรดำเนิน 3 กลยุทธ ประกอบดวย 1) กลยุทธ Omni
channel สรางประสบการณไรรอยตอระหวางชองทางออนไลนและออฟไลน 2) กลยุทธ Sense of
Community สรางประสบการณที่เหนือกวาแคก ารใหบริการทางการเงินทั่วไป 3) กลยุทธผสาน
Human touch เข า กั บ Technology เช น การมี Self-service screen และ หุ  น ยนต ส ำหรั บ
บริการลูกคา
3.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ปจจัยที่สงผลกระทบตอ
ธุรกิจธนาคาร
1. พฤติกรรมผูบริโภค
2. เทคโนโลยี Disruption
 Application
 Internet Mobile
 Fintech

 E-wallet

ผลกระทบตอธนาคาร
 ปริมาณการใชบริการ
สาขา และประเภท
ธุรกรรมที่ใชผานสาขา
 ปริมาณการใชบริการ
และประเภทธุรกรรมที่
ใชผานอินเตอรเน็ต
 ผลประกอบการธนาคาร

กลยุทธในการปรับตัวของ
ธนาคารในโลกยุคพลิกผัน
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
สาขาที่ใหบริการ
 การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทำธุรกรรม
 การพัฒนาดาน
เทคโนโลยี

4. วิธีการศึกษา
งานวิจัยนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจธนาคารในโลกยุคพลิกผัน (Disruption)
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และความกาวหนาของเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาท
สำคัญในการ Disruption ธุรกิจธนาคารอยางรวดเร็ว นำสูการวางแผนกลยุทธในการปรับตัวของธุรกิจ
ธนาคารใหพรอมรับมือ และสรางศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจตอไปได
โดยในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพคุณภาพ (Qualitative Research) ดำเนินการ
เก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเ ชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผูวิจัยไดใชแบบตามโครงสรางที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยสัมภาษณผูจัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ จำนวน 5 ราย จากสาขาเขตประกอบการ
ยานบางกะป – ลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการเงินการธนาคาร
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อีกทั้งมีประสบการณในการบริหารจัดการและวางแผนกลุยุทธของธุรกิจธนาคารผานสาขาธนาคาร
และการศึกษา รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ บทความ ขอมูลทางวิชาการ วารสาร รายงานการ
เอกสารตาง ๆ ขอมูลตาง ๆ ทางเว็บไซดอินเตอรเน็ต ดวยเทคนิคตรวจสอบสามเสา (Data Source
Triangulation) แลวนำมาวิเคราะหรวมกับขอมูลปฐมภูมิเพื่อตอบคำถามและวัตถุประสงคการวิจัยใน
ครั้งนี้

5. ผลการศึกษา
จากการศึกษาสามารถตอบคำถามการวิจัยและวัตถุประสงคไดดังนี้
5.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจธนาคาร
5.1.1 ดานพฤติกรรมผูบริโภค
กลุมลูกคาปจจุบนั ของสาขาธนาคารกรุงเทพ เขตประกอบการยานลาดพราว – บาง
กะป กรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนกลุมลูกคาชวงอายุ 30-60 ป โดยมีสัดสวนเพศชาย รอยละ 54
มากกวาเพศหญิง ที่มีสัดสวนรอยละ 46 (สาเหตุสัดสวนดานเพศชายที่มากกวา เนื่องจากกลุมลูกคา
สวนใหญเปนลักษณะลูกคาบริษัทมากกวาบุคคลทั่วไป ซึ่งจะเปนพนักงาน Messenger เพศชาย ที่มา
ใชบริการสาขา) ระดับการศึกษาสวนใหญ มีจำนวนคละกัน ตั้งแต เปนระดับต่ำกวาปริญญาตรี ขึ้นไป
ซึ่งเกณฑรายไดลูกคาที่ใชบริการสวนใหญ มีรายไดตั้งแต 15,000 บาทขึ้นไป
ขอมูลดังกลาวทำใหเห็นไดวาปจจุบันกลุมลูกคาธนาคารสวนใหญ เปนลูกคาที่มี
รายได อยูในระดับ Blue Collar มากกวา ระดับ White Collar โดยธุรกรรมที่มาใชบริการสาขาใน
ปจ จุบัน เปนลั กษณะการทำธุ รกรรมที ่ ยั งไมสามารถทำไดดวยตนเองผานอินเตอรเน็ต หรือทาง
Mobile Banking และเปนธุรกรรมที่ตองยืนยันตัวตน เชน การมอบอำนาจบัญชีบริษัท การใชเช็คของ
บัญชีกระแสรายวัน การเปดบัญชีใหม การออกสมุดบัญชีใหมเนื่องจากสมุดหาย การฝาก ถอน ของ
ลูกคากลุมสูงอายุที่ยัง ไมถนัดการใชเทคโนโลยี และใชบริการเพื่อความสะดวกในการใชงานดาน
การเงินของลูกคา ไดแก การทำบัตร หรือแกไข เปลี่ยนแปลงบัตร ATM และการแกไขปญหาจาก
การใชงาน Internet Banking หรือ Mobile Banking ที่ตองทำผานสาขาธนาคารเชน การเปลี่ยน
เบอรโทรศัพท ที่อยู การขอรหัสใหม การเปลี่ยนแปลงขอมูลบัญชีที่ใชผูก Application เปนตน ซึ่งจะ
เห็นไดวา กลุม ลูกคาสวนใหญม ีความตอ งการเพิ่มความสะดวกในการใชบริการดวยตนเองผาน
Application และ ATM มากกวาการใชบริการฝาก ถอน ชำระผานสาขา
สอดคลองกับขอมูลการทำธุรการทางการเงินจากงานศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทย
(ธปท.) (2563) ไดรายงานปริมาณการชำระเงินผานระบบการชำระเงินและชองทางตางๆ ป2561 ถึง
เดือนสิงหาคม 2563 พบขอมูลสำคัญการใชบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Payments) ใน
ป 2562 มีปริมาณการทำธุรกรรม 8.98 พันลานรายการ เติบโตขึ้นกวาป 2561 ถึงรอยละ 67 และ
534

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

มลทิชา แกวทองคำ

หากเปรียบเทียบการโอนเงินรายยอยขามธนาคารผานอินเตอรเน็ตและโทรศัพทเคลื่อนที่กับ การโอน
เงินรายยอยขามธนาคารผานสาขา พบวาในป 2561 การโอนเงินรายยอยขามธนาคารผานสาขา
มีจำนวนที่นอยกวาคิดเปนรอยละ 0.63 ในขณะที่ ป 2562 มีจำนวนรายการนอยกวาคิดเปน 0.21
ของการโอนเงิ น รายย อ ยข า มธนาคารผ านอิ นเตอร เ น็ ต และโทรศัพ ทเ คลื ่อ นที ่ แสดงถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมความต องการการทำธุรกรรมดวยตนเองที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดกวา
ของผูบริโภคไดอยางชัดเจน
ดานสถิติการใชบริการทางอินเตอรเน็ตของธนาคารพาณิชยไทย เดือน ธันวาคม 2562 จาก
ขอมูลงานวิจัยของธนาคารกรุงเทพ ธุรกรรม ผาน Internet Banking เดือน ธ.ค.62 มีมูลคา 3,066
ลานบาท สูงสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค.53 โดยขยายตัวจากปกอนหนาถึง 23.7% ในขณะที่ธุรกรรมผาน
Mobile Banking เดือน ธ.ค.62 มูลคา 2,185 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนาถึง 20.9%
5.1.2 ดานTechnology Disruption
มุมมองของผูจัดการสาขา ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการ Disruption ที่เกิดขึ้น
เปนสิ่งที่สงผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบกับธนาคาร และลูกคาอยางมาก โดยมีเทคโนโลยี เปนปจจัย
สำคัญ ในการเขาถึงการใชบริการของลูกคาในปจจุบ ันเปนอยางมาก ไดแก การใช Application
Internet Banking, Mobile Banking เพราะทำใหลูกคาสะดวก สบาย รวดเร็ว ในการทำธุรกรรม
ซึ่งธนาคารตองรับมือในการพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการของลูกคาใหได เพื่อรักษา
ฐานลู ก คา ของธนาคารใหไ ดม ากที ่ส ุ ด ขณะเดี ย วกัน Technology Disruption ก็ ส  ง ผลตอ การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของธนาคารในอนาคตอยางแนนอน เชน ปจจุบัน พนักงานสาขาไดปรับรูปแบบ
ใหมีการเรียนรูดานWealth Advisor มากขึ้นกวาการเปนพนักงานที่ทำหนาที่ฝากถอน เพราะอยางไร
ก็ตามมุมมองผูจัดการยังมีความเห็นวา แมวาเทคโนโลยีจะทำใหลูกคาเกิดความสะดวกสบาย แตลูกคา
ก็ม ีโ อกาสเสี ยโอกาส ในการรั บ รู  ผลิตภัณฑท ี่ซับซอ น ซึ่ง การสื่อ สารผานบุคคลดวยกันจะทำให
ลูกคาเขาใจ และเกิดประโยชนกับลูกคามากกวา
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณดาน Technology Disruption สอดคลองกับขอมูล
การทำธุรการทางการเงินจากงานศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) (2563) ไดสรุปพฤติกรรม
การชำระเงินของคนไทย พบวาการใช e-Payment ก็มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นและเติบโตอยางกาวกระโดด
โดยปริมาณการใช e-Payment เพิ่มขึ้นกวา 3 เทา จาก 49 ครั้งตอคนตอปในป 2559 เปน 151 ครั้ง
ตอคนตอปในป 2563 และปริมาณธุรกรรมผาน Internet Banking และ Mobile Banking จากป
2553 จนถึงป 2562 ที่มีปริมาณเกือบ 8,000 ลานรายการ ในขณะที่ขอมูลสถิติบัญชีผูใช Internet
Banking ของงานวิจัยของธนาคารกรุงเทพ ป 2019 มีบัญชีผูใช Internet Banking เดือน ธ.ค.62
จำนวน 29.4 ลานบัญชี สูงสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค.53 โดยขยายตัวถึง 27.4% จากปกอนหนา และปริมาณ
บัญชีผูใช Mobile Banking เดือน ธ.ค.62 จำนวน 60.1 ลานบัญชี สูงสุดนับตั้งแตเดือน ม.ค.53 โดย
ขยายตัวจากปกอนหนาถึง 45.9% แสดงถึงการใชเทคโนโลยีทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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5.2 กลยุทธการปรับตัวของธนาคารในยุคโลกพลิกผัน
5.2.1 ผลกระทบตอธุรกิจธนาคาร
ปริมาณสัดสวนที่ใชบริการจากผลการศึกษาจำนวน 5 สาขาพบวาปริมาณลูกคาที่ใช
บริ ก ารสาขาลดลงเฉลี ่ ยรอ ยละ 42 จากป พ.ศ.2562 โดยสาเหตุส ำคั ญ มาจากการที ่ ล ูก คาใช
แอพพลิเคชั่นของธนาคารมากยิง่ ขึน้ ในการทำธุรกรรมที่สามารถทำไดดวยตนเอง ซึ่งมีความสะดวก
รวดเร็ว และประหยัดคาธรรมเนียมมากกวาการใชบริการผานสาขาธนาคาร อีกทั้งมีปจจัยที่สนับสนุน
การใชงานทางเทคโนโลยีในชวงสถานการณ Covid19 ที่ผานมา ทำใหลูกคาลดลงอยางเห็นไดชัด
โดยผลจาการลดลงของปริมาณลูกคาที่มาใชบริการสาขา สงผลตอผลประกอบการของสาขาธนาคารที่
ลดลงเชนกัน เนื่องจากปริมาณคาธรรมเนียมนอยลงอยางตอเนื่อง ประกอบกับโอกาสในการขยาย
ผลิตภัณฑของธนาคารลดลงตาม
ดานทิศทางผลประกอบการสาขาที่ลดลงจากการสัมภาษณ มีความสอดคลองกับ
ขอมูลทุติยภูมิของธนาคาร หากเปรียบเทียบขอมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ผานมาใน
ป 2561 ถึง 2563 รายไดที่มิใชดอกเบี้ยลดลงอยางตอเนื่องทุกป ทำใหกำไรที่เปนสวนของธนาคาร
ลดลงตาม ขอ มูล ณ ป 2562 ทำกำไรได 35,816 ลานบาท เดือ นกันยายน ป 2563 ทำกำไรได
14,783 ลานบาท ลดลงรอยละ 41 จากปกอนหนา
5.2.2 การวางแผนกลยุทธของธนาคาร
พฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนไป และความกาวหนาของเทคโนโลยี ที่ทำใหธุร กิจ
ธนาคารตองมีการปรับตัวใหทันตอการสถานการณที่เกิดขึ้นนำมาสูขอดีที่เกิดขึ้น คือ ธนาคารไดเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความกาวหนา เพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคามาก
ยิ่งขึ้น ผูจัดการสาขาธนาคารมองวา ทิศทางธนาคารในอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน
ทั้งดานรูปแบบสาขาที่เปลี่ยนไป มีการลดขนาด จำนวนสาขา และอัตราพนักงานที่ทำหนาที่แบบ
ประจำวัน โดยเปลี่ยนเปนพนักงานที่มีความรูเฉพาะ เชน Wealth Advisor การออกแบบลักษณะ
การใหบริการสาขาที่ยังมีอยูในการออกพบลูกคาแบบ Outbound, การทำ Call Report แกลูกคา
เพื่อสรางความสัมพันธในการใหบริการระหวางพนักงานกับลูกคาใหมากที่สุด เกิดการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี เชน การนำ AI มาใชในการวิเคราะหขอมูลความตองการลูกคา การจัด Segment ของ
ลูกคาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑที่เหมาะสม แมวาหลายๆธนาคารจะมีการปรับเปลี่ยนแบบพลิกโฉม หรือ
ควบรวมกิจการเพื่อโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ สำหรับธนาคารกรุงเทพ ยังมีการปรับเปลี่ยน และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน และใหบริการของลูกคาอยางตอเนื่อง
ซึ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธนาคารจะมีลักษณะแบบคอยเปนคอยไป เนื่องจากเปนองคกรขนาด
ใหญ ในการปรับเปลี่ยนธุรกรรมสำคัญบางอยางไมสามารถทำไดทันที
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6. สรุปผล การอภิปราย และขอเสนอแนะ
6.1 การสรุปผล การอภิปราย
6.1.1 ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจธนาคาร
ด า นพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค ความต อ งการที ่ เ ปลี่ ย นไปตามยุ ค สมั ยของผูบ ริโ ภค
ตามทฤษฎีผูบริโภค ดานปจจัยที่กระทบตอลักษณะของผูซื้อ เปนผลจากวัฒนธรรม ระดับสังคม และ
ปจจัยเฉพาะบุคคลจะเกี่ยวของกับ เพศ อายุ อาชีพ หรือรายได สวนปจจัยทางจิตวิทยากับความเชื่อ
การรับรูเรียนรู หรือทัศนคติ เปนปจจัยที่ถูกเชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผูบริโภค (Tatlilioglu,2014;
กมลรัตน สัตยาพิมล,2552) ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการความตองการใชบริการ ตามทฤษฎีรูปแบบ
พฤติก รรมการซื ้ อ (นฤมล อดิ เ รกโชติก ุล , 2548; บุญ เกี้อ ไชยสุร ิยา, 2542) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงไปในยุคสังคมแหงความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอความตองการ บริการที่
สะดวก สบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัดกวาของผูบริโภค สอดคลองการผลการวิจัยขอมูล
การสัมภาษณจากกลุมตัวอยางของลูกคาที่ใชบริการธนาคารในปจจุบัน พบวา กลุมลูกคาสวนใหญ
เกินกวา รอยละ50 มีความตองการเพิ่มความสะดวกในการใชบริการดวยตนเองผาน Application
และ ATM มากกวาการใชบริก ารฝาก ถอน ชำระ ผานสาขา ประกอบกับขอมูลผลงานวิจัยของ
ธนาคารกรุงเทพจากการสำรวจขอมูลผูใชงานธุรกรรมทางการเงินผานทาง Internet Baking และ
Mobile Banking เดือนธันวาคม ป 2562 มีบัญชีผูใชผานอินเตอรเน็ตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
โดยแบงปจจัยลักษณะธุรกรรมที่ใชบริการสาขาออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) Non Self-Service ลูกคาที่
จำเปนตองทำธุรกรรมประเภทที่ตองมีการยืนยันตัวตนผานธนาคาร และระบบธนาคารยังไมรองรับ
การทำธุรกรรมผานอินเตอรเน็ตได เชน การเปดบัญชี การออกสมุดบัญชีใหม เนื่องจากสมุดหาย
การเบิกจายเช็คกระแสรายวันของธนาคารตางๆ การฝาก-ถอน ของลูกคากลุมสูงอายุที่ยังไมถนัด
การใชงานเทคโนโลยี คิดเปนสัดสวนเฉลี่ยรอยละ50 ของสาขายานบางกะป 2) Technology Service
กลุมลูกคาที่ตองการแกไข ปรับปรุงการทำบัตร ATM และ Application ธนาคารเพื่อ
ความ
สะดวกในการใชงานดวยตนเองในอนาคตที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดกวา
ดานเทคโนโลยี ที่ม ีการพัฒนาเพื่อรองรับการใชบริก ารของธุรกรรมทางการเงิน
รูปแบบใหมๆที่ เปลี่ยนไปตามความตองการของผูบริโภค ที่สงผลเชื่อมโยงถึงกัน ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง หรือการ Disruption ของธุรกิจธนาคารอยางชัดเจน
จากผลการวิจัยขอมูลผูใ ชงานธุรกรรมทางการเงินผานทาง Internet Baking และ Mobile Banking
เดือ นธันวาคม ป 2562 มีม ูลคาการทำธุรกรรมผาน Internet Banking สูง ถึง 3,066 บาท สูงสุด
นับตั้งแตเดือน ม.ค.53 โดยขยายตัวตอเนื่องมาถึงป2562 อยูที่ 23.7% หรือพฤติกรรมการชำระเงิน
ของคนไทย จากการใช e-Payment ที ่ ม ี แ นวโน ม เพิ ่ ม มากขึ ้ น และเติ บ โตอย า งก า วกระโดด
ประกอบการผลการวิจัย ที่กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการ Disruption ที่
เกิดขึ้น เปนสิ่งที่สงผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบกับธนาคาร และลูกคาอยางมากโดยมีเทคโนโลยี
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เปนปจ จัยสำคั ญ ในการเข าถึ ง การใช บ ริ ก ารของลูก คาในปจ จุบ ันเป นอย างมาก ไดแก การใช
Application Internet Banking, Mobile Banking
ลักษณะความตองการใชบริการของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป สงผลตอผลประกอบการ
และรายไดของธนาคาร ทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนสาขาธนาคารในรูปแบบใหมๆขึ้น ทั้งดานการพัฒนา
เทคโนโลยีเ ครื ่ อ ง Self Service ของธนาคารชั้นนำหลายแหง ที่ม ีก ารปรับ ลดสาขาและพนักงาน
จากขอมูลจำนวนสาขาของธนาคารพาณิชยจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) จำนวนสาขาใน
ภาพรวมทั้งระบบปรับลดลงตามลักษณะความตองการของผูบริโภค ทำใหธนาคารตองวางแผนเพื่อ
รับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6.1.2 กลยุทธการปรับตัวของธนาคารในยุคโลกพลิกผัน
ปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจธนาคารโดยตรง คือปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโ ภค
และปจจัยดาน Technology Disruption อาจดูเหมือนวาเปนปจจัยธรรมดาที่สงผลตอธุรกิจทั่วไป
แตความจริงแลวนั้น ทั้งสองปจจัย กลาวไดวาเปนปจจัยหลักที่สำคัญและสงผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออ มตอ ธุรกิจธนาคาร อยางมาก ความตอ งการ ความสะดวกสบาย รวดเร็ว ปลอดภัย และ
ประหยัดคุมคาของผูบริโภคยังเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ทำใหเกิดการพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการเงิน
รูปแบบใหมเพื่อตอบสนองความตองการนั้น ธุรกิจธนาคารที่จะยังสามารถดำเนินอยูได จึงตองมี
การปรับตัวอยางมาก เพื่อรับมือกับความตองการผูบริโภค และเพื่อเพิ่มรายไดดานอื่นๆใหกับธุรกิจ
ธนาคาร ทดแทนรายไดคาธรรมเนียมที่หายไปจากการใชบริการแบบฟรีคาธรรมเนียมของธุรกรรม
ผานอินเตอรเน็ต โดยสรุปผลการวางแผนกลยุทธธนาคารในโลกยุคพลิกผันดังนี้
1) รูปแบบการใหบริการของสาขาเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการลดขนาดสาขา และลด
ปริมาณพนักงาน ใหเปนสาขาแบบ Digital Branch ที่พรอมไปดวยเทคโนโลยี แบบ Self Service ที่
ลูกคาสามารถทำธุรกรรมไดดวยตนเอง และ Customize Branch ที่มีลักษณะเฉพาะดาน Investment
มากยิ่งขึ้น สงผลตอการคัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ และ License ที่ธนาคารตองการ
2) ลักษณะการใหบริการที่เปลี่ยนไป พนักงานสาขาลด เปลี่ยนบทบาทจาก Teller เปน
Wealth Advisor และยกเลิ ก การปฏิ บ ั ติ ง าน แบบ Routine เชน การรับ ฝาก ถอน เปลี่ยนเปน
การใชวิธีการ Outbound และ Call Report ลูกคา จากการแบงกลุมลูกคาดวยการใชเทคโนโลยีที่
พัฒนามาอยางตอเนื่องของธนาคารในการแนะนำผลิตภัณฑที่เหมาะสม โดยพนักงานที่ใหบริการจะมี
ลักษณะเปน Wealth Advisor หรือการขายผลิตภัณฑทางการเงินที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น และยังคงใช
กลยุทธในการสรางความสัมพันธที่ดีแกลูกคาซึ่งเปนหัวใจการใหบริการของธนาคารที่ทำมาอยาง
ตอเนื่อง
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3) การพัฒนาดานเทคโนโลยีที่สำคัญ คือ การนำมาวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูบ ริโภค ซึ่ง
เปนกลุมลูกคาที่ใชบริการของธนาคาร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน
ใหมๆ ใหตอบสนองความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วได ภายใตความสะดวก รวดเร็ว
คุมคา และความปลอดภัยเปนสำคัญ วิธีการดังกลาวจะชวยดึงดูดลูกคา รักษาฐานลูกคา และขยาย
ลูกคาใหกับธนาคารในยุคที่ธุรกรรมทางการเงินตาง ๆ อยูแคปลายนิ้ว
4) การขยายกิจการธนาคารในตางประเทศ จากซื้อหุนธนาคารเพอรมาตาในอินโดนีเซียเปน
กลยุท ธการเติบโตของธนาคารกรุง เทพที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจในตางประเทศ เนื่อ งจาก
ธนาคารมองวาเศรษฐกิจและปริมาณประชากรของประเทศอินโดนีเซียเติบโตอยางมาก รวมถึงเทรนด
การขยายตัวของสังคมเมืองคอนขางสูง ขณะเดียวกันธุรกิจของเพอรมาตาอยูในชวงขาขึ้น มีสัดสวน
กำไรและเงินสำรองอยูในเกณฑดี แผนดังกลาวจะสามารถเพิ่มการเติบโตของธนาคารกรุงเทพใน
อนาคตไดตอเนื่อง
6.2 ขอเสนอแนะ
6.2.1 แมวาปจจัยดาน พฤติกรรมผูบริโภค และ Technology Disruption จะสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของธนาคาร เพื่อรองรับการใหบริการลูกคาไดอยางทั่วถึง และครอบครอง
ลูกคาใหไดมากที่สุด นำมาสูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของธนาคารพาณิชยขนาดใหญบางแหง ที่
ปรับตัวไปแลว ในขณะธนาคารที่บางแหงกำลังปรับตัว ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จัดไดวาอยูในชวยปรับตัว
และพัฒนาสาขาใหลักษณะคอยเปนคอ ยไป เนื่องจากเปนธนาคารขนาดใหญ ดวยมาตรฐานการ
ดำเนินการ คุณภาพการใหบริการ ชื่อเสียง ภาพลักษณ ความปลอดภัย และความนาเชื่อถือ ของ
ธนาคาร โดยมีรางวัลการันตี Bank of The Year 2020 สงผลดีตอความมั่นใจแกพนักงานในองคกร
และลูกคาที่มาใชบริการ อยางไรก็ตามธนาคารกรุงเทพก็ไดดำเนินนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อ ปรั บ ปรุ งการให บริ ก ารลู กค าที่ดีขึ้น พรอ มกับ การพัฒนาศัก ยภาพของธนาคารใหมีความรู
ความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะดาน License ที่ใชในธุรกิจการเงินที่มีความซับซอนอยาง
จริงจัง
6.2.2 ขอมูลจากการวิจัยในปที่ผานมาหลายคนคิดวา Fintech Startup จะเขามา
Disrupt ธนาคารทั ้ ง หลาย แต จ ากแนวโนม ในปจ จุบ ันจะเห็นไดวา Fintech Startup กลายเปน
Partnership กับธนาคารชวยเพิ่มความมั่นใจในการทำงาน
6.2.3 สิ ่ ง สำคั ญในควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี คือ 1) การพัฒ นาบุคลากร
การปรับปรุงทักษะของบุคลากรทั้งในแง Reskill & Upskill เพื่อรองรับเทคโนโลยีและงานใหม ๆ ที่
จะเพิ ่ มเข ามา 2) การปรับปรุง Framework ในการทำงานและโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
ใหมีกระบวนที่ชัดเจน งานตอการใชงาน 3) การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ลดความเปน Silo ให
เหลือนอยที่สุด
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6.2.4 จากขอมูลการวิจัยพบวา แมวาจะมีลูกคามาใชบริการสาขาลดนอยลง แต บาง
ธุรกรรมก็ยังเปนสวนชวยสำคัญที่ยังทำใหลูกคามาใชบริการสาขาอยู แสดงถึงโอกาสในการขยาย
ผลิตภัณฑของธนาคารผานชองทางดังกลาว
6.2.5 กลยุท ธในการลงทุนในตางประเทศถือ เปนโอกาสหนึ่งในการขยายธุรกิจ
ธนาคารที่นอกเหนือไปจากการควบรวมกิจการภายในประเทศ แสดงถึงการเปนโลกแหง Globalization
6.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
6.3.1 การเพิ่มขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณดานพฤติกรรมของผูบริโภค ที่จะเปนขอมูล
สนับสนุน ชวยในการเพิ่มความนาเชื่อถือขอมูลความตองการการใชบริการธนาคารในอนาคต
6.3.2 การศึกษารูปแบบสาขาธนาคารและประสิทธิภาพการใหบริการในอนาคต
6.3.3 มุมมอง ทัศนคติ ความตื่นตัว ของพนักงานตอการปรับตัวของธนาคารในโลก
ยุคพลิกผัน
6.4 ขอจำกัดงานวิจัย
6.4.1 จากขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ผูจัดการสาขาธนาคาร ยังไมสามารถให
ขอมูลผลกระทบธนาคาร ดานผลประกอบการที่เปลี่ยนแปลงไปของสาขาไดชัดเจน เนื่องจากเปน
ขอมูลสำคัญภายในธนาคาร แตสามารถใชขอมูลอางอิงจากผลการดำเนินธนาคารที่สามารถเปดเผยใน
งบการเงินได
6.4.2 ข อ มู ล ทุ ติ ยภู ม ิ เชิ งลึกของธนาคารไมสามารถเปดเผยได เนื่องจากอาจสง
ผลกระทบตอธุรกิจดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได เชน ขอมูลเฉพาะของธนาคารดานปริมาณสถิติการใช
บริการสาขาของธนาคาร เปนตน
6.4.3 ระยะเวลาซึ่งเปนขอจำกัดในการเพิ่มของขอมูลเชิงปริมาณ ที่จะชวยทำให
การศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภคของงานวิจัยใหนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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การแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงิน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงสถานการณหนี้คางชำระของผูกูยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหาหนี้คางชำระและ
ขอเสนอมาตรการเชิง กลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของและสัมภาษณกลุมตัวอยางแบบเชิงลึก ประกอบดวย ผูบริหาร
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ผูบริหารหนวยงานองคกรนายจางและสถานศึกษา ผูกูยืมที่กำลัง
ศึกษาอยู และผูกูยืมที่อยูระหวางชำระหนี้ รวมจำนวน 18 ทาน ผลการศึกษาพบวา จากจำนวนผูกูยืม
เงินกองทุนทั้งสิ้น 5.7 ลานราย มีผูกูยืมที่คางชำระหนี้ จำนวน 2.1 ลานราย คิดเปนเงินตนที่คางชำระ
จำนวน 78,643.06 ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากตัวผูกูยืมที่ทำใหเกิดหนี้คางชำระ ประกอบดวย
รายได คาใชจาย ภาระการชำระหนี้ประเภทอื่น การมีงานทำและปญหาสวนตัว รวมถึงปจจัยการบริหาร
จัดการของกองทุนดานกฎหมาย กระบวนการชำระหนี้ การประชาสัมพันธและระบบสารสนเทศของ
กองทุน และปจจัยสภาพแวดลอมที่ควบคุมไมได ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี และ
ภัยธรรมชาติหรื อเหตุ การณ ที ่ไมคาดคิด ซึ่งปจจัยที่ กลาวมาเปนสาเหตุ ที่ทำใหเกิดหนี้คางชำระ
มาตรการเชิงกลยุทธที่จะชวยแกปญหาหนี้คางชำระคือการนำพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึ กษา พ.ศ. 2560 มาใช ในการบริ หารจั ดการกองทุ นและติ ดตามการชำระเงิ นคื นกองทุ นให มี
ประสิทธิภาพตอไป
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1. บทนำ
การศึกษา คือ การสรางคนใหมีความรูความสามารถ มีทักษะพื้นฐานที่จำเปนและมีความพรอม
ที่จะประกอบการงานอาชีพได การศึกษาชวยสรางทุนมนุษยใหมีความเจริญงอกงาม ทั้งทางสติปญญา
จิตใจ รางกายและสังคม การศึกษาจึงเปนรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาและยกระดับทรัพยากร
มนุษยใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสูความเจริญกาวหนาของประเทศ
กองทุนเงิน ใหกูย ืมเพื่ อการศึ กษา (กยศ.) กำเนิดมาจากหลักการที่วาความยากจนไม ใช
อุปสรรคในการเขาถึงการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเปนกองทุนหมุนเวียน จัดตั้งขึ้น
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 ในสมัยนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี
โดยในป พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ในลักษณะเงินทุน
หมุนเวียนตามนัยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยเริ่มใหนักเรียน นักศึกษา
กู  ย ื มได ต ั ้ งแต ป  การศึ กษา 2539 ต อมามี การประกาศใชพระราชบัญ ญัติกองทุน เงิน ใหกูย ืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2541 โดยกำหนดใหกองทุนอยูในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีวัตถุประสงค
ใหกูยืมเงินเพื่อการศึกษาแกนักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย ที่ศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาเพื่อเปนคาเลาเรียนและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษาและคาใชจายที่จำเปนในการครองชีพระหวางศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดตั้ง
กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การบริหารกองทุน เพื่ อการศึ กษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบั ญญั ติเ งิน คงคลั ง พ.ศ. 2491
เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต
มีการบริหารจัดการและการดำเนินการ ที่มีขอจำกัดและไมสอดคลองกับนโยบายการผลิตกำลังคน
และการพัฒนาประเทศ สมควรบูรณาการการบริหารจัดการของทั้งสองกองทุนใหเปนเอกภาพอยู
ภายใตกฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการบริหารจัดการกองทุนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงไดมี
พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลใหกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
เปนหนวยงานของรัฐอยูในกำกับการดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีฐานะเปนนิติบุคคล
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและสงเสริมการศึกษาดวยการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาแบงเบาภาระดานการเงินของผูปกครอง และเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
ประเทศ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ
ปจจุบันกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีนักเรียน นักศึกษาที่ไดรับโอกาสทางการศึกษา
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย สามัญและสายอาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา
2539-2563 จำนวนทั้งสิ้น 5.7 ลานราย เปนเงินใหกูยืม 6.2 แสนลานบาท โดยมีผูกูยืมเงินที่อยูระหวาง
ศึกษาและอยูระหวางปลอดหนี้ประมาณ 9.6 แสนราย มีผูกูยืมเงินที่อยูระหวางชำระหนี้ประมาณ 3.5
ลานราย (ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2563) แตดวยสภาวการณปจจุบันของกองทุนเงินใหกูยื มเพื่อ
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การศึกษาในดานการชำระเงินคืนของผูกูยืมเงิน พบวา มีผูกูยืมจำนวนประมาณ 2 ลานรายที่ผิดนัด
ชำระหนี้ คิดเปนรอยละ 60 ของจำนวน ผูกูยืมเงินที่อยูระหวางชำระหนี้ ซึ่งมีสาเหตุหลัก 3 ประการ
ไดแก ความยากจน ขาดวินัยทางการเงิน และขาดจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนมีผูกูจำนวน
ไมนอยที่มีงานทำและมีความพรอมที่จะชำระเงินคืน แตยังมิไดชำระหนี้คืนกองทุนเนื่องจากขาด
ความรับผิดชอบ ทำใหกองทุนมีหนี้คางชำระในอัตราที่สูง ซึ่งสงผลกระทบถึงเงินที่จะใหกูยืมกับ
นักเรียน นักศึกษารุนตอไป การที่ผูกูยืมไมมีความรับผิดชอบในการชำระเงินคืนกองทุนสะท อนถึง
คานิยมทางดานคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนอาจสงผลตอการไมมีวินัยทางการเงิน ซึ่งจะเปนปญหา
ต อชี ว ิ ตส วนตั วและประเทศชาติในอนาคต จากปญ หาที่กลาวมา ผูว ิจ ัยมีความสนใจที่จะศึกษา
สถานการณ ของหนี ้ คางชำระของผู กู ย ืมเงิน รวมถึงวิเคราะห ป จจั ยที่ส งผลกระทบตอป ญหาหนี้
คางชำระของกองทุนเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเชิงกลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระของ
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อวิเคราะหสถานการณหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหาหนี้คางชำระกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
2.3 เพื่อเสนอมาตรการเชิงกลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาการแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการคนควาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) จากแหลงขอมูล
ของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา รวมถึงรายงานวิจัย บทความ วารสาร สืบคนขอมูลจาก Internet
รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่มีผูศึกษาไวในแงมุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ การสัมภาษณ
เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยใช ว ิธ ีการสุ มตั วอย างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
กับตัวแทนของกลุมตัวอยางเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกของสถานการณหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุน
ทรรศนะทางดานตาง ๆ รวมถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหาหนี้คางชำระกองทุน และมาตรการ
เชิงกลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระ เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณ โดยมีกลุมตัวอยาง 3 กลุม
ไดแก ผูบริหารกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ผูบริหารหนวยงานองคกรนายจางและสถานศึกษา
และผูกูยืมที่อยูระหวางศึกษาและผูกูยืมที่อยูระหวางชำระหนี้
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ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่งตัว
แปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานการจัดการกองทุน (กฎหมายของกองทุน กระบวนการและชองทาง
การชำระหนี้ การประชาสัมพันธ และระบบสารสนเทศ) ปจจัยสภาพแวดลอม (ภาวะเศรษฐกิจนโยบาย
รัฐบาล เทคโนโลยีและภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด) และปจจัยเกี่ยวกับผูกูยืม (รายได
คาใชจาย ภาระการชำระหนี้ประเภทอื่น การมีงานทำ และปญหาสวนตัว) ตัวแปรตาม ไดแก สถานการณ
หนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (สัดสวนผูกูยืมที่ชำระเงินคืน ยอดหนี้คาง
ชำระ และงบประมาณคงเหลือของกองทุน)
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เพื่อเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจจัยดานการจัดการกองทุน
- กฎหมายของ กยศ.
- กระบวนการและชองทางการชำระหนี้
- การประชาสัมพันธ
- ระบบสารสนเทศ
ปจจัยสภาพแวดลอม
- ภาวะเศรษฐกิจ
- นโยบายรัฐบาล
- เทคโนโลยี
- ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่ไม
คาดคิด

สถานการณหนี้คางชำระของผูกยู ืมเงิน
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
- สัดสวนผูกยู ืมที่ชำระเงินคืน
- ยอดหนี้คางชำระ
- งบประมาณคงเหลือของกองทุน

ปจจัยเกี่ยวกับผูกูยมื
- รายได
- คาใชจาย
- ภาระการชำระหนี้ประเภทอื่น
- การมีงานทำ
- ปญหาสวนตัวคาดคิด

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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รัชดา ตันติมาลา

4. ผลการศึกษา
ผลการศึกษาการแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ผูวิจัยไดสัมภาษณเชิงลึกเพื่อใหได
ขอมูลเชิงคุณภาพกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ รวมจำนวนทั้งสิ้น 18 ทาน ประกอบดวย ผูบริหารกองทุนเงิน
ใหกูยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ทาน ผูบริหารหนวยงานองคกรนายจางและสถานศึกษา จำนวน
4 ทาน และผูกูยืมที่กำลังศึกษาอยูและผูกูยืมที่อยูระหวางชำระหนี้ จำนวน 12 ทาน พรอมทั้งได
รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้
4.1 สถานการณหนี้คางชำระผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
หลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรค Covid-19 กองทุนมีจำนวนผูกูยืมที่
คางชำระหนี้สัดสวนเพิ่มขึ้น โดยมีผูกูยืมจำนวนทั้งสิ้น 5,902,695 ราย คิดเปนเงินใหกูยืมจำนวน
647,701 ลานบาท (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563) มีสถานะผูกูยืมเงินกองทุน ดังนี้ ผูกูยืมที่ชำระ
หนี้เสร็จสิ้น (ปดบัญชี) จำนวน 1,322,147 ราย คิดเปนเงินจำนวน 90,674 ลานบาท ผูกูยืมที่อยู
ระหวางชำระหนี้ จำนวน 3,590,741 ราย คิดเปนเงินจำนวน 443,144 ลานบาท ผูกูยืมที่อยูใน
ชวงปลอดหนี้ จำนวน 927,633 ราย คิดเปนเงินจำนวน 108,968 ลานบาท ผูกูยืมที่เสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพ จำนวน 62,174 รายเงินจำนวน 4,915 ลานบาท
ผลการศึกษาพบว า ผูกูยืมเงิน ที่ อยู ร ะหวางชำระหนี้ เปนผูกูย ืมที่ คางชำระหนี้ จำนวน
2,300,729 ราย คิดเปนเงินตนคางชำระ จำนวน 82,566 ลานบาท หากจำแนกตามภูมิภาคพบวา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลูกหนี้ผิดนัดสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือภาคใต มีลูกหนี้
ผิดนัด คิดเปนรอยละ 18 ภาคเหนือมีลูกหนี้ผิดนัด คิดเปนรอยละ 16 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
มีลูกหนี้ผิดนัด คิดเปนรอยละ 13 ภาคกลางมีลูกหนี้ผิดนัด คิดเปนรอยละ 11 และภาคตะวันออก
มีลูกหนี้ผิดนัดนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 7 และหากจำแนกตามระดับการศึกษาพบวา ระดับปริญญา
ตรี/อนุปริญญาตรี มีลูกหนี้ผิดนัด สูงที่สุด คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาคือ ระดับปวส./ปวท. มีลูกหนี้
ผิดนัด คิดเปนรอยละ 22 ระดับปวช. มีลูกหนี้ผิดนัด คิดเปนรอยละ 13 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีลูกหนี้ผิดนัดนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 13
4.2 รายงานฐานะการเงินของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา มีสินทรัพย จํานวน 354,889 ลานบาท ประกอบดวยเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน 13,259 ลานบาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 224,246
ลานบาท ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะสั้น – สุทธิ 28,949 ลานบาท เงินลงทุนระยะสั้น 32,388 ลานบาท
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,130 ลานบาท ลูกหนี้เงินใหกูยืมระยะยาว – สุทธิ 279,068 ลานบาท
ลูกหนี้สถานศึกษา - สุทธิ 37,219 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ26,159 ลานบาท
สิ นทรั พย ไม มี ตั วตน - สุ ทธิ 10,210 ล านบาท ลูกหนี ้ ค าดำเนินคดี 913 ล านบาท และสิ นทรั พย
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ไมหมุนเวียนอื่น 8,492,004 บาท และมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 2,261 ลานบาท ประกอบดวย
คาใชจายคางจาย 1,020,805,949.15 ประมาณการหนี้สินบำเหน็จพนักงาน 112 ลานบาท เจาหนี้
คาสินคาและบริการ 561 ลานบาท เงินรับรอการตรวจสอบ 424 ลานบาท และหนี้สินอื่น 141 ลานบาท
4.3 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหาหนี้คางชำระของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา
4.3.1 ปจจัยดานการจัดการกองทุน
4.3.1.1 ดานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 ผลการศึกษาพบวา สำหรับกระบวนการกูยืม ปญหาที่พบคือการที่กองทุน มอบ
อำนาจใหกับสถานศึกษามากเกินไปในการพิจารณาคัดเลือกผูยืมเขาศึกษา ทั้งในเรื่องของกระบวนการ
คัดเลือก และการพิจารณาคุณสมบัติของผูกูยืม ซึ่งสถานศึกษาขาดความรัดกุม และในบางแหงอาจ
แสวงหาผลประโยชนโดยมีรูปแบบการใหกูเชิงพาณิชย โดยมีการรับนักศึกษาที่ไมไดคุณภาพและไมได
ขาดแคลนทุนทรัพยเขามาศึกษาทำใหการกูยืมเงินไมตรงตามวัตถุประสงคของกองทุน ซึ่งกองทุนจึง
ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการดำเนินงานใหกูยืมของสถานศึกษาใหมี ความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึง
กองทุ น ควรพิ จ ารณาทบทวนหลักสู ตรและสาขาวิชาที่ใหกูย ืม ใหมี
ความครอบคลุ มทุ ก
สาขาวิชาเพื่อใหผูกูยืมที่จบการศึกษาไปแลวสามารถประกอบอาชีพเพื่อใหมี รายไดที่เพียงพอและ
สามารถนำเงินมาสงคืนใหกองทุน รวมถึงกองทุนควรขยายโอกาสใหคนเขาถึงการศึกษามากขึ้นเปนการ
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนอยางแทจริง สำหรับปญหาอุปสรรคในดานการติดตามการชำระ
เงินคืนที่กำหนดใหองคกรนายจางหักเงินเดือนผูกูยืมนำสงกองทุน เปน
การเพิ่มภาระงาน
ใหกับองคกรนายจาง โดยเฉพาะองคกรนายจางเอกชน บางแหงอาจสงผลกระทบถึงการกำหนด
เงื่อนไขการพิจารณาการรับสมัครเขาทำงานของนักศึกษาผูกู รวมถึงผูกูยืมบางคน
ไม
ประสงคใหนายจางหักเงินเดือนเพราะไมตองการใหรูวาเปนหนี้กองทุนและไมตองการเปดเผยขอมูล
หนี้ของตนเอง และปญหาอีกดานหนึ่งคือ กองทุนยังไมสามารถใหองคกรนายจางทุกแหงหักเงินเดือนผู
กูยืมได เนื่องจากองคกรนายจางทั่วประเทศมีเปนจำนวนมาก และผลการศึกษาจากขอมูลกองทุน
พบวา ปญหาจากการคางชำระหนี้เกิดจากกองทุนไมสามารถติดตามตัวผูกูยืมมาชำระหนี้ได ทำใหเกิด
การคางชำระและมีการฟองรองดำเนินคดีกับผูกูยืมเปนจำนวนสูงถึง 1 ลานราย
4.3.1.2 ดานกระบวนการชำระเงินคืนกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึ กษา
และชองทางการชำระหนี้ ผลการศึกษาพบวา การชำระหนี้ของกองทุน ยังไมสามารถชำระหนี้ไดทุก
ธนาคาร หรือสามารถจายพรอมเพยไดทุกธนาคารโดยไมเสียคาธรรมเนียม กองทุนจึงควรเพิ่มชอง
ทางการชำระหนี้มากขึ้นเพื่อความสะดวกของผูกูยืมในการชำระหนี้ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยอด
หนี ้ ของกองทุ น บางครั ้ งพบว าข อมู ลในระบบไม สามารถปรั บลดยอดหนี ้ ได แบบ Real Time และ
บางครั ้ งยอดหนี ้ ไม ตรงกั บใบแจ งหนี ้ ที ่ นำส งใหผ ูกูย ืม ทำใหเกิดความสับสนกับยอดหนี้ทำไมอยาก
ชำระหนี้ได ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ พบวา กองทุนมี Application กยศ. Connect ในการตรวจสอบ
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ยอดหนี้เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูกูยืมมากขึ้น และกองทุนมีการเพิ่มชองทางการชำระหนี้ได
หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่มีเพียงธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย แตปจจุบัน
สามารถชำระหนี้ทางสมารทโฟนผาน Application เปาตัง Mobile Banking หรือ ชำระดวย QR Code
หรือ Barcode ที่เคานเตอรเซอรวิสในเซเวน-อีเวฟเวน ไปรษณียไทย บิ๊กซี และธนาคารอีกหลาย
แหง รวมถึงมีกระบวนการหักเงินเดือนผานองคกรนายจางทำใหผูกูมีความสะดวกโดยหักจากบัญชี
เงินเดือน
4.3.1.3 ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ
การศึกษา ผลการศึกษาพบวา กองทุนควรใหความสำคัญกับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกูยืม
และการชำระหนี้ใหเขาใจงาย โดยเฉพาะหลักเกณฑการขอกูยืมเงิน รายไดครอบครัว การเรียนสาขา
ตาง ๆ และควรเนนการประชาสัมพันธเชิงบวกเพื่อใหผูกูยืมรูคุณคาของเงินกองทุน รวมถึงการกระตุน
สรางจิตสำนึกใหผูกูยืมมีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน และการประชาสัมพันธเรื่องการทำ
จิตสาธารณะของผูยืม เพราะนโยบายกองทุนที่กำหนดผูกูยืมตองทำจิตสาธารณะ จึงควรตองมีการ
ชี้แจงทำความเขาใจกับสถานศึกษาและผูกูยืมถึงประโยชนของการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ ทั้งนี้
การประชาสัมพันธของกองทุนอาจจะยังไมครอบคลุมและเขาถึงผูกูยืมและผูชำระเงินคืนที่อยูในพื้นที่
ทุรกันดารหรือพื้นที่หางไกล สัญญาณอินเทอรเน็ตเขาไมถึงหรือเครื่องมือสื่อสารที่ไมเอื้ออำนวย
กองทุนจึงควรมีสำนักงานอยูที่ตางจังหวัดดวย เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูกูยืมที่อยูตางจังหวัด และ
สำหรับการแจงเตือนผูกูผาน SMS ใหชำระหนี้ถือเปนชองทางที่ดีแตกองทุนควรตรวจสอบหมายเลข
โทรศัพทในการสง SMS อยางถูกตองดวยเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการสงผิดคน ทั้งนี้ จาก
การศึกษาขอมูลของกองทุนพบวา กองทุนมีชองทางการประชาสัมพันธเพื่อใหผูกูยืมเงินรับทราบ
ขอมูลขาวสารผานชองทางเว็บไซต www.studentloan.or.th Facebook Fanpage ชองทาง Line
กลุมสถานศึกษา โดยกองทุนมีการสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหรับทราบขอมูลอยางสม่ำเสมอ
นอกจากนี้ กองทุนยังมีชองทางในการติดตอสื่อสารกับผูกูยืม ผูค้ำประกัน ผูปกครอง สถานศึกษา
องคกรนายจางและประชาชนทั่วไป ไดแก กยศ. Call Center Line บัญชีทางการ กยศ. e-mail และ
Inbox Facebook รวมถึงการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ รวมถึง
สื่อออนไลนในรูปแบบตางๆ และสื่อมวลชนก็เปนสื่อที่ชวยนำเสนอขอมูลขาวสารของกองทุนใหเปนที่
รูจักในสังคม และทำใหเกิดกระแสการกระตุนสรางจิตสำนึกในการชำระเงินคืนกองทุนอีกดวย ซึ่งแม
กองทุนมีชองทางมากขึ้นแตยังคงตองเพิ่มจำนวนผูใหบริการทางโทรศัพท หรือ Call Center เพิ่มขึ้น
ดวย
4.3.1.4 ดานระบบสารสนเทศที่ใชในการดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ระบบสารสนเทศของกองทุนยังมีปญหา แมมีขอมูลมากมายแต
ไมสามารถบริหารจัดการขอมูลได การเรียกดูขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการบางตัวจึงมีความลาชา
เชน ระบบการตรวจสอบยอดหนี้ ระบบฐานขอมูลยอดหนี้คางชำระของผูกูที่ถูกดำเนินคดีไม เป น
ปจจุบัน เปนตน สงผลตอการบริหารจัดการและการรับชำระหนี้ของกองทุน จากการศึกษาขอมูลของ
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กองทุน พบวา ปจจุบันกองทุนจึงไดนำระบบสารสนเทศที่ใชในการดำเนินงานกองทุนระบบ DSL มา
ชวยสนับสนุนการการกูยืม การจัดการหนี้ การดำเนินดคีและการบังคับคดีใหมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และมีระบบการหัก
เงินเดือนขององคกรนายจางที่สามารถอำนวยความสะดวกใหกับผูใชงาน แตมีขอเสนอแนะวาระบบ
สารสนเทศของกองทุนควรมีความเสถียรสูงและสามารถรองรับผูใชบริการจำนวนมากในหวงเวลา
เดียวกันได อย างมีประสิ ทธิภ าพ สำหรับระบบตรวจสอบยอดหนี้ของกองทุ น ควรใชงานงา ยและ
สามารถตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา รวมถึงขอมูลยอดหนี้ตองเปนขอมูลปจจุบันเพื่อลดปจจัยเสี่ยงของ
การผิดนัดชำระหนี้กองทุน สำหรับการเขาถึงขอมูลผูกูยืมมีควรมีมาตรการใน
การรักษาความ
ปลอดภัยดานขอมูลอยางรัดกุม เพื่อไมใหเกิดการแอบอางใชขอมูลในทางที่ผิด ควรมีการจำกัดการ
เขาถึงขอมูลตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยดานขอมูลดวย
4.3.2 ปจจัยสภาพแวดลอม
4.3.2.1 ภาวะเศรษฐกิจ สงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูกูยืมปจจุบัน
ผูกูยืมที่ทำงานภาคธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจบริการ และธุรกิจการบิน ตกงานเปนจำนวนมาก สงผล
เรื่องการไมชำระหนี้หรือจายหนี้ลาชา กองทุนจึงควรมีนโยบายชวยเหลือผูกูเพื่อไมใหเกิดปญหาหนี้
เสี ย สะสม โดยออกมาตรการชวยเหลือผูกูยืมในเรื่องการพักชำระหนี้อยางจริงจังและควรหารื อกั บ
กระทรวงแรงงานเพื่อชวยหางานทำใหกับผูกูยืม
4.3.2.2 นโยบายรัฐบาล การที่ภาครัฐตองพยุงภาวะเศรษฐกิจ โดยการออก
นโยบายรัฐบาลประชานิยม เชน โครงการคนละครึ่ง หรือชิมช็อปใช นโยบายนี้อาจจะชวยแบงเบา
ภาระหนี ้ ห รื อค า ใช จ  า ยแต ก็ อาจทำให ผ ู  กู  ย ืม นำเงิน ไปใช ในสว นนี้ก อ นไม ไดน ำเงิน มาชำระหนี้
สวนประเด็นที่นักการเมืองมีการพูดหาเสียงในชวงเลือกตั้งวาจะยกหนี้ กยศ. จากขาวที่ออกมาก็ทำให
คนที ่ ก ำลั ง จะจ า ยหนี ้ ช ะงั ก ได รวมถึ ง มี น ั ก การเมื อ งเข า มาแทรกแซงการทำงานของกองทุ น
ตัวอยางเชน กรณีผูกูยืมที่คางชำระหนี้ มีเบี้ยปรับสูง รวมตัวกันเรียกรองใหนักการเมืองชวยแกปญหา
หนี้คางชำระ เปนตน ทั้งหมดนี้ก็อาจเปนสาเหตุที่ทำใหเกิดหนี้คางชำระได
4.3.2.3 เทคโนโลยี อาจมีผ ลกระทบไดโ ดยเฉพาะการสร างขอ มูล ที ่ ไ ม
ถูกตอง การสรางขาวเท็จ หรือ Fake News เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนที่เผยแพรในโลกอินเทอรเน็ต
ก็อาจจะทำใหผูกูเกิดความเขาผิดหรือเขาใจคลาดเคลื่อนทำใหไมชำระหนี้กองทุน แตในขณะเดียวกัน
กองทุนก็สามารถใชเทคโนโลยีมาชวยเรื่องการประชาสัมพันธผาน Social Media ชวยลดปญหาใน
เรื่องความเขาใจผิดของผูกูที่วาไมตองชำระหนี้คืนกองทุน รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีมาชวย
อำนวยความสะดวกในการชำระหนี้สามารถชำระผานชองทางออนไลน ได ทำใหรูสถานะการหั ก
เงินเดือน การกูยืม และการชำระหนี้อยางเปนระบบ ลดปญหาการชำระที่ไมตรงเวลา ขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีก็ชวยอำนวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับ ผูกูยืมทำใหลดขั้นตอนการทำงานระหวาง
เจาหนาที่กับผูกูได แตหากอนาคตระบบลมหรือมีแฮกเกอร กองทุนจะตองมีแผนสำรองและวิธีการ
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แกไขปองกัน รวมถึงควรนำเทคโนโลยีมาใชในการเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการชำระหนี้ของผูกูยืมซึ่งจะมีผลตอการชำระหนี้ในอนาคต
4.3.2.4 ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณไมคาดคิด สำหรับภัยธรรมชาตินั้นจะ
กระทบกับพื้นที่บางสวนไมกระทบกับผูกูยืมทั้งหมด เชน การเกิดอุทกภัย คนที่ไดรับผลกระทบอาจจะ
ตองใชเงินเพื่อซอมแซมบานก็ทำใหไมสามารถชำระหนี้กองทุนได และสำหรับสถานการณ Covid-19
เกิดผลกระทบโดยตรงในภาพรวมของประเทศสงผลใหคนตกงาน ลดการจางงาน และผูประกอบการ
เลิกกิจการ ทำใหไมมีความสามารถในการชำระหนี้กองทุนหรือหยุดการชำระหนี้กองทุน ภาครัฐควร
ออกมาตรการชวยเหลือผูกูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว และกองทุนไดออกมาตรการ
ชวยเหลือผูกูยื ม ซึ่งผูกูยืมบางสวนที่ มี ความสามารถในการชำระหนี ้ ก็ใชโ อกาสจากสถานการณ
ดังกลาวเปนขออางในการไมชำระหนี้กองทุนดวย
4.3.3 ปจจัยเกี่ยวกับผูกูยืมที่ทำใหเกิดหนี้คางชำระ
ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยเกี่ยวกับผูกูยืมที่ทำใหเกิดหนี้คางชำระ ประกอบดวย รายได
คาใชจาย ภาระการชำระหนี้ประเภทอื่น การมีงานทำและปญหาสวนตัว ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
การคางชำระหนี้อยูที่ตัวบุคคล ทั้งเรื่องรายได คาใชจาย ภาระการชำระหนี้ประเภทอื่น การมีงานทำ
และปญหาสวนตัว ลวนเปนสาเหตุแหงการคางชำระหนี้ รวมถึงการแพรระบาดของโรค Covid-19
ทำให คนตกงาน ก็ มี ผ ลให ไม มี เ งิ น มาจ ายหนี ้ สำหรับ ผูกูบ างคนมีเ งิน เดื อนแต ไ มย อมชำระหนี้
บางคนมีเงินเดือนแตไมเพียงพอเพราะมีคาใชจายที่สูงกวาหรือนำเงินไปใชอยางอื่นกอนจึงไมเพียงพอ
ในการชำระหนี้กองทุน รวมถึงดอกเบี้ยของกองทุนอยูในอัตราที่ต่ำ ผูกูจึงนำเงินไปชำระหนี้ประเภท
อื่นกอน เชน คาบาน คารถ คาบัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา ทั้งนี้ การสรางวินัยทางการเงิน
ใหกับผูกูยืมจึ งเปนเรื่ องที ่กองทุน ควรจะดำเนิน การเพื่ อใหผ ู กูเห็น ความสำคัญของการจัดลำดับ
การชำระหนี้ สวนสุดทายคือ ปญหาสวนตัว เชน ดูแลบิดา มารดา บุตร หรือครอบครัวเกิดอุบัติเหตุ
เจ็บไขไดปวยหรือเสียชีวิต ตองใชเงินก็อาจจะไมมีเงินเพียงพอมาชำระหนี้กองทุน
4.4 ผลการศึ ก ษามาตรการเชิ ง กลยุ ท ธ ใ นการแก ไ ขป ญ หาหนี ้ ค  า งชำระของผู  ก ู  ยืม
เงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
ผลการศึ กษา พบว า ตามพระราชบัญ ญัติกองทุน เงิน ใหกูย ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
กำหนดใหกองทุนมีอำนาจและหนาที่เพื่อประโยชนในการบริหารกองทุนและติดตามการชำระเงิน
คืนกองทุน ไดแก อำนาจในการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูกูยืม การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการกูยืม
เงินและการชำระเงินคืนกองทุน การติดตามและเรงรัดใหมีการชำระเงินคืน การใหองคกรนายจาง
หักเงินเดือนผูกูยืมนำสงกองทุน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อประโยชนในการบริหาร
จัดการหนี้ ทั้งมาตรการจูงใจใหผูกูยืมชำระหนี้ มาตรการแกปญหาหนี้ โดยการลดเบี้ยปรับ พักชำระ
หนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ เพิ่มคาครองชีพ บทบาทหนาที่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการสราง
จิตสำนึกและวินัยทางการเงินใหกับผูกูยืม เพื่อใหเกิดการชำระเงินคืนกองทุนดวยความสมัครใจและ
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ดวยความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ปองกันปญหาการผิดนัดชำระหนี้
อันจะนำมาสูการถูกติดตามทวงถามหนี้และการถูกฟองรองดำเนินคดีทั้งผูกูยืม และผูค้ำประกัน และ
การเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจในการวางแผนทางการเงิน การออม การวางแผน
เพื่อการชำระเงินคืนกองทุนผานสื่อการเรียนรูในชองทางตาง ๆ ของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนควรมีมาตรการเชิงกลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
4.4.1 กองทุนควรดำเนินงานเชิงรุกกับสถานศึกษา โดยปรับปรุงหลักเกณฑการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา การติดตามกำกับดูแลสถานศึกษาใหมีความรัดกุมมากขึ้น
4.4.2 กองทุ น ควรปรั บ ปรุงหลั ก เกณฑ ใ นการให กู ย ื มโดยเนน หลั กสูตรที่ สำเร็ จ
การศึกษาสามารถมีงานทำมีรายได รวมถึงกำหนดหลักสูตรการวางแผนทางการเงินใหกับผูกูยืม
4.4.3 กองทุนควรปรับปรุงหลักเกณฑการชำระเงิน คืน กองทุนโดยพิจารณาจาก
รายไดของ ผูกูยืม และควรมีการกำหนดรูปแบบการชำระเงินคืนรูปแบบอื่น เชน การใหผูกูยืมเงิน
ทำงานใหหนวยงานของรัฐ หรือทำกิจกรรมจิตสาธารณะกับสถานสงเคราะหตาง ๆ เปนรายชั่วโมง
โดยไมรับคาตอบแทน และนำชั่วโมงการทำงานมาหักชำระหนี้เงินตนของกองทุน เปนตน
4.4.4 กองทุนควรปรับปรุงหลักเกณฑการคิดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และลำดับการ
ชำระหนี้ โดยพิจารณาลดอัตราเบี้ยปรับ และควรกำหนดสัดสวนการหักชำระเงินตนใหชัดเจน
4.4.5 กองทุนควรมีระบบบริหารจัดการหนี้ โดยการประเภทของผูกูยืมออกเปน
1) ผูกูยืมที่จบการศึกษา มีอาชีพ มีรายได แตไมชำระหนี้ 2) ผูกูยืมที่จบการศึกษา ไมมีอาชีพ ไมมี
รายได 3) ผูกูยืมที่ถูกดำเนินคดี 4) ผูกูยืมที่ถูกบังคับคดี และควรตรวจสอบสาเหตุการผิดนัดชำระหนี้
เพื่อจะไดกำหนดมาตรการในการชวยเหลือไดอยางเหมาะสมและเปนธรรม
4.4.6 กองทุนควรกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการหนี้คางชำระกลุมผูกูยื มที่
ถูกดำเนินคดีทั้งที่ยังไมถูกบังคับคดีหรือถูกบังคับคดีแลว โดยพิจารณาใหความชวยเหลือ เชน การปรับ
โครงสรางหนี้ใหม แปลงหนี้ หรือรีไฟแนนซหนี้ เปนตน
4.4.7 กองทุนควรนำเทคโนโลยีส ำหรับ การวิเ คราะหข อมูล (Big Data) มาใช ใน
การ วิเคราะหขอมูลของลูกหนี้ พฤติกรรมการชำระหนี้ และมีการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ
มากขึ้น
4.4.8 กองทุนควรเพิ่มมาตรการจูงใจสำหรับลูกหนี้ชั้นดี และคัดเลือกเปนตนแบบ
รวมถึงกองทุนควรรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาผูกูยืมใหเปน Smart กยศ.
และประสานงานกับองคกรนายจางในการรับผูกู Smart กยศ. เขาทำงาน จะชวยลดปญหาการไม มี
งานทำ และการคางชำระหนี้ได
4.4.9 กองทุนควรพิจารณาจัดตั้งสำนักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจำ
จังหวัดหรือประจำภูมิภาค
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5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยไดแยกออกเปนขอตามวัตถุประสงคของการวิจัย ประกอบดวย
5.1.1 สถานการณหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
หลั งจากสถานการณ การแพร ร ะบาดของโรค Covid-19 กองทุน มีจ ำนวนผูกูย ื มที ่ค างชำระหนี้
สัดสวนเพิ่ มขึ ้น โดยมีผูกูย ื มจำนวนทั้งสิ้ น 5,902,695 ราย คิดเปนเงิน ให กูย ื มจำนวน 647,701
ลานบาท เปนผูกูยืมที่กำลังศึกษาอยูหรืออยูในชวงปลอดหนี้ จำนวน 927,633 ราย ผูกูยืมที่ชำระหนี้
เสร็จสิ้น (ปดบัญชี) จำนวน 1,322,147 ราย ผูกูยืมที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ จำนวน 62,174 ราย
และผูกูยืมที่อยูระหวางชำระหนี้ จำนวน 3,590,741 ราย โดยผูกูยืมที่อยูระหวางชำระหนี้ เปนผูกูยืม
ที่ชำระหนี้ปกติ จำนวน 1,290,012 ราย หรือรอยละ 36 คิดเปนเงินตน จำนวน 175,464 ลานบาท
และผูกูยืมที่คางชำระหนี้ จำนวน 2,300,729 ราย หรือรอยละ 64 คิดเปนเงินตนคางชำระ จำนวน
82,566 ลานบาท ซึ่งผูกูยืมที่คางชำระหนี้ หากจำแนกตามภูมิภาคพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีลูกหนี้ผิดนัดสูงที่สุด รองลงมาคือภาคใต ภาคเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง และภาค
ตะวันออก ตามลำดับ และหากจำแนกตามระดับการศึกษาพบวา ระดับปริญญาตรี/อนุปริญญาตรี
มีลูกหนี้ผิดนัด สูงที่สุด รองลงมาคือ ระดับปวส./ปวท. ระดับปวช. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามลำดับ
5.1.2 ปจจัยที่สงผลกระทบตอปญหาหนี้คางชำระของกองทุนเงิน ใหกูยื มเพื่ อ
การศึกษา
5.1.2.1 ป จ จั ย ส ว นตั ว ที ่ เ กี ่ ย วกั บ ผู  ก ู  ย ื ม ถื อ เป น เรื ่ อ งส ว นบุ ค คล วิ นั ย
ความรับผิดชอบและความสามารถในการชำระหนี้ของผูกูยืม ตลอดจนผูกูยืมไมมีรายได ไมมีงานทำ
ถูกเลิกจางหรือมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย หรือมีภาระหนี้อื่น และมีปญหาสวนตัว ตองดูแลบิดา
มารดา บุตร หรือครอบครัวเกิดอุบัติเหตุ ทำใหไมมีความสามารถในการชำระหนี้ สรุปไดวาปจจัยหลัก
ที่ทำใหหนี้คางชำระอยูที่ตัวบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ ชนินทร พิทยาวิวิธ (2534) ที่วา มูลเหตุของ
การคางชำระหนี้ เปนปจจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้ คือ ลูกหนี้นำเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค การถูกเลิก
จางงาน ทำใหไมสามารถรับภาระหนี้ที่มีอยูได ลูกหนี้ถึงแกกรรมหรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทุพพลภาพ
สภาพครอบครัวหยารางทำใหภาระการใชจายในการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงได ลูกหนี้ใชจายฟุมเฟอย
มีหนี้สินภายนอกมาก และรวมถึงลูกหนี้มีเจตนาไมชำระหนี้ หรือนำเงินไปชำระหนี้ภายนอกกอนนำเงิน
ไปชำระคืนแกธนาคาร
5.1.2.2 ปจจัยดานการจัดการ กระบวนการใหกูยืมเงินกองทุน ปญหาคือ
กองทุนมีการมอบอำนาจใหกับสถานศึกษาในการพิจารณาคัดเลือกผูยืมเขาศึกษา ขาดความรัดกุม
มีการแสวงหาผลประโยชนโดยใหกูเชิงพาณิชยโดยรับนักศึกษาที่ไมไดขาดแคลนทุนทรัพยเขามาศึกษา
รวมถึงกองทุนควรทบทวนหลักสูตร สาขาวิชาที่ใหกูยืม ใหครอบคลุมทุกสาขาวิชาเพื่อใหผูกูยืมที่จบ
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การศึกษาไปแลวสามารถประกอบอาชีพเพื่อใหมีรายไดเพียงพอและสามารถนำเงินมาชำระคืนกองทุน
ไดสอดคลองกับ วัชราภรณ จันทนุกูล และ สัญญา เคณาภูมิ (2561) ที่วา ปญหาที่เกิดจากการกำหนด
นโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติ คือ การพิจารณาใหกูสถาบันการศึกษา ก็ไมไดกำหนดเงื่อนไข
ทางดานสาขาวิชาที่ผูขอกูกำลังศึกษา สาขาวิชาไมมุงเนนในสาขาที่ขาดแคลนและสาขา
ที่
ตลาดแรงงานตองการ ผูกูจึงมีโอกาสตกงานสูง จึงไมมีรายไดในระดับที่สามารถชำระหนี้เงินกูได และ
สอดคลองกับ เพชรสุดา อรามเสรีวงศ และ สุกัญญา นิธังกร (2546) ที่วา ปญหาการชำระหนี้ของ
กองทุ น มาจากการให ส ถานศึ กษาเป น ผู  มี อำนาจในการคัดเลือกผูกูเงิน กูยืมจึงเปน เครื่องมือใน
การชักชวนใหเด็กเลือกเรียนในสถานศึกษาของตนของสถานศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาและผูติดตาม
หนี้ไมมีสวนรับผิดชอบตอหนี้สูญที่เกิดขึ้น ดานกระบวนการชำระหนี้ การกำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการชำระหนี้ การคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ และลำดับการชำระหนี้อาจไมสอดคลองกับ
บริ บ ทของสภาพสั ง คมและเศรษฐกิ จ ในป จจุบ ั น รวมถึ งการกำหนดมาตรการจู งใจต าง ๆ ไม ตรง
ตามความตองการของลูกหนี้ จึงไมจูงใจใหผูกูยืมชำระหนี้ สำหรับกระบวนการชำระหนี้ การกำหนด
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชำระหนี้ การคิดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ และลำดับการชำระหนี้
อาจไมสอดคลองกับบริบทของสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน การกำหนดมาตรการจูงใจตาง ๆ
ซึ ่ งอาจจะไม ตรงตามความต องการของลู กหนี้จ ึงไมจ ูงใจใหผ ูกูย ืมชำระหนี้ และกองทุน ไมไ ด มี
กระบวนการติดตามหนี้อยางเขมงวดเชน สถาบันการเงินอื่นทำจึงทำใหลูกหนี้ไมเกรงกลัว และไม
สนใจที่ชำระหนี้ ทำใหสถิติการคางชำระหนี้สูง สอดคลองกับ วัชราภรณ จันทนุกูลสัญญา เคณาภูมิ
(2561) ที่วา ปญหาที่เกิดจากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑการชำระหนี้ และการกำหนด
เงื่อนไขการชำระหนี้ของกองทุนฯ เปนประเด็นปญหาที่สำคัญ เนื่องจากมีลักษณะผอนปรนมาก อีกทั้ง
ระบบการติดตามและบังคับการชำระหนี้ทั้งกรณีผูกูและผูค้ำประกันไมเขมงวด ทำใหรายไดจาก
การชำระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเงินกูยืมไมเพียงพอสำหรับการบริหารและจัดการกองทุน สำหรับ
การใหหนวยงานองคกรนายจางหักเงินเดือนผูกูยืมอาจจะเปนการเพิ่มภาระงานใหกับองคกรนายจาง
และอาจสงผลกระทบตอการกำหนดเงื่อนไขการพิจารณารับผูกูเขาทำงานอีกดวย และปญหาในเรื่อง
การหักเงินเดือนคือ กองทุนยังไมสามารถใหองคกรนายจางหักเงินเดือนผูกูยืมไดทุกแหง เนื่องจาก
องคกรนายจางทั่วประเทศมีเปนจำนวนมาก จึงยังไมสามารถรับชำระหนี้ไดทั้งหมด ซึ่งอาจจะตองใช
ระยะเวลานานในการดำเนินการหักเงินเดือนใหครอบคลุมองคกรนายจางทุกแหง สำหรับชองทาง
การชำระหนี้ของกองทุน ยังไมสามารถชำระหนี้ไดทุกธนาคาร หรือสามารถจายพรอมเพยได ทุก
ธนาคารโดยไมเสียคาธรรมเนียม รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยอดหนี้ ขอมูลในระบบไมสามารถ
ปรับลดยอดหนี้ไดแบบ Real Time และบางครั้งยอดหนี้ไมตรงกับใบแจงหนี้ที่นำสงใหผูกูยืม ทำให
เกิ ด ความสับ สนกับ ยอดหนี ้ ทำไมอยากจะชำระหนี้ได สำหรับ ดานการประชาสัมพั นธ กองทุ น มี
กลุ  มเป าหมายที ่ห ลากหลายจึ งควรพิ จารณารูป แบบการประชาสัมพัน ธใหช ัดเจนเพื่อใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย และการประชาสัมพันธของกองทุนอาจจะยังไมครอบคลุม ไมเขาถึงผูกูยืมและผูชำระ
เงินคืนที่อยูในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่หางไกล สัญญาณอินเทอรเน็ตเขาไมถึง กองทุนจึงควรมี
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สำนักงานอยูที่ตางจังหวัดดวย เพื่ออำนวยความสะดวกใหผูกูยืมที่อยูตางจังหวัด และกองทุนควร
ใหความสำคัญกับการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกูยืม การทำจิตสาธารณะ และการชำระหนี้ให
เขาใจงาย รวมถึงควรเนนการประชาสัมพันธเชิงบวกเพื่อใหผูกูยืมรูคุณคาของเงินกองทุน รวมถึง
การกระตุนสรางจิตสำนึกใหผูกูยืมมีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน สอดคลองกับ ปุณญดา
ชัยรักษา (2551) ที่วา ดานการใหความรูเกี่ยวกับการชําระคืนเงินกู กองทุนควรใหความรูเกี่ยวกับ
รายละเอียดการชําระคืนเงินกูหลักเกณฑการชําระคืนเงินกู ระยะเวลาที่ตองชําระคืนเงินกู ตลอดจน
สถานที่ที่ตองไปติดตอเพื่อชําระคืนเงืนกูแกผูกูยืมที่สําเร็จการศึกษาในแตละปเพื่อใหผูกูไดรับทราบ
และเตรียมตัวชําระคืนเงินกูภายในระยะเวลาที่กําหนด สำหรับดานระบบสารสนเทศของกองทุน
มีปญหาจากข อมูลที่ มี มากมายแต ไมสามารถบริหารจั ดการข อมูล ได การเรียกดูขอมู ลเพื่ อใช ใน
การบริหารจัดการบางตัวจึงมีความลาชา เชน ระบบการตรวจสอบยอดหนี้ ระบบฐานขอมูลยอดหนี้
คางชำระของผูกูที่ถูกดำเนินคดีไมเปนปจจุบัน เปนตน สงผลตอการบริหารจัดการและการรับชำระหนี้
ของกองทุน ระบบสารสนเทศของกองทุนควรมีความเสถียรสูงและสามารถรองรับผูใชบริการจำนวน
มากในหวงเวลาเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2.3 ปจจัยสภาพแวดลอม เปนปจจัยภายนอกที่ควบคุมยาก ประกอบดวย
ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เทคโนโลยี และภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่ไมคาดคิด สรุปไดวา
ภาวะเศรษฐกิจ สงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของผูกูยืม ปญหาคนตกงาน รายไดลดลง สงผลเรื่อง
การชำระหนี้ลดลง ชำระลาชา หรือไมสามารถชำระหนี้ได สำหรับนโยบายรัฐบาลก็มีผลตอการชำระ
หนี้กองทุน เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ ภาครัฐก็ตองออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เชน โครงการคนละครึ่ง
หรือชิมช็อปใช ซึ่งนโยบายนี้อาจจะชวยแบงเบาภาระหนี้ของผูกูได แตผูกูจะนำเงินไปจับจายใชสอย
กอนที่จะนำเงินมาชำระหนี้ อีกประเด็นหนึ่งที่มีนักการเมืองนำเรื่องกองทุนไปเปนนโยบายประชานิยม
วาจะยกหนี้ กยศ. ก็ทำใหคนที่กำลังจะจายหนี้ชะงักได สำหรับเรื่องเทคโนโลยี มีผลกระทบกรณีมี การ
สรางขาวเท็จ หรือ Fake News เกี่ยวกับกองทุนเผยแพรในโลกออนไลน ทำใหผูกูเกิดความเขาใจผิด
หรือเขาใจคลาดเคลื่อน ทำใหไมมาชำระหนี้กองทุน แตเทคโนโลยีก็มีประโยชนมากหากนำมาใช
ในการเก็บขอมูล ประมวลผล และวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาพฤติกรรมการชำระหนี้ของผูกูยืม ซึ่งจะมี
ผลตอการชำระหนี้ในอนาคต และสำหรับเรื่องภัยธรรมชาติหรือเหตุการณไมคาดคิด ภัยธรรมชาตินั้น
จะกระทบกับพื้นที่บางสวนอาจไมกระทบกับผูกูยืมทั้งหมด และสำหรับเหตุการณที่ ไมคาดคิดเชน
สถานการณ Covid-19 เกิดผลกระทบโดยตรงในภาพรวมสงผลใหคนตกงาน ลดการจางงาน และ
ผูประกอบการเลิกกิจ การ ทำใหไมมีความสามารถในการชำระหนี้กองทุนหรื อหยุดการชำระหนี้
กองทุน ทั้งนี้ กองทุนไดมีมาตรการชวยเหลือผูกูยืม ไดแก มาตรการลดเบี้ยปรับ ลดการหักเงินเดือน
สำหรับผูกูในหนวยงานเอกชน พักชำระหนี้สำหรับผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ผอนผัน การชำระหนี้
งดการขายทอดตลาด และชะลอการบั ง คั บ คดี ซึ ่ ง มาตรการที ่ อ อกมาก็ ส ามารถช ว ยบรรเทา
ความเดือดรอนของผูกูยืมได แตก็ทำใหผลการรับชำระหนี้ของกองทุนลดลง สอดคลองกับ ชนินทร
พิทยาวิวิธ (2534) ที่วามูลเหตุของการคางชำระหนี้ เกิดจากปจจัยภายนอก ภาวะเศรษฐกิจ เปน
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ปญหาสำคัญของการประกอบธุรกิจ หากสภาวะเศรษฐกิจดียอมสงผลใหการประกอบธุรกิจ มีการ
ขยายตัวและเจริญรุงเรือง แตหากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือซบเซายอมสงผลใหเกิดการชะลอตัว
ของธุรกิจสงผลตอการจางงานลดลง และรายไดของบุคคลลดลง นโยบายของรัฐบาล การดำเนินธุรกิจ
ยอมตองเปนไปตามกฎหมายธุรกิจบางชนิด หากรัฐบาลเห็นวามีความจำเปนตอการครองชี พของ
ประชาชนก็อาจจะกำหนดใหมีการควบคุมราคา ซึ่งการกระทำดังกลาวยอมเปนผลดีตอผูบริโภค แต
ถาปจจัยอื่นเปลี่ยนแปลง รัฐบาลจะตองพิจารณาปรับนโยบายใหเหมาะสม เชน ถาตนทุนของสินคาที่
ถูกควบคุมราคาสูง ก็ตองขยับราคาควบคุมใหสูงขึ้นบาง ซึ่งถาการควบคุมราคานั้นสงผลใหผูประกอบการ
มีกำไร อาจสงผลใหชะลอการขยายการผลิตได คานิยมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของปจจัยทั้ง
สองแมจะดูเปนเรื่องเล็กนอย แตก็อาจจะทำใหธุรกิจบางประเภทเกิดปญหาได เชน ธุรกิจแฟชั่น
ธุรกิจเครื่องใชไฟฟา เปนตน ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด เชน น้ำทวม ไฟไหม
ผลผลิตไดรับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ เปนตน
5.1.3 มาตรการเชิงกลยุทธในการแกไขปญหาหนี้คางชำระของผูกูยืมเงินกองทุน
เงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
มาตรการเชิงกลยุทธที่กองทุนดำเนินการคือ การใชพระราชบัญญัติกองทุนเงินให
กูยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ในการบริหารกองทุนและติดตามการชำระเงินคืนกองทุน ทั้งในเรื่อง
ของการเขาถึงขอมูลสวนของผูกูยืมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการกำหนดใหองคกร
นายจางหักเงินเดือน ผูกูยืมนำสงกองทุน รวมถึงการกำหนดมาตรการจูงใจหรือกระตุนการชำระหนี้
ตาง ๆ ไดแก การลดเบี้ยปรับ ลดเงินตน พักชำระหนี้ ขยายระยะเวลาการชำระหนี้และเพิ่มคาครองชีพ
ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและวินัยทางการเงินใหกับผูกูยืมโดยการประชาสัมพันธ สรางความรู
ความเขาใจในการวางแผนทางการเงิน การออม การวางแผนเพื่อการชำระเงินคืนกองทุนผานชองทาง
ตาง ๆ ของกองทุน และกองทุนควรปรับปรุงหลักเกณฑในการใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และปรับปรุง
หลักเกณฑการดำเนินงานของสถานศึกษาใหมีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพิ่มขอบเขตการใหเงินกูยืมเพื่อ
การศึกษา โดยเนนหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาสามารถมีงานทำ มีรายไดเลี้ยงชีพและสามารถชำระเงิน
คืนกองทุนไดในอนาคต กองทุนควรกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ
การชำระเงินหนี้โดยพิจารณาจากรายไดของผูกูยืมและใหชำระหนี้เมื่อมีรายไดถึงเกณฑที่กำหนด
และใหหยุดการชำระหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อผูกูยืมเงินมีรายไดต่ำกวาเกณฑที่กำหนด และควรมีการ
กำหนดรูปแบบการชำระเงินคืนรูปแบบอื่น เชน การใหผูกูยืมเงินทำงานใหหนวยงานของรัฐหรือทำ
กิจกรรม จิตสาธารณะกับหนวยงานสถานสงเคราะห และนำชั่วโมงการทำงานมาหักชำระหนี้เงินตน
ของกองทุน รวมถึงทบทวนหลักเกณฑการคิดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และลำดับการชำระหนี้ การแกไข
ปญหาหนี้กองทุนโดยการแบงกลุมลูกหนี้ประเภทตาง ๆ โดยบริหารจัดการหนี้คางชำระกลุมผูกูยืม
ที่ถูกดำเนินคดีทั้งที่ยังไมถูกบังคับคดีหรือถูกบังคับคดีแลวพิจารณาใหความชวยเหลือ เชน การปรับ
โครงสรางหนี้ใหม แปลงหนี้ หรือรีไฟแนนซหนี้ เปนตน รวมถึงการพิจารณาตัดหนี้สูญในกรณีที่ผูกูยืม
ไมมีความสามารถในการชำระหนี้ และควรเพิ่มมาตรการจูงใจสำหรับลูกหนี้ชั้นดี ตลอดจนการนำ
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เทคโนโลยีสำหรั บการวิเ คราะหขอมูล (Big Data) มาใชในการวิ เคราะห ข อมูล ของลูกหนี ้ จัดทำ
ฐานขอมูลใหทันสมัย และพิจารณาจัดตั้งสำนักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดหรือ
ประจำภูมิภาคเพื่อใหเขาถึงกลุมผูกูยืมไดอยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
แกไขปญหาหนี้คางชำระของกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ภาครั ฐ ควรมี ก ารกำหนดนโยบายในการให
ความชวยเหลือผูกูยืมหลังสถานการณการแพรระบาด Covid-19 หรือมีมาตรผอนปรนใหกับผูกูยืมที่
ประสบภาวะไมมีงานทำ ไมมีรายได รวมถึงสงเสริมการมีรายไดโดยสนับสนุนใหเกิดการจางงาน
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหกับผูกูยืม
5.2.2 ขอเสนอแนะที่มีตอกองทุน เงินใหกูยื มเพื่อการศึกษา กองทุนควรกำหนด
นโยบายใหสถานศึกษา ดำเนินการสรางความรูความเขาใจใหกับผูกูยืมทั้งเรื่องการกูยืม การชำระเงิน
คืนกองทุน ผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ และการหักเงินเดือน และควรพิจารณาลดการใหเงิน
กูยืมในสถานศึกษาที่มีสถิติผูกูยืมคางชำระหนี้สูง กองทุนควรพิจารณาเพิ่มบทลงโทษกับผูกูยื มที่
ไมชำระหนี้กองทุน และควรมีมาตรฐานในการติดตามทวงถามหนี้เหมือนสถาบันการเงินอื่น และ
กองทุนควรพิจารณาลดหนี้ใหกับผูกูยืมที่เขาไปทำงานที่เปนจิตสาธารณะหรืออาสาทำงานในพื้นที่ทุร
กันดาน โดยการแปลงหนี้เงินกูยืมใหเปนการทำงานชั่วคราวใหกับหนวยงานภาครัฐแทนการใชหนี้
เปนตน
5.2.3 ข อเสนอแนะที่มีตอหนว ยงานองคกรนายจางและสถานศึกษาหนว ยงาน
องคกรนายจางภาครัฐและเอกชนที่จะรับผูกูยืมเขาทำงานควรมีการเก็บขอมูลประวัติเกี่ยวกับการกูยืม
การชำระหนี้กองทุน และประวัติการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ และควรพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผูกูยืมที่สําเร็จการศึกษาและมีผลการเรียนที่ดีใหเขาทำงาน
5.2.4 ข อ เสนอแนะที ่ ม ี ต  อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และผู  ก ู  ย ื ม เงิ น กองทุ น ผู  ก ู  ยื ม
เงินกองทุนตองศึกษารายละเอียดสัญญาการกูยืมเงิน รวมถึงเงื่อนไขหลักเกณฑการกูยืมและการชำระ
เงินคืนกองทุน และควรใหความสนใจขอมูลขาวสารของกองทุนผานชองทางตาง ๆ ตลอดจนการชี้แจง
และทำความเขาใจกับผูปกครองในเรื่องของการกูยืมและการชำระเงินคืนดวย และผูกูยืมควรให
ความสนใจเรื่องการออมเงิน และการสรางวินัยทางการเงิน ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อ
สรางจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและสังคมสวนรวม
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้อสังหาริมทรัพย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
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การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” เปนการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ กลุมคนที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพยแนวราบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยสอบถามจากผูที่ใชบริการสินเชื่อธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 280 คน และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและนำแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหา
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบคา t-test

ผลการศึกษา พบวา
1) ผู  ตอบแบบสอบถามส วนใหญเปนเพศหญิง มีอายุร ะหวาง 30-39 ป สถานภาพโสด
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดรวมสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน
30,000-49,999 บาท และลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว
2) การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ พบวา 1) ประเภทบานเดี่ยว มีความพึงพอใจ

*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : rprungjai@gmail.com
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ระดั บ มากที ่ ส ุ ดทุ กด า น โดยเรี ย งลำดับ จากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร รองลงมาคือ ดา น
ผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการ
จัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ
3) ประเภททาวนเฮาส มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมาก
ไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริม
การตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานลักษณะ
ทางกายภาพ
4) การวิเคราะหผลการเปรีย บเที ยบปจจัยสวนบุ คคล ไดแก ผูตองการที่อยู อาศั ย แบบ
บานเดี่ยว และทาวนเฮาสที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของกลุมคน
ที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา ผูตองการที่อยูอาศัยตางกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ: การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อ อสังหาริมทรัพยแนวราบ

1. บทนำ
ที่อยูอาศัย เปนหนึ่งในปจจัยพื้นฐานสำคัญตอการดำรงชีวิตของมนุษย การมีที่อยูอาศัยเปน
ของตนเองเปนพื้นฐานที่สำคัญในการสรางหลักประกันที่มั่นคง และเปนเครื่องบงชี้ถึงการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ประชาชนสวนใหญที่ยังไมมีที่อยูอาศัยจึงมีความตองการที่จะมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง
จากภาวการณเติบโตของสินเชื่อที่อยูอาศัยที่มีความผันผวน สงผลใหธนาคารพาณิชยตาง ๆ
มีการแขงขันกันมากขึ้น สงผลดีตอการใชบริการของผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัย เพราะมีการจัดรายการ
สงเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาด จากการแขงขันใน
ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย ทำใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรั พย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ
กลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2.2 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูตองการที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยว และทาวนเฮาส
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรั พย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2.3 เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดมาเสนอแนะเปนแนวทางในการวางกลยุทธและนำมาปรับปรุง
พัฒนาใหตรงตามความตองการของลูกคามากขึ้น รวมถึงจะชวยใหเพิ่มสวนแบงทางการตลาดสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ใหเติบโตในอันดับที่สูงขึ้นไป

3. สมมติฐานการวิจัย
ประเภทที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน ยอมสงผลตอการตัดสินในการเลือกใชสินเชื่อ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
แตกตางกัน

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อารีย จันทะศรี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริ การ
สินเชื่อเพื ่ อที่ อยู อาศั ย กั บธนาคารพาณิชย ของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว า
1) ลูกคาตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยเพื่อใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยดวยปจจัยทางการตลาด
ดานพนักงานใหบริการมากที่สุด รองลงมา ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนายและดานลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ
2) ลูกคาที่มีสถานภาพ การศึกษาและรายไดตอเดือนที่ตางกันตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยเ พื่ อ
ใชบริการสินเชื่อเพื่ อที่ อยู อาศัยดวยปจ จัย ทางการตลาดที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 3) ตัวแปรปจจัยทางการตลาดทั้งหมด 6 ตัวแปรที่สามารถนำมาพยากรณระดับการ
ตัดสินใจเลือกของลูกคาไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความแมนยำในการนำไปรวมกัน
พยากรณระดับการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยของลูกคาใน
เขตกรุงเทพมหานครได 62.70%
พนา เพชรกาฬ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
ที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน ในภาพรวม พบวา
ลูกคาคำนึงถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดาน
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พนักงานบริการ รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
การสงเสริมการตลาด 2) วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ
ที่ อยู  อาศั ยกั บธนาคารออมสิ น สาขาเขาชั ยสน จำแนกตามป จจั ยส วนบุ คคล พบว า ผู  ตอบแบบ
สอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมีผลการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 3) วิเคราะห
เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขา
เขาชัยสน จำแนกตามพฤติกรรมการใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มาใชบริการสินเชื่อที่อยู
อาศั ย ธนาคารออมสิ น สาขาเขาชั ย สน จังหวัดพัทลุง ที่มีพฤติกรรมการใชบ ริการสิน เชื่อ ไดแก
ประเภทที่อยูอาศัย ราคาที่อยูอาศัย วัตถุประสงคในการถือครองที่อยูอาศัย และวัตถุประสงค ใน
การขอสินเชื่อที่ตางกัน ไมมีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขา
เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในขณะที่ลูกคาที่มาใชบริการ ที่มีพฤติกรรมการใชบริการ ดวยการไดรับ
ขอมูลขาวสารสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจากสื่อใดมากที่สุด มีผลการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยู
อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขา- เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

5. ระเบียบวิธีการวิจัย
5.1 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทำการศึกษาถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล และไดกำหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาและวิจัยดังนี้
5.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
ศึ กษาสาระสำคั ญของการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช ส ิ น เชื ่ อ ธนาคารของกลุ  ม คนที ่ ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยแนวราบ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) เพื่อใชเปนแนวทางวางกลยุทธไดตรงตามความตองการของลูกคาแลว ยอมทำใหสามารถ
เพิ่มสวนแบงทางการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคาร ใหเติบโตในอันดับที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก
5.1.2 ขอบเขตดานตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
5.1.2.1 ตัว แปรอิส ระหรือตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก
ประเภทที่อยูอาศัย ประกอบดวย บานเดี่ยว และทาวนเฮาส
5.1.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 1) ดานผลิตภัณฑ 2) ดานราคา 3)
ดานชองทางการจัดจำหนาย 4) ดานการสงเสริมการตลาด 5) ดานบุคลากร 6) ดานกระบวนการใหบริการ
และ 7) ดานลักษณะทางกายภาพ
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จากตัวแปรตนและตัวแปรตาม สามารถกำหนดเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ประเภทที่อยูอาศัย
- บานเดี่ยว
- ทาวนเฮาส

ตัวแปรตาม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสนิ เชื่อ
ดานผลิตภัณฑ (Product)
1. ความมั่นคงของธนาคาร
2. อัตราดอกเบีย้ ที่หลากหลาย
ดานราคา (Price)
1. คาประเมินหลักประกันที่ตำ่ กวาธนาคารคูแขง
2. คางวดผอนชำระตอเดือน
ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place)
1. สามารถติดตอยื่นสินเชื่อกับธนาคารไดหลาย
ชองทาง
2. ธนาคารมีสาขาจำนวนมากในการใหบริการ
ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
1. มีของสมนาคุณเปนเงินสดโอนเขาบัญชี
(Cashback)
2. ฟรีคาจดจำนอง แบบไมมีเงื่อนไขผูกมัด
3. ฟรีคาประกันอัคคีภัย
ดานบุคลากร (People)
1. เจาหนาที่ธนาคารมีความนาเชื่อถือ
2. เจาหนาที่ธนาคารสามารถตอบขอสงสัยไดอยาง
ชัดเจน
3. เจาหนาที่ธนาคารใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน
ดานกระบวนการใหบริการ (Process)
1. เอกสารที่ใชในการพิจารณาสินเชือ่ ที่ไมมาก
จนเกินไป
2. มีขั้นตอนรวดเร็วในกระบวนการขอสินเชื่อ
ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical)
1. การแตงกายของเจาหนาที่ธนาคาร
2. ธนาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย

564

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

รุงรวี ปรุงใจ

5.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
5.2.1 ประชากรที ่ ใช ในการวิ จัยครั้ งนี้ ไดแก ลูกคาผูใชบ ริการสินเชื่อธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 858 ราย โดยใชบานเดี่ยว และทาวนเฮาส
เปนตัวกำหนดดานประเภทที่อยูอาศัย (ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), 2563)
5.2.2 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจ ัย คือ ลูกคาผูใชบ ริ การสินเชื่ อของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวน 858 คน ซึง่ จำนวนประชากรนั้นมีจำนวนมาก ยากที่จะสำรวจ
ไดทั้งหมดภายใตเวลาที่จำกัด เพื่อใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูวิจัยจึง
กำหนดขนาดของกลุ  ม ตั ว อย า งแบบประมาณคา สั ด ส ว น โดยใช ต าราง Taro Yamane ที ่ ร ะดั บ
ความนาเชื่อถือ 95% จากคาที่ไดจะตองใชตัวอยางไมนอยกวา 273 ตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูลที ่มี
ความนาเชื่อถือมากขึ้น และลดคาเบี่ยงเบนตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้จึงกำหนดขนาดตัวอยาง
ที่ 280 ตัวอยาง
5.2.3 ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ระหวางกันยายน – พฤศจิกายน 2563
5.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำแบบสอบถามใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุ  มตัว อย าง และใหผูต อบแบบสอบถามเปนผู กรอกคำตอบซึ่ งผูว ิจั ย ไดแ บง
แบบสอบถามออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปปจจัยสวนบุคคล โดยเปนคำถามปลายป ด มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใหเลือกเพียง 1 คำตอบ มีทั้งหมดจำนวน 7 ขอ
สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล เปนแบบสอบถามโดยใชการจัดอันดับความสำคัญของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
เลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ
ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยดานลักษณะกายภาพ
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดย
มีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาจากเอกสาร ดานวิชาการ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้อ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ นวราบ ใช เป นแนวทางในการตั ้ งกรอบแนวคิ ด เพื ่ อศึ กษาและเป นแนวทางใน
การสรางแบบสอบถาม
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2) กำหนดนิยามศัพทใหสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี และกรอบการวิจัย
3) สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ใหสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
และกรอบการในการวิจัย
4) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นนำไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) ทดลองใชกับกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมที่ศึกษา จำนวน 30 ชุด เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธหี า
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s ทั้งนี้ทำการวิเคราะหแบบสอบถามดวยโปรแกรมวิเคราะห
ขอมูลสำเร็จรูปทางสถิติ ไดคา 0.853
5) แบบสอบถามฉบับสมบูรณ นำไปใชเก็บขอมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
5.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามแกประชากร
กลุมตัวอยาง จำนวน 280 คน โดยดำเนินการเก็บตามลำดับขั้นตอนดังนี้
เมื ่ อแบบสอบถามผ า นเกณฑ ท ี ่ กำหนดจนสามารถนำมาใชง านได ตามวั ตถุป ระสงค จึง
ดำเนินการสงแบบสอบถามแกประชากรกลุมตัวอยางจำนวน รวม 280 ชุด
แบบสอบถามที่ไดรับการตอบกลับเรียบรอย นำมาตรวจสอบ โดยผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถาม
เฉพาะฉบับที่สมบูรณ มาทำการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ
5.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
การวิ เ คราะห เพื่อใหการวิ เคราะห ขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจ ัยและขอคำถามที่
ตองการทราบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหเพื่อคำนวณหาคาสถิ ติ
โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ดังนี้
1) หาความถี่คารอยละ เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปปจจัยสวนบุคลากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน และลักษณะที่อยูอาศัย
2) ค า เฉลี ่ ย ( 𝑋𝑋�) และส ว นเบี ่ ย งแบนมาตรฐาน (SD) (standard deviation) ของกลุ ม
ตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อวิเคราะหขอมูลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
3) เปรี ยบเที ยบข อมู ลป จจั ยส วนบุ คคล ไดแก ผูตองการที่ อยู อาศัยแบบบานเดี ่ยว และ
ทาวน เฮ าส ท ี ่ ม ี อ ิ ทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลื อกใช ส ิ นเชื ่ อธนาคารกรุ งศรี อยุ ธยาของกลุ  มคนที ่ ซื้ อ
อสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใชการทดสอบคา t-test
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6. สรุปลผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 30-39 ป
สถานภาพโสด การศึ กษาระดั บ ปริญ ญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีร ายไดร วม
สวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 30,000-49,999 บาท และลักษณะที่อยูอาศัยเปนบานเดี่ยว
6.2 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ประเภทบานเดี่ยว และประเภททาวนเฮาส
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ 1: ประเภทบานเดี่ยว
การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ
ประเภทบานเดี่ยว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ยรวม

�
𝑿𝑿

3.55
3.44
3.31
3.50
3.61
3.51
3.28
3.46

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

0.560
0.602
0.696
0.555
0.490
0.583
0.627
0.407

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานบุคลากร รองลงมา
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทาง
การจัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ
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ตารางที่ 2: ประเภททาวนเฮาส
การตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ
ประเภทบานทาวนเฮาส

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา
ดานชองทางการจัดจำหนาย
ดานการสงเสริมการตลาด
ดานบุคลากร
ดานกระบวนการใหบริการ
ดานลักษณะทางกายภาพ
คาเฉลี่ยรวม

�
𝑿𝑿

3.61
3.44
3.42
3.50
3.58
3.57
3.27
3.48

SD

ระดับความ
พึงพอใจ

0.490
0.613
0.650
0.576
0.497
0.592
0.623
0.391

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ รองลงมา
คือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทาง
การจัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ
6.3 การวิเคราะหผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูตองการที่อยูอาศัยแบบ
บานเดี่ยว และทาวนเฮาสที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของกลุมคน
ที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ผูตองการที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ โดยภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.4 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคล ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ ไดแก ผูตองการที่อยูอาศัย
แบบบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลโดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ดังนั้น จึงขอเสนอแนะการนำหลัก 7Cs
มาใชในการกำหนดกลยุทธทางการตลาด ในสวนของตัวแปรตาม เพื่อจะไดรับรูมุมมองของลูกคา
ธนาคารวา จากแตกอนที่เนนไปเรื่องการคิดแบบ Business Centric ใหกลายเปน Customer Centric
มากขึ้น (ที่มาของ 7Cs นำเสนอโดย Robert F. Lauterborn) มาใชเปนแนวทางในการวางกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่อออกผลิตภัณฑของธนาคารใหตรงตามความตองการของลูกคา เปนการเพิ่มสวน
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รุงรวี ปรุงใจ

แบงทางการตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ใหเติบโตในอันดับ
ที่สูงขึ้นไป
7. อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย เรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” มีประเด็นที่
ควรนำมาอภิปรายผลดังนี้
7.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ พบวา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุดทุกดาน ไดแก โดยเรียงลำดับจากมากไปนอย ไดแก 1) ดานบุคลากร พบวา ความสามารถ
ของเจาหนาที่ธนาคารสามารถการตอบขอสงสัยไดอยางชัดเจน การใหบริการลูกคาอยางเทาเทียมกัน
ของเจาหนาที่ธนาคาร และความนาเชื่อถือของเจาหนาที่ธนาคาร เปนปจจัยสำคัญในการเลือกใช
สินเชื่อ 2) ดานผลิตภัณฑ พบวา อัตราดอกเบี้ย ที ่หลากหลายของธนาคาร และความมั่น คงของ
ธนาคารเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคาร 3) ดานกระบวนการใหบริการ พบวา
ขั้นตอนที่รวดเร็วในกระบวนการขอสินเชื่อ เอกสารที่ใชในการพิจารณาสินเชื่อที่ไมมากจนเกิน ไป
เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเลือกใชสินเชื่อของธนาคาร 4) ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ธนาคารฟรี
คาจดจำนอง แบบไมมีเงื่อนไขผูกมัด ธนาคารฟรีคาเบี้ยประกันอัคคีภัย และการมีของสมนาคุณเปน
เงินสดโอนเขาบัญชี (Cash back) เปนปจจัยจูงใจใหเลือกใชสินเชื่อ 5) ดานราคา พบวา คางวด
ผอนชำระตอเดือน และคาประเมินหลักประกันที่ต่ำกวาธนาคารคูแขง เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเลือกใช
สินเชื่อของธนาคาร 6) ดานชองทางการจัดจำหนาย พบวา ความสะดวกในการติดตอขอยื่นสินเชื่อกับ
ทางธนาคารมีหลากหลายชองทาง และธนาคารมีสาขาจำนวนมากในการใหบริการ เปนปจจัยสำคัญที่
ทำใหเลือกใชสินเชื่อของธนาคาร และ 7) ดานลักษณะทางกายภาพ พบวา การที่ธนาคารมีร ะบบ
รักษาความปลอดภัยที่นาเชื่อถือ และลักษณะการแตงกายของเจาหนาที่ธนาคาร เปนปจจัยสำคัญที่
ทำใหเลือกใชสินเชื่อของธนาคาร สอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีของ ฟลิป คอดเลอร (2000) ที่อธิบาย
ถึงพฤติกรรมในการซื ้ อของผูบ ริโภคโดยอาศัย ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย ที่ว า
พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทำใหเกิดดังนั้นตามตัวแบบของ คอตเลอร ตัวที่เปนสาเหตุ
ทำใหเกิดพฤติกรรมประกอบดวยสิ่งเรา 2 สวน คือ 1) สิ่งเราทางการตลาด อันไดแก สวนประสม
การตลาด หรือ 4P’s ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ซึ่งเปนปจจัยที่ควบคุมได และ 2) สิ่งเราภายนอกอื่นๆ ซึ่งไมสามารถควบคุมได อัน
ไดแก ปจจัยและเหตุการณในสภาพแวดลอมตางๆ ซึ่งมีอิทธิผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง ไดแก เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน สิ่งเราทั้ง 2 สวนดังกลาว เปนเหตุกอใหเกิดพฤติกรรมใน
การซื้อจะเปนตัวปอนเขาสูกลองดำ หรือ Black Box ผานกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อภายใต
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อิทธิผลของวัฒนธรรม สังคมจิตวิทยา ที่บุคคลนั้นไดรับและจะปรากฏผลออกมา อันเปนการแสดง
พฤติกรรมตอบสนองตอ สิ่งเราในรูปของการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ นอกจากนั้นยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อารีย จันทะศรี (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารพาณิชยของลูกคา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา
ลูกคาตัดสินใจเลือกธนาคารพาณิชยเพื่อใชบริการสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยดวยปจจัยทางการตลาดดาน
พนั กงานให บ ริ การมากที ่ ส ุ ด รองลงมา ด า นกระบวนการใหบ ริการ ดานราคา ดานการสงเสริม
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนายและดานลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ และ
ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พนา เพชรกาฬ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา พบวา
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน ใน
ภาพรวม พบวา ลูกคาคำนึงถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ดานพนักงานบริการ รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
คือ ดานการสงเสริมการตลาด
7.2 การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ไดแก ผูตองการที่อยูอาศัยแบบบานเดี่ยว และทาวนเฮาส
ที ่ มี อิ ทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลื อกใช สิ นเชื่ อธนาคารกรุงศรีอยุธยาของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพย
แนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา ผูตองการที่อยูอาศัยตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้อ
อสังหาริมทรัพยแนวราบ โดยภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดั บ .05 สอดคล องกั บ งานวิจ ั ยของ พนา เพชรกาฬ (2558) ศึกษาวิจ ัย เรื่อง ปจ จัย ที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อ ที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ผลการศึกษา พบวา การวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อที่อยู
อาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และรายไดตอเดือนที่แตกตางกัน ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการสินเชื่อที่อยูอาศัยกับธนาคารออมสิน สาขาเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประกิติ์ ชัดไพบูลย (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกใชบริการสินเชื่อบานจาก
ธนาคารแห ง ประเทศจี น (ไทย) สำนั ก งานใหญ ข องลู ก ค า ในเขตกรุ ง เทพและปริ ม ณฑล
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการเลือกใชบริการเกือบครึ่งมีที่อยูอาศัยที่พักอาศัยปจจุบันเปน บาน
เดี่ยว นอกจากนั้นยังสอดคลองกับแนวคิดของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2556) ที่เห็นวา พฤติกรรม
ผู  บ ริ โ ภค คื อ กระบวนการแสดงออกของแต ล ะบุ ค คลเพื ่ อ ให ไ ด ม าซึ ่ ง สิ น ค า หรื อ บริ ก ารตาม
ความตองการของบุคคลนั้นๆ ซึ่งความแตกตางในลักษณะประชากรศาสตร มีผลทำใหพฤติกรรมใน
การอุปโภคและบริโภคตอความตองการสินคาและบริการมีความแตกตางกันออกไป สอดคลองกับ
แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ ( 2552) ไดใหคำนิยามพฤติกรรมผูบริโภควา การตัดสินใจ
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รุงรวี ปรุงใจ

ของผูบ ริโภคไดรับอิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา คานิยมหรือคุณคา

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” ซึ่งไดขอสรุปเปน
ขอเสนอแนะดังนี้
ประเภทบานเดี่ยว ผลการศึกษาพบวา มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรี ย งลำดับ จากมากไปน อย ได แก ดานบุคลากร รองลงมาคือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น ควรเพิ่มปจจัยดานแรงจูงใจตอการตัดสินใจเลือกใช
สินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปประยุกตใชเปนแนวทางในการออกผลิตภัณฑดานสินเชื่อของธนาคาร สามารถนำขอมูล
ที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลพัฒนารูปแบบการนำเสนอการขายเพื่อความอยางยั่งยืนของธุรกิจ
ประเภททาวนเฮาส ผลการศึกษาพบวา มีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุดทุกดาน โดย
เรี ย งลำดับ จากมากไปน อย ได แก ดานผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานบุคลากร ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดานชองทางการจัดจำหนาย สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยดานแรงจูงและปจจัย
ดานอื่นๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ของกลุมคนที่ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ประเภททาวนเฮาสวามาจากเหตุผลใด แลวนำขอมูลที่ได
มาเปนองคประกอบในการดำเนินธุรกิจ
8.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
เพิ่มปจจัยการตัดสินใจเลือกเใชสินเชื่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ของกลุมคนที่
ซื้ออสังหาริมทรัพยแนวราบ ในดานอื่นๆ เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนารูปแบบการนำเสนอการขาย
ของธนาคาร ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชสินเชื่อธนาคารในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม
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การศึกษาปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมใน
การลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย ของขาราชการกรมศุลกากร

วณัฐ วงษศุทธิภากร *
0

บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรม
ศุลกากร ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของขาราชการกรมศุลกากร
2) เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ของขาราชการกรมศุลกากร การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มี
รูปแบบการวิจัยโดยใช แบบสอบถามแบบปลายปด (Close-end Questionnaire) กลุมตัวอยางที่ใช
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือขาราชการ กรมศุลกากร จํานวน 4,800 คน การไดมาของกลุมตัวอยาง
จากใชสูตรในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรของยามาเน ไดจำนวน 386 คน ผลการศึกษา พบวา
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลต อพฤติ กรรมการลงทุน ในตลาดหลักทรั พยของขาราชการ
กรมศุลกากร ซึ่งเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย วาพฤติกรรม
การลงทุนของนักลงทุนแบงตามพฤติกรรมเปน 2 ประเภทใหญคือ 1.นักลงทุน (Investor) นักลงทุนที่
ซื้อหุนเพื่ อใหไดมาซึ ่งรายไดโดยหวั งเอาเงินปนผลเป นหลักสวนกำไรจากการขายหุน ก็ ย อ มแลว
แตโอกาส การลงทุนในลักษณะนี้ผูลงทุนจะตองพิจ ารณาจากคุณภาพของหลักทรั พย ที่จะลงทุ น
อยางรอบคอบเพื่อใหไดความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีคานอยที่สุด และสมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจ
มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี การ
จูงใจ ERG ของ Alderfer ที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยแตไมคำนึงถึงขั้นความ
ตองการวา ความตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลังและความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันได
*
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ความตองการตามทฤษฎี ERG และเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด ดานความ
ตองการสำเร็จ (Need for Achievement: nAch) เปนแรงขับที่จะทำใหลงทุนประสบผลสำเร็จดีที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยบุคคลที่ตองการความสำเร็จสูงจะมีลักษณะชอบการแขงขันทำงาน
ทาทายและกลาที่จะเผชิญหนากับความลมเหลว
คำสำคัญ: ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแรงจูงใจ พฤติกรรมในการลงทุน หุนสามัญตลาดหลักทรัพย

1. บทนำ
ในยุ คที ่ อิ น เตอร เ น็ ตสามารถเข า ไดถึงทุกทั่ว ทุกมุมโลก ผูคนทั่ว โลกตางสามารถเขาถึง
แหลงขอมูลและองคความรูตางๆไดภายในเวลาไมกี่วินาที อินเตอรเน็ตไดทำใหเกิดชองทางการสราง
รายไดใหผูใชงานขึ้นมามากมาย ไมวาจะเปนการคาขายผานสื่อออนไลน, การทำ Content ที่นาสนใจ
เพื่อดึงดูดผูติดตาม และนอกจากการสรางรายไดแลวอินเตอรเน็ตยังทำใหการออมเงินและการลงทุน
ในรูปแบบตาง ๆ สามารถทำไดงายกวาแตกอนมาก
การเปดกวางของขอมูลขาวสารในยุคปจจุบันทำใหผูคนไดรูและเขาถึงชองทางที่หลากหลาย
มากขึ้นในการเพิ่มมูลคาเงินสดที่ตนมีอยูใหงอยเงยมากกวาดอกเบี้ยที่ไดจากการฝากในธนาคาร
พาณิ ช ย ห รือสถาบั น การเงิ นต างๆที่ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องและไมสามารถจูงใจผู ออมได
การออมเงิ น ในหุ  น จึ งเป น อี กทางเลื อกหนึ ่ งที่เหมาะสำหรับ ผูที่มีเงิน เก็บ โดยเฉพาะผูที่ตองการ
ความหลากหลายในการลงทุน ทั้งประเภทของสินคาที่จะลงทุน การมีสวนรวมเปนเจาของกิจการหรือ
บริษัทตาง ๆ ที่มีศักยภาพหรือมีแนวโนมการเติบโตที่ดีและไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบ
ตาง ๆ ในอัตราที่สูงกวาและหลากหลายรูปแบบกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร เชน
ผลตอบแทนจากเงินปนผล สิทธิในการจอง ซื้อหุนออกใหม หรือกำไรจากสวนตางจากการซื้อขาย
หลักทรัพย เปนตน อีกทั้งยังเปนการออมในรูปแบบใหมเพื่อใหสามารถเอาชนะเงินเฟอที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องที่มีชองทางการลงทุนที่งายและสะดวกผานระบบออนไลนหรือโทรศัพทสั่งซื้อ
ผานทางโบรกเกอรที่มีประวัติการดำเนินการที่ดี ซึ่งหากตองการคนหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยใน
การตัดสินใจหรือคำแนะนำตาง ๆ สำหรับการลงทุนสามารถสืบคนไดงายผานทาง เว็ปไซตของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
อยางไรก็ตามการลงทุนยอมมีความเสี่ยง การที่อินเตอรเน็ตทำใหสามารถเขาถึงการลงทุน
ไดงายขึ้นก็จริงแตก็เปนหมือนดาบสองคมสำหรับผูที่ไมไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
ดานอุตสาหกรรม ดานบริษัท รวมทั้งขอมูลทางดานงบการเงิน อัตราสวนทางการเงินตาง ๆ รวมถึง
ไมไดนำเครื่องมือทางเทคนิคที่เกี่ยวของมาใช กอนการตัดสินใจลงทุน ทำใหไมไดผลตอบแทนตามที่
คาดหวังไวหรืออาจทำใหเงินตนมีมูลคาลดลง
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องปจจัยสวนบุคคลและปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรม
การลงทุ น หุ น สามั ญในตลาดหลั กทรัพยของขาราชการกรมศุลกากร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัย
สวนบุคคลและปจจัยแรงจูงใจที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย โดยได
นำองคความรูกรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่ศึกษามาเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห เพื่อเปน
ประโยชนสำหรับผูที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในหุนสามัญ

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมศุลกากร ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2.2 เพื ่ อศึ กษาป จ จั ย สภาพแวดลอมที่มีความสัมพัน ธตอพฤติกรรมการลงทุน ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยของขาราชการกรมศุลกากร

3. คำถามสำหรับการศึกษา
3.1 ปจจัยสวนบุคคลใดที่มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ของขาราชการกรมศุลกากร
3.2 แรงจูงใจใดที่มีผลตอพฤติกรรมการการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของ
ขาราชการกรมศุลกากร

4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ หรือการอธิบายกรณีศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment) กลาวสรุปไดวาการลงทุนคือ การนำ
เงินหรือสินทรัพยที่มีอยูมาเปลี่ยนเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สามารถจับตองไดหรือจับตองไมไดโดยตัวผูลงทุน
คาดหวังวาเงินหรือสินทรัพยที่ลงทุนไปนั้นจะสามารถตอบสนองตอความคาดหวังในการลงทุนนั้นได
ทฤษฎีการกระจายความเสี่ยง สรุปไดวาความเสี่ยงคือความไมแนนอนที่อาจเกิดขึ้นกับ
ใครก็ไดซึ่งจะสงผลกระทบเชิงลบตอวัตถุประสงคขององคการมี 2 ประเภทคือความเสี่ยงที่กระทบเปน
วงใหญและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดและการกระจายความเสี่ยงไมสามารถใชกับความเสี่ยงที ่ เ ปน
ผลกระทบจากระบบได สวนความเสี่ยงที่ไมเปนระบบนั้นเกิดจากปจจัยระดับจุลภาคซึ่งไมไดสงผลกระทบ
เปนวงกวางและสามารถใชการบริหารความเสี่ยงมาชวยบรรเทาและคลี่คลายสถานการณได
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ทฤษฎีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 3.ทฤษฏีแลัแนวคิดการลงทุนในตลาดหลักทรัพ กลาว
โดยสรุปไดวาทฤษฎีการลงทุนในหลักทรัพยสิ่งที่นักลงทุนตองพิจารณาประกอบดวย การวิเคราะหทั้ง
ปจจัยที่เปนมหภาคเชนดานเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย และปจจัยที่เปนจุลภาค เชน
การวิเคราะหกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละบุคคลในการลงทุนและควรคำนึงถึงความเสี่ยง
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดชวงเวลาในการลงทุนนั้นๆซึ่งนับเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญในการลงทุน
ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค กลาวโดยสรุปคือพฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่
ผูบริโภคแสดงออกทั้งการเลือกซื้อสินคาและบริการรวมถึงกระบวนการในการตัดสินใจในการเลือกใช
สินคาและบริการดังกลาว
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ กลาวสรุปไดวาแรงจูงใจเกิดจากปจจัยที่ผลักดันสงผล
ให เกิ ดพฤติ กรรมและกำหนดทิ ศทางของการกระทำของบุ คคลให กระทำหรื อดิ ้ นรนเพื ่ อให บรรลุ
วัตถุประสงคบางอยาง

5. ระเบียบหรือวิธีการทำการวิจัยหรือการศึกษา
กลุ  มประชากร (Population) ที่ใชในการศึ กษา คือ ขาราชการกรมศุ ลกากร สังกัดกระทรวง
การคลัง จำนวนทั้งสิ้น 4,800 คน (กรมศุลกากร พ.ศ.2561) กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการศึกษา
คือ ขาราชการกรมศุลกากร จำนวน 369 คน กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรความคาดเคลื่ อน
มาตรฐานของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช
แบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment)
ทฤษฎีการกระจายความเสี่ยง ทฤษฎีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ทฤษฎีเรื่องแรงจูงใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบสอบถาม
การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของขาราชการกรมศุลกากร แบงออกเปน
3 ตอน ดังนี้
ตอนที ่ 1 ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว นบุ ค คล ได แ ก อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ตำแหน ง งาน อายุ งาน
รายไดตอเดือน สถานภาพสมรส ภาระคาใชจายตอเดือน ประสบการณในการลงทุน
ตอนที่ 2 ขอมูลแรงจูงใจในการลงทุน ไดแก รายไดเพิ่มขึ้น เงินปนผล ความสนุกตื่นเตน
การกระจายความเสี่ยง
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการลงทุนในหุนสามัญของขาราชการกรมศุลกากร ไดแก ความถี่ใน
การซื้อขาย จำนวนครั้งที่ฝาก/ป ระยะเวลาในการถือหุน
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6. ผลการศึกษา
ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 385 ราย สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 21 ถึง 30 ป มี
ระดั บ การศึ กษาสู งสุ ด คื อ ระดั บ ปริญ ญาตรี เปน ขาราชการในระดับ วิช าการ มีส ถานภาพโสด
รายไดตอเดือน 15,001-30,000 บาท มีประสบการณการลงทุนตั้งแต 1 ป แตไมเกิน 2 ป
ปจจัยแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมในการลงทุนหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยกรมศุลกากรใน
ภาพรวมอยูในระดั บสู ง โดยเมื่อพิจ ารณาเปน รายดาน พบวา คาเฉลี่ยรายได เ พิ่ มขึ้น มี มากที ่ สุ ด
รองลงมาเป น ค า เฉลี ่ ยเงิ น ป น ผล และการกระจายความเสี่ย ง ซึ่งถือวาอยูในระดับสูงทั้งสองคา
ในขณะที่ความสนุกตื่นเตน มีคาเฉลี่ย จัดอยูในระดับปานกลาง
ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบไปดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน สถานภาพสมรส
รายไดตอเดือน และประสบการณการลงทุนสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
ประสบการณการลงทุน มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ
กรมศุลกากร ในเชิงเสนตรงมากที่ สุด สวนเพศ และอายุ มีผลทางลบตอพฤติกรรมการลงทุ น ใน
ตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร ในสวนของระดับการศึกษา ตำแหนงงาน สถานภาพ
สมรส และรายไดตอเดือน ไมสามารถทำนายพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ
กรมศุลกากร หรือปจจัยสวนบุคคล ไดแก ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน สถานภาพสมรส รายได
ตอเดือน ไมมีผลตอพฤติกรรมการลงทุน ในตลาดหลั กทรั พย ของข าราชการ กรมศุลกากร ดังนั้น
สามารถทำนายปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน สถานภาพสมรส
รายไดตอเดือน และประสบการณการลงทุน ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของ
ขาราชการ กรมศุลกากร จึงสามารถตอบคำถามงานวิจัยไดวา ปจจัยสวนบุคคล เรื่อง ประสบการณ
การลงทุน เพศ และอายุ สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร
ป จ จั ย ส ว นบุ คคลที ่ ป ระกอบไปดว ยรายไดเ พิ่ ม ขึ้ น , เงิน ปน ผล, ความสนุกตื่ น เตน และ
การกระจายความเสี่ยง สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยรอยละ 33.3 ทั้งนี้ความสนุก
ตื่นเตน มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากรมากที่สุด
รองลงมาคือ รายไดที่เพิ่มขึ้น และการกระจายความเสี่ยง มีผลทางบวกตอพฤติกรรมการลงทุนใน
ตลาดหลั กทรั พย ข องข า ราชการ กรมศุล กากร ในสว นเงิน ปน ผล ไมส ามารถทำนายพฤติ ก รรม
การลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร หรือปจจัยแรงจูงใจ ไดแก เงินปนผล
ไมมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร ดังนั้น สามารถทำนาย
ปจจัยแรงจูงใจที่ประกอบไปดวย รายไดเพิ่มขึ้น, เงินปนผล, ความสนุกตื่นเตน และการกระจาย
ความเสี่ยง ที่สงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร จึงสามารถ
ตอบคำถามงานวิจัยไดวา ปจจัยแรงจูงใจดานความสนุกตื่นเตน รายไดที่เพิ่มขึ้น และการกระจาย
ความเสี่ยงสงผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ กรมศุลกากร
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7. สรุปผลการศึกษา
การวิจัยนี้เปนไปตามสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ านที ่ 1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลมี ผ ลต อ พฤติ ก รรมการลงทุ น ในตลาดหลั ก ทรัพ ย ข อง
ขาราชการ กรมศุลกากร ซึ่งเปนไปตามแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย วา
พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนแบงตามพฤติกรรมเปน 2 ประเภทใหญคือ 1.นักลงทุน (Investor)
นักลงทุนที่ซื้อหุนเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดโดยหวังเอาเงินปนผลเปนหลักสวนกำไรจากการขายหุนก็ยอ ม
แลวแตโอกาส การลงทุนในลักษณะนี้ผูลงทุนจะตองพิจารณาจากคุณภาพของหลักทรัพยที่จะลงทุน
อยางรอบคอบเพื่อใหไดความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นมีคานอยที่สุด
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยแรงจูงใจมีผลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของขาราชการ
กรมศุ ล กากร ซึ ่ ง เป น ไปตามทฤษฎี ก ารจู ง ใจ ERG ของ Alderfer ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ ความต อ งการ
ขั้นพื้นฐานของมนุษยแตไมคำนึงถึงขั้นความตองการวา ความตองการใดเกิดขึ้นกอนหรือหลังและ
ความตองการหลายๆอยางอาจเกิดขึ้นพรอมกันได ความตองการตามทฤษฎี ERG และเปนไปตาม
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด ดาน ความตองการสำเร็จ (Need for Achievement:
nAch) เปนแรงขับที่จะทำใหลงทุนประสบผลสำเร็จดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน โดยบุคคล
ที่ตองการความสำเร็จสูงจะมี ลั กษณะชอบการแขงขั นทำงานทาทายและกลาที่จ ะเผชิญหนา กับ
ความลมเหลว
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พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน :
กรณีศึกษา พนักงานรานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

วณิชชา สุขชู *
0

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต 2) ศึกษาพฤติกรรม
การใชจาย และ 3) เพื่อศึ กษาความสั มพั นธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชจ ายของ
ประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน กลุมตัวอยาง คือ พนักงานรานคาที่ไดรับเงินเยียวยา 5,000 บาท
(3 เดือน) ในโครงการ “เราไมทิ้งกัน” จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยใช ค  า ความถี ่ ร อ ยละ ค า เฉลี ่ ย ส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบความสั ม พั น ธ โ ดยค า
การทดสอบไค-สแควร (Chi-Square)
ผลการศึกษา พบวา
1) ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญนำเงินเยียวยาที่ไดไปใชซื้อของใชอุปโภคบริโภคในบาน
คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมานำไปซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 82.10 และนำเงินใหลู ก
คิดเปนรอยละ 56.60 นำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ 66.30 รองลงมาคือรานขายของชำ
คิดเปนรอยละ 30.50 และหางสรรพสินคาและรานอาหาร คิดเปนรอยละ 1.10
2) รูปแบบการดำเนินชีวิตของพนักงานรานคาในภาพรวม อยูระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) เมื่อ
แยกเปนรายดาน พบวา ดานความสนใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.20) ในเรื่องสนใจนำเงินไปเพื่อเลี้ยง
ครอบครัว มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.77) รองลงมา สนใจในการนำเงินมาใชเพื่อชำระหนี้สิน (𝑋𝑋�=3.71)
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : wanitcha.suk@stu.nida.ac.th
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และสนใจใช จ  ายเงิ น ในเรื ่ องของตั วเอง (𝑋𝑋�= 3.18) ตามลำดั บ และรู  ส ึ กเหนื่ อยเมื ่ อมี เ หตุ การณ
โควิด-19 มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 4.00)
3) พฤติกรรมการใชจายของพนักงานรานคา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 1.99) เมื่อ
แยกเปนรายดาน พบวา ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.17)
รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน (𝑋𝑋�= 3.05) และดานการใชจายตามความตองการ
ทางสังคม (𝑋𝑋�= 3.00) ตามลำดับดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน พบวา ใชจายเงินเกี่ยวกับ
ของใชประจำวัน (ยาสีฟน แปง สบู แชมพู ฯลฯ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.45) ดานการใชจายเงินตาม
ความตองการทางสังคม พบวา นำเงินไปใชในการรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(𝑋𝑋�= 3.40) ดานการใชจายตามความตองการดานนันทนาการ พบวา ดื่มแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยสูงสุด
(𝑋𝑋�= 3.67) ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม ภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด
(𝑋𝑋�= 1.41) พบวา ใชเงินเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 1.51)
4) ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการ
เราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษา พนักงานรานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สถานภาพ
สมรส มีความสัมพันธ กับ ดา นความตองการทางสังคมและดานความตองการนัน ทนาการ เพศมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายเงินดานความตองการทางสังคม อายุ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มีความสัมพันธกับทุกดาน
คำสำคัญ: พฤติกรรมการใชจาย โครงการเราไมทิ้งกัน
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The Conduct of Life and Spending Behaviors of Rao Mai
Ting Kan Campaign Participants: A Case Study of Shop
Workers in Phayao Municipal Market, Phayao Province

Wanitcha Sukchoo *

Abstract
The objectives of this independent study project are to examine the conduct
of life, spending behaviors and the correlations between personal factors and spending
behaviors of Rao Mai Ting Kan campaign. The sample group included 95 shop workers
who had received the 3-month financial aid of 5,000 baht through the “Rao Mai Ting
Kan” campaign. A questionnaire was used as the research instrument. The data obtained
was analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The
correlation testing was conduct using the Chi-Square method.
The results have demonstrated that:
1) The respondents spend the money provided on domestic appliances and
consumption products ( 100% ) , followed by personal- use products ( 82. 10% ) and
children’s allowances (56.60%). 66.30% make their purchases at fresh markets, 30.50% at
grocery stores and 1.10% at department stores and restaurants.
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2) The overall conduct of life of shop workers is considered high (𝑋𝑋�= 2 . 9 6 ) .
Considering each aspect separately, it is observed that the highest average score is
associated with interests ( 𝑋𝑋�= 3.20). The family interest mean score is the highest at
3.77, followed by debt repayment (𝑋𝑋�=3.71) and personal interest (𝑋𝑋�= 3.18), respectively.
They feel exhausted with the COVID- 19 situation, with the highest average score of
4.00.
3) The overall spending behaviors of shop workers after receiving the 3-month
financial aid of 5,000 baht in Phayao Municipal Market, Phayao province is considered
high ( 𝑋𝑋�= 1.99). Considering each aspect separately, it has been found that the highest
average score is associated with recreation needs ( 𝑋𝑋�= 3.86), followed by basic needs
(𝑋𝑋�= 3.05) and social needs (𝑋𝑋�= 3.00), respectively. As for the basic needs, the expenses
are associated with daily consumables (toothpaste, powder, soap, shampoo, etc.) with
an average score of 3.45. For social need-based expenses, the highest average score is
associated with socializing activities and events (𝑋𝑋�= 3.40). For recreational needs, the highest
average score is associated with alcoholic drinks ( 𝑋𝑋�= 3.67). Consumerism-based expenses
have the lowest average score at 1.41, with the highest score in the cosmetic-related
category (𝑋𝑋�= 1.51).
4) Regarding the correlations between personal factor and spending behaviors of
shop workers participating in Rao Mai Ting Kan campaign in Phayao Municipal Market,
Phayao province, marital status is associated with social and recreational needs; Gender
is related to social need-related spending behaviors; Age and average monthly income is
related to all aspects.
Key word: Spending Behaviors, Rao Mai Ting Kan
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1. บทนำ
รั ฐ บาลโดยศู น ย บ ริ ห ารสถานการณ การแพรร ะบาดของโรคติดเชื ้ อไวรัส โคโรนา 2019
(โควิด-19) (ศบค.) ประกาศคลายล็อกดาวนธุรกิจบางประเภทใหกลับมาเปดใหบริการไดตามปกติ
หลั งสถานการณ การแพร ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา (โควิด-19) มีแนวโนมคลี่คลายลง คือ ตลาด
ทั้งตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน แผงลอย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ซึ่งรับผิดชอบดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ไดขอใหจังหวัดแจง อปท. แตละ
พื้นที่ ใหดำเนินการตามมาตรการการดำเนินการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใน
สถานที ่ ท ี ่ ป ระชาชนใช บ ริ ก ารจำนวนมาก ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื ่ อ วั น ที ่ 17 มี น าคม 2563
อยางเครงครัด โดยการดำเนินการในสวนของตลาดของ อปท. และตลาดของเอกชน ใหดำเนินการ
ตามคูมือมาตรการและแนวทางในการดูแลดานอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรมอนามัย เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปจจุบันยังคงพบผูปวยอยู ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบใหการบริหารจัดการสถานการณการแพรร ะบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เปนวาระแหงชาติ เพื่อลดความเสี่ยงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท. ใหแตละ อปท.กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และดำเนินการ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น,
2563) ดังนี้
1) จัดใหมีจุด คั ด กรองอุ ณหภู มิผ ู คา และผูซื้อ เพื่อตรวจวัด อุ ณหภู มิ ของรางกาย ทั้ งนี้
หากพบวามีอาการไข ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ใหแนะนำหรือพาไปพบแพทยโดยทันที
2) กำหนดทางเข า ออกตลาดใหช ัดเจน และกำหนดจุดใหมีร ะยะหางระหวางผูคาและ
ผูซื้อตามมาตรการเวนระยะหางระหวางบุคคล 1-2 เมตร
3) กำหนดใหผูคาและผูซื้อสวมหนากากอนามัยจากผา หรือหนากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู
ในตลาด
4) จัดใหมีจุดลางมือดวยน้ำ สบู แบบไมสัมผัส หรือจุดติดตั้งเจลแอลกอฮอลสำหรับทำ
ความสะอาดมือ เพื่อใหบริการแกผูคาและผูซื้อทั้งกอนและหลังเขาตลาด
5) จัดใหมีการทำความสะอาดตลาดแผงจำหนายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตวสด
ทุกวันดวยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆาเชื้อ ใชน้ำสะอาดฉีดลางทางเดิน ฝาผนัง และกวาดลาง
ลงสูทางระบายน้ำเสีย เพื่อชะลางสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ใชทำความสะอาด และทำความสะอาด
ตลาดตามหลักสุขาภิบาล (big cleaning) อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
6) จัดใหมีการทำความสะอาดหองน้ำ หองสวมในตลาด โดยเนนบริเวณจุดเสี่ยง เชน ที่จับ
สายฉีดชำระ ที่รองนั่งโถสวม ที่กดโถสวม โถปสสาวะ ที่เปดกอกอางลางมือ กลอนประตูหรือลูกบิด
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7) กำชับใหผูปฏิบัติงานที่ดูแลทำความสะอาดและผูปฏิบัติงานเก็บขยะ สวมใสหนากาก
อนามัยจากผาหรือหนากากอนามัย ถุงมือยาง ผายางกันเปอน รองเทาพื้นยางหุมแข็ง และใชปากคีบ
ดามยาวเก็บขยะ และใสถุงขยะปดปากถุงใหมิดชิด นำไปรวบรวมไวที่พักขยะ แลวลางมือใหสะอาดทุก
ครั้งหลังปฏิบัติงานและเมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน หากเปนไปไดใหรีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผา
ทันที
8) ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัย ดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับตลาดสดและ
ตลาดนัด ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงประชาสัมพันธ
คำแนะนำดังกลาว ใหผูคา และผูซื้อทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการระมัดระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
9) เรงฟนฟูตลาดที่ถู กสั่ งปด ไปแลว ระยะหนึ ่ง เนื่องจากมีผ ู ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เขามาใชบริการ เพื่อใหกลับมาบริการไดอีกครั้ง โดยผานการทำความสะอาดและฆาเชื้อ
ตามมาตรฐานความปลอดภัย วางแผนการจัดระเบี ยบตลาดใหม เพื่อคืนแหลงซื ้อขายอาหารให
ประชาชนและวิถีชีวิตของประชาชนใหกลับมาปกติเชนเดิม รวมทั้งเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน
และลดผลกระทบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
10) ใหดำเนินการตรวจสอบขอมูลตลาดในพื้นที่ที่ยังไมมีใบอนุญาต เพื่อดำเนินการจัดให
มีใบอนุญาตอยางถูกตองและงายตอการควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการ
เมื่อแยกผลของมาตรการล็อกดาวนของรัฐบาลตามกลุมอาชีพ พบวา กลุมอาชีพที่ไดรับ
ผลกระทบมากที่สุดจากการปดเมืองแบบผอนปรน คือ กลุมอาชีพดานการขาย มีจำนวนประมาณ
3.4 ลานคน รองลงมา คือ กลุมทำงานในสาขาวิชาชีพจำนวนเกือบ 1 ลานคน (ซึ่งสวนใหญมาจาก
การประกาศปดสถานศึกษาทุกระดับชั้น) และกลุมคนทำงานในอาชีพพื้นฐาน ซึ่งรวมผูใชแรงงานใน
ธุรกิจตาง ๆ อีก 7 แสนคน และหากการล็อกดาวนเพิ่มระดับเปนเต็มตัว กลุมคนที่ไดรับผลกระทบจะ
เพิ่มเปน 7.1 ลานคน ซึ่งแนนอนวานี่เปนเพียงตัวเลขผูไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งกลุมพนักงานบริการ
ขายของในรานคาและตลาด คือ กลุมที่นาจะไดรับผลกระทบจากการปดเมืองสูงที่สุด เนื่องจากทั้ง
ปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานไดยากและเปนลักษณะงานที่ตองใกลชิดกับคนอื่น โดยอาจจะถูกเลิกจาง
หรือสูญเสียรายไดเพราะถูกลดชั่วโมงทำงาน (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจปวย อึ๊งภากรณ,2563)
รัฐบาลมีมติเห็นชอบใหกระทรวงการคลัง กูเงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โดยใหอำนาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหาเยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม พรอมไดออกมาตรการ
ดูแลแรงงานลูกจาง ลูกจางชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไมอยูในระบบประกันสังคม ที่ไดรับผลกระทบจาก
ไวรัสโคโรนา หรือ "โควิด-19" ตอเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม โดยการสนับสนุนเงินคนละ
5,000 บาทตอเดือน เปนเวลา 3 เดือน ซึ่งกลุมพนักงาน ลูกจางในตลาดสดก็สามารถไดรั บ การ
ชวยเหลือดังกลาว ดังนั้น จึงสนใจศึกษาวาพนักงานรานคาเหลานี้เมื่อไดรับเงินเยียวยาแลวนำเงินที่ได
ไปใชจายอยางไรบาง ซึ่งขอมูลที่ไดจะนำไปใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารหรือขับเคลื่อน
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นโยบายการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนในกรณีเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติตาง ๆ ของประเทศไทยใน
ครั้งตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
2.3 เพื ่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการใช จ  า ยของ
ประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสำรวจ ซึ่งขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก รูปแบบการดำเนินชีวิต
และพฤติกรรมการใชจายเงิน ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการดำเนินชีวิต ไดแก กิจกรรม
(A: Activities) ความสนใจ (I: Interest) และความคิดเห็น (O: Opinion) พฤติกรรมการใชจาย
การใชจายเงินตามความตองการพื้นฐาน การใชจายเงินตามความตองการทางสังคม การใชจายเงิน
ตามความต อ งการทางด า นนั น ทนาการ และการใช จ  า ยเงิ น ตามแบบบริ โ ภคนิ ย มและขอบเขต
ด า นประชากร ได แ ก พนั ก งานร านค า ที ่ ไ ด ร ั บ เงิ น เยี ย วยา 5,000 บาท (3 เดื อ น) ในโครงการ
“เราไม ทิ ้ ง กั น ” ในพื ้ น ที ่ ตลาดเทศบาลเมื องพะเยา จังหวัดพะเยาที่ ล งทะเบี ย นรับ เงิ น เยี ย วยา
จำนวน 1,937 ราย (สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา, 2563) กำหนดขนาดของตัวอยางประชากรโดย
วิธีการของยามาเน (Taro Yamane) ที่ขนาดความคาดเคลื่อน +10% จะไดตัวอยาง 98 คน เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใช Chi-square
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จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และผลกระทบที่ไดจากการศึกษา สามารถกำหนดเปนกรอบ
แนวคิดของการศึกษา ไดดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพการสมรส
4. รายได

ตัวแปรตาม
รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle)
1. กิจกรรม (A: Activities)
2. ความสนใจ (I: Interest)
3. ความคิดเห็น (O: Opinion)
พฤติกรรมการใชจาย
1. การใชจายเงินตามความตองการพื้นฐาน
2. การใชจายเงินตามความตองการทาง
สังคม
3. การใชจายเงินตามความตองการ
ทางดานนันทนาการ
4. การใชจายเงินตามแบบบริโภคนิยม

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

4. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะหผลการศึกษา สามารถสรุปได ดังนี้
4.1 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ นำเงินที่ไดรั บเยียวยาไปใช ซื้ อของใชอุปโภคบริ โ ภค
ในบาน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมานำไปซื้อของใชสวนตัว คิดเปนรอยละ 82.10 และนำเงินให
ลูก คิดเปนรอยละ 56.60 สรุปไดตามตารางที่ 1 และนำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ
66.30 รองลงมา คือรานขายของชำ คิดเปนรอยละ 30.50 และหางสรรพสินคาและรานอาหาร
คิดเปนรอยละ 1.10 สรุปไดตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 1: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามการนำเงินที่ไดรับเยียวยาไปใช
ที่อยูอาศัย
ซื้อของใชสวนตัว
ซื้อของใชอุปโภคบริโภคในบาน
เอาเงินใหลูก
ใชจายเกี่ยวกับครอบครัว
ใชหนี้นอกระบบ
ใชหนี้ในระบบ
นำไปเลนการพนัน
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล
จายคาแชร

จำนวน
78
95
54
52
32
31
23
35
60

รอยละ
82.10
100.00
56.60
54.70
33.70
32.60
24.2
36.80
63.20

ตารางที่ 2: จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามสถานที่การนำเงินไปซื้อสินคา
ที่อยูอาศัย
ตลาดสด
รานขายของชำ
เซเวนอีเลเวน
หองสรรพสินคา
รานอาหาร
รวม

จำนวน
63
29
0
1
1
95

รอยละ
66.30
30.50
0
1.10
1.10
100.00

4.2 รูปแบบการดำเนินชีวิตของรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน
: กรณี ศึ กษาพนั กงานร า นค า ในพื ้ น ที ่ ตลาดเทศบาลเมื องพะเยา จังหวัดพะเยาในภาพรวม อยู
ระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ดานความสนใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.20)
รองลงมา ดานกิจกรรม (𝑋𝑋�= 3.12) และ ดานความคิดเห็น (𝑋𝑋�= 2.59) ตามลำดับ ดานกิจกรรม พบวา
มีการทำงานลวงเวลา มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.60) ดานความสนใจ พบวา สนใจนำเงินไปเพื่อเลี้ยงครอบครัว
มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.77) และดานความคิดเห็น พบวา รูสึกเหนื่อยเมื่อมีเหตุการณ โควิด-19 มีคาเฉลี่ย
(𝑋𝑋�= 4.00) สรุปไดตามตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการดำเนินชีวิตของรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ในภาพรวม
𝑋𝑋�

ภาพรวม
ดานกิจกรรม
ดานความสนใจ
ดานความคิดเห็น
คาเฉลี่ยรวม

S.D.
0.68
0.59
0.60
0.62

3.12
3.20
2.59
2.97

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

4.3 พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานคา
ในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาในภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.66) เมื่อแยกเปน
รายด า น พบว า ด า นการใช จ  า ยตามความตองการดานนัน ทนาการ มีคาเฉลี่ย สูงสุด (𝑋𝑋�= 3.17)
รองลงมา ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน (𝑋𝑋�= 3.05) และดานการใชจายตามความตองการ
ทางสังคม (𝑋𝑋�= 3.00) ตามลำดับ ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน พบวา ใชจายเงินเกี่ยวกับ
คาของใชประจำวัน (ยาสีฟน แปง สบู แชมพู ฯลฯ)มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.45) ดานการใชจาย เงินตาม
ความตองการทางสังคม พบวา นำใชจายเงินในการรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.40)
ดานการใชจายตามความต องการดานนัน ทนาการ พบวา ดื่มแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.67)
ดานการใชจายตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา ใชเงินเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีคาเฉลี่ย
(𝑋𝑋�= 1.51) สรุปไดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4: คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชจายของประชาชนในโครงการ
เราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาในภาพรวม
ภาพรวม
ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน
ดานการใชจายตามความตองการทางสังคม
ดานนันทนาการ
ดานการใชจายตามความตองการแบบบริโภคนิยม
คาเฉลี่ยรวม

𝑋𝑋�

3.05
3.00
3.17
1.41
2.66

S.D.
0.57
0.91
0.82
0.51
0.70

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
นอยที่สุด
มาก
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4.4 การวิเคราะหความสัมพันธปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชจายของประชาชนใน
โครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
สถานภาพสมรส มีความสัมพันธกับดานความตองการทางสังคมและดานความตองการนันทนาการ
เพศ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชจายเงินดานความตองการทางสังคม อายุ และรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน มีความสัมพันธกับทุกดาน สรุปไดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ผลการทดสอบความสัมพันธ
ปจจัยสวนบุคคล
เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
รายไดเฉลี่ยตอเดือน

พฤติกรรมการใชจายเงิน
ดานความ
ตองการพื้นฐาน

ดานความ
ตองการทางสังคม

ดานความ
ตองการนันทนาการ

ดานความตองการ
ตามแบบบริโภคนิยม

×
√
×
√

√
√
√
√

×
√
√
√

×
√
×
√

√ หมายถึง มีความสัมพันธ × หมายถึง ไมมีความสัมพันธ

5. สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ
5.1 รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในโครงการเราไมทิ้งกัน : กรณีศึกษาพนักงานรานคา
ในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาในภาพรวม อยูระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.96) เมื่อแยกเปน
รายดาน พบวา ดานความสนใจ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.20) รองลงมา ดานกิจกรรม (𝑋𝑋�= 3.12) และ
ด า นความคิ ดเห็ น (𝑋𝑋�= 2.59) ตามลำดั บ ดานกิจ กรรม พบวา มีการทำงานลว งเวลา มีคาเฉลี่ย
(𝑋𝑋�= 3.60) ดานความสนใจ พบวา สนใจนำเงินไปเพื่อเลี้ยงครอบครัว มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 3.77) และดาน
ความคิดเห็น พบวา รูสึกเหนื่อยเมื่ อมีเหตุ การณ โควิด-19 มีคาเฉลี่ย (𝑋𝑋�= 4.00) ซึ่งสอดคล องกั บ
วิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวยอึ๊งภากรณ ม.ธรรมศาสตร. (2562) ที่สรุปวา รูปแบบการดำเนินชีวิต เปน
การวิเคราะหลักษณะทางจิตวิทยา ผานการใชเวลาและการใชจายเงินในการทำกิจกรรม (Activities)
ตาง ๆ ของบุคคล การใหความสนใจ (Interests) กับสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคล และการแสดง
ความคิ ด เห็ น (Opinions) ของบุ คคลที ่ มี ต อตนเองและสิ่งแวดลอมรอบขาง สำหรับ รูป แบบการ
ดำเนินชีวิตดานกิจกรรม (activities) ไดแก งานหรือการทำงาน เหตุการณหรือกิจกรรมทางสังคม
การพักผ อน การเปนสมาชิ กกลุ มหรือชมรม การเขารว มกับชุมชน และการจับ จายใชส อย และ
สอดคล องกั บ การศึ กษาของธนาพงษ จั น ทรช อน (2546) กลาววา รูป แบบการดำเนินชีว ิต เปน
กิจกรรมในแตละวันที่แสดงถึงความเปนตัวเองของคนคนนั้น โดยที่การดำเนินชีวิตของแตละบุคคลจะ
เปนเอกลักษณที่ไมเหมือนใคร แตละคนจะเลือกทำในสิ่งที่แตกตางจากคนอื่น ซึ่งก็อาจจะมีใครคนอื่น
ทำในสิ่งเหลานี้เหมือนกันก็เปนได
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5.2 พฤติ กรรมการใช จ  ายของประชาชนในโครงการเราไม ทิ ้งกั น : กรณี ศึ กษาพนั กงาน
รานคาในพื้นที่ตลาดเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 2.66) โดย
ดานการใชจายตามความตองการพื้นฐาน พบวา ใชจายเงินเกี่ยวกับคาของใชประจำวัน (ยาสีฟน แปง
สบู แชมพู ฯลฯ) มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.45) ดานการใชจายเงินตามความตองการทางสังคม พบวา
นำใชจายเงินในการรวมกิจกรรมการเลี้ยงสังสรรค มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.40) ดานการใชจายตาม
ความตองการดานนันทนาการ พบวา ดื่มแอลกอฮอล มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 3.67) และดานการใชจาย
ตามความตองการตามแบบบริโภคนิยม พบวา ใชเงินเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (𝑋𝑋�= 1.51)
ซึ่งสอดคลองกับศุภกร เสรีรัตน. (2540) ที่กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคล
ทำการคนหา การซื้ อ การใช การประเมิ นผลและการใชจ ายในการผลิ ตและบริ การ โดยคาดวาจะ
ตอบสนองความตองการของเขา และสอดคลองกับอาลิสา วีระนพรัตน และณักษ กุลิสร. (2557).
ได ศึ กษาเรื ่ องรูป แบบการดำเนิน ชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโ ภคที่มีตออาหารธัญพืชใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา การดำเนินชีวิต ไดแก กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพ ความสนใจเรื่องสุขภาพ
และความคิดเห็นเรื่องสุขภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารธัญพืช ในเรื่องจำนวน
ครั้งที่ซื้อในรอบ 3 เดือน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ำอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และทัศนคติดานสวนประสมการตลาดสามารถพยากรณพฤติกรรมการบริโภค ดาน
จำนวนครั้งที่ซื้อในรอบ 3 เดือนได ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ธัญพืช ไดแกทัศนคติดานการสงเสริมการตลาด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
Adjusted R2 เทากับ รอยละ 1.4
5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา
5.3.1 ผลการศึกษาพบวาสวนใหญ เงินที่ไดรับเงินเยียวยาไปใชซื้อของใชอุปโภค
บริโภคในบาน รองลงมา ซื้อของใชสวนตัว และนำเงินใหลูก ดังนั้นรัฐบาลควรสงเสริมใหมีการอุปโภค
บริโภคสินคาที่ไดจากตลาดและกระจายเงินเยียวยาใหกลุมผูรับจางเพื่อจะไดนำเงินไปซื้อสินคาใน
ตลาดซึ่งจะทำใหการกระจายของเม็ดเงินลงในระบบเศรษฐกิจไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5.3.2 ผลการศึกษาพบวา สวนใหญนำเงินไปซื้อสินคาที่ตลาดสด คิดเปนรอยละ
66.30 รองลงมา รานขายของชำ ดังนั้น รัฐบาลควรมีมาตรการนำเงินไปเยียวยาใหกับผูประกอบการ
เพื่อพนักงานจะไดนำเงินมาหมุนในระบบเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 ควรศึกษาในเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุมพนักงานกลุมอื่น ๆ เพื่อ
นำมาเปรียบเทียบ ผลการดำเนินชีวิตวาเปนอยางไร
5.4.2 ควรศึกษาหาปจจัยที่สำคัญที่สงผลตอการตัดสินใจใชจายเงินของพนักงาน
กลุมอื่น ๆ เพื่อทำใหทราบวามีแนวทางในการพัฒนาอยางไร
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอขวัญกำลังใจในการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักและแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล
เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกตางกัน เพื่อประเมินระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพแผนกผูปวยหนักและแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล และ
รวบรวมขอเสนอแนะการสรางขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนัก
และแผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล รวมไปถึงเพื่อนำไปประยุกตใชเพื่อ
การพัฒนาและการสงเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักและ
แผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลโดยใชเครื่องมือวิจัยที่ผูศึกษาใชใน
การศึกษาคือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลระดับขวัญและกำลังใจของพยาบาลวิชาชีพ
แผนกผูปวยหนักและพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยใน และนำมาวิเคราะห โดยผูวิเคราะหไดทำการ
วิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรมการวิเคราะหขอมูล ทางสถิติ โดยผลการวิเคราะหขอมูล สำหรับ
ภาคนิพนธฉบับนี้ สามารถจำแนกออกเปน 2 สวนหลักๆดวยกัน คือ ผลการวิเคราะหขอมู ล เชิง
พรรณนา หรื อ Descriptive Statistics และ ผลการวิ เคราะห ข  อมู ล เชิ งอนุ มาน หรื อ Inferential
Statistics
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โดยผลการศึกษาพบวา รอยละ 55.5 ของผูตอบแบบสอบถามเปนพยาบาลในแผนกผูปวยใน
และรอยละ 44.5 เปนพยาบาลในแผนกผูปวยหนัก พยาบาลสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 39.5 ทำงาน
ที่โรงพยาบาลแหงนี้มาแลว 2-5 ป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 48.4 มีอายุ
ระหวาง 24-30 ปและสวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 97.5 เปนเพศหญิง สำหรับสถานภาพการสมรส
พบวา รอยละ 74.4 ของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 96.1 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี สำหรับภาพรวมพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.57 และ มี
ความเห็นเปนไปในทางเดียวกัน โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.63 สำหรับภาพรวม เมื่อพิจารณา
ทุกปจจัยรวมกันแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสอบถามมีความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมาก
ตอปจจัยที่สงผลตอขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.51
ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาความแตกตางของแผนกไมไดสงผลใหเกิด ความแตกตางของ
ระดับขวัญและกำลังใจของพยาบาลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงแสดงใหเห็นวาการเพิ่มขวัญและ
กำลังใจนั้นตองทำอยางเทาเทียมกันและอาจเพิ่มการศึกษาถึงปจจัยสวนตัวเพิ่มมากขึ้น อาทิ ปญหา
สุขภาพ ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ
คำสำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยหนัก แผนกผูปวยใน ขวัญและกำลังใจ
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Study of Spirit and Morale in Working of Professional Nurses in
Intensive Care Units and Inpatient Departments of
Bumrungrad International Hospital

Worapan Preedawanitchakul *

Abstract
This study aimed to examine factors affecting good spirit and morale in working
of professional nurses in the Intensive Care units and Inpatient Departments of
Bumrungrad International Hospital because of different job descriptions, to evaluate
level of good spirit and morale in working of the professional nurses in the intensive
care units and inpatient departments of Bumrungrad International Hospital and to
gather recommendations regarding enhancement of good spirit and morale in working
of the professional nurses in the intensive care units and inpatient departments at
Bumrungrad International Hospital as well as application for development and
promotion of good spirit and morale in working of the professional nurses in the
intensive care units and inpatient departments of Bumrungrad International Hospital.
The research instrument was a questionnaire for collecting data of good spirit and
morale of the professional nurses in the intensive care units and inpatient departments.
Data were analyzed with a statistical data analysis program. The data analysis result in
this research could be divided into 2 parts including descriptive statistics and inferential
statistics.
*

Master of Public and Private Management,
Graduate School of Public Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
148 Moo3, Serithai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240, THAILAND.
E-mail: pimorapan@gmail.com
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

595

The findings revealed that 55.5% of the respondents were nurses in the
inpatient departments while 44.5% was nurses in the intensive care units. Most nurses
(39.5%) have worked at this hospital for 2-5 years and the majority of the respondents
(48.4%) were aged in range of 24-30 years. 97.5% was female and 74.4% of the
respondents was single. Most respondents graduated in bachelor’s degree accounted
for 96.1%. In overall, the respondents highly agreed with mean at 3.57 and they had
opinion in the same way with standard deviation at 0.63 in overall. When considered
by factors, the respondents agreed at relatively high level to factors affecting to good
spirit and morale in working with total mean at 3.51.
The hypothesis testing indicated that differences of the departments affected
no distinction of good spirit and morale of the nurses with statistical significance.
Therefore, enhancing good spirit and morale should be equal. Furthermore, personal
factors should be further investigated such as health issue, family’s problems and
economic problem.
Keyword: professional nurse, Intensive care units, Inpatient Departments,
Good spirit and morale.

1. บทนำ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลเปนโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญสุดในภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กอตั้งขึ้นในป พ.ศ.2523 เปนโรงพยาบาลที่ไดรับมาตรฐานระดับโลกใหบริการดูแล
สุ ขภาพแก ช าวตา งชาติ มาเป นระยะเวลานาน รองรับ ผูปวยกวา 1.1 ลานคนตอปจากกวา 190
ประเทศทั่วโลก โดยมีทีมแพทย พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานประกอบ
ไปดวยศูนยรักษาโรคกวา 50 ศูนย ซึ่งแผนกผูปวยหนักเปนหนึ่งในแผนกที่เขมแข็ง เปดใหบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลผู ป วยหนั กที ่มี ความเสี่ ยงต อการเสียชีวิ ตและต องการไดร ับ การดูแล
อยางใกลชิด และมีความมุงมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหการรักษาผูปวยซึ่งอยูในภาวะวิกฤต
มีการเจ็บปวยที่รุนแรง เพื่อใหมีความสามารถทัดเทียมสถาบันทางการแพทยระดับโลก พยาบาลวิชาชีพ
เปนหนึ่งในทีมบุคลากรที่มีความสำคัญและอยูกับผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง โดยไดรับการมอบหมายให
ดูแลผูปวยหนัก 1-2 ทานตอเวร ใหการดูแลดานการบริหารยาโดยเฉพาะยาที่มีคุณสมบัติชวยคงไว
ซึ่งสัญญาณชีพ ดานการดูแลเครื่องชวยหายใจ ดานการดูแลเครื่อง Nitric oxide ดานการดูแลการลางไต
แบบ 24 ชั่วโมง ดูแลเครื่อง IABP การติดตามสัญญาณชีพตลอดเวลา และดูแลเรื่องความสะอาดของ
รางกาย และใหกำลังใจผูปวยและญาติ ภายใตมาตรฐานของโรงพยาบาลเพื่อใหการพยาบาลที่ดีที่สุด
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ใหกับผูปวยหนักและเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผูปวยสามารถกลับมาใชชีวิตอยางมีคุณภาพมาก
เทาที่จะเปนไปไดทำให การปฏิบัติงานบนความคาดหวังที่สูงทั้งจากผูปวย ญาติผูปวย แพทย หัวหนา
พยาบาล และเพื่อนรวมงาน อาจทำใหเกิดความเครียด ออนลา เบื่อหนาย หมดขวัญและกำลังใจใน
การทำงาน นำมาซึ่งการลาออก เปลี่ยนแปลงแผนก หรือสถานที่ทำงาน ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพ
แผนกผูปวยในใหการพยาบาลแกผูปวยที่มีความผิดปกติในบางระบบของรางกาย ไดรับการมอบหมาย
ใหดูแลผูปวยประมาณ 4 ทาน ซึ่งเปนผูปวยที่ไมไดมีความลมเหลวของหลายอวัยวะพรอมกัน และ
ไมไดตองการการติดตามอาการอยางใกลชิด สงผลใหมีความเครียดและความกดดันจากสถานการณ
นอยกวา แตบางครั้งอาจเกิดความเหนื่อยลาไดเชนกัน
ในการดำเนินไปของธุรกิจโรงพยาบาลก็ตองมีพยาบาลวิชาชีพเปนบุคลากรที่สำคัญ จึงมี
ความสำคัญเปนอยางยิ่งในการสรางขวัญและกำลังใจใหเกิดแกพนักงาน ใหพนักงานไดทำงานอยาง
เต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพทุมเทแรงกายแรงใจในการทำงานใหกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งจะทำใหโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
และยิ่งในสถานการณที่พยาบาลขาดแคลนและยังตองใชเวลาในการเรียนรูงานเพื่อทำงานอยางนอย
3-5 ป กอนที่จะมีความเชี่ยวชาญในงานการพยาบาล การสรางขวัญและกำลังใจใหกับพนักงานยิ่งเปน
สิ่งสำคัญทวีคูณขึ้นไป
ดังนั้นทำใหผูศึกษาซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเปนพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักโรงพยาบาล
บำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลมีความสนใจในเรื ่องขวัญและกำลั งใจในการทำงานของพยาบาล
วิชาชีพ เพื่อนำผลการศึกษาไปใชประโยชนในการแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจใน
การทำงานของพยาบาลวิ ช าชี พแผนกผูปวยหนักและแผนกผู ป วยในของโรงพยาบาลบำรุ งราษฎร
อินเตอรเนชั่นแนล เพื่อความเปนเลิศในการดูแลผูปวย

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขวัญกำลังใจในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนั กและ
แผนกผูปวยในของโรงพยาบาลบำรุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล เนื่องจากมีลักษณะงานที่แตกตางกัน

3. วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา
ผูศึกษาดำเนินการเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิโดยมีการแจกแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษ
ใหกลับพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักจำนวน 125 ชุด และพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยในใน
จำนวน 156 ชุดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร อิ นเตอรเนชั่ นแนล ซึ่งเกินวาที่ คำนวณไดจ ากสู ตร
ของทาโร ยามาเน ที ่ คำนวณขนาดกลุมตัว อยา ง ในกลุมประชากรที่เปน พยาบาลวิช าชีพ แผนก
ผูปวยหนักจำนวน 151 คน สามารถเลือกเปนกลุมตัวอยางไดเทากับ 110 คน และในกลุมประชากรที่เปน
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พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยในจำนวน 242 คน สามารถเลือกเปนกลุมตัวอยางไดเทากับ 151 คน
เพื่อปองกันขอมูลไมเพียงพอ ซึ่งในแบบสอบถามนี้จะมีขอชี้แจงอธิบายวัตถุประสงค ของการวิจัย
ครั้งนี้อยางชัดเจนดวย ทั้งนี้ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามจะอยูในชวงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
โดยขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลจาก
แบบสอบถามทั้งหมด และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ซึ่งตัว
แปรอิสระ ตัวแปรอิสระไดแก พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักและแผนกผูปวยในของโรงพยาบาล
บำรุงราษฎรอินเตอรเนชันแนล ตัวแปรตาม คือขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
ประกอบดวย 5 ดานคือดานโอกาสความกาวหนา ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานสภาพแวดลอม
การปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน และดานสวัสดิการจากหนวยงาน
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

พยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร
อินเตอรเนชันแนล

- แผนกผูปวยหนักใน
- แผนกผูป วยใน

ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ 5 ดาน
- ดานโอกาสความกาวหนา
- ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
- ดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
- ดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
- ดานสวัสดิการจากหนวยงาน

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา

4. ผลการศึกษา
หลังจากการเก็บขอมูลจากพยาบาลในแผนกผูปวยในและแผนกผูปวยหนักจำนวนทั้งหมด
281 ทาน ขอมูลจะถูกนำมาวิเคราะห โดยผูวิเคราะหไดทำการวิเคราะหขอมูลดวยการใชโปรแกรม
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยผลการวิเคราะหขอมูล สำหรับภาคนิพนธฉบับนี้ สามารถจำแนก
ออกเปน 2 สวนหลัก ๆ ดวยกัน คือ ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา หรือ Descriptive Statistics
และผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน หรือ Inferential Statistics
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4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สำหรับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ สอบถาม สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
ตารางที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
เพศ

อายุ

สถานภาพ

ระดับการศึกษา

จำนวนปท่ที ำงานอยูในโรงพยาบาลแหงนี้

แผนกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

ชาย
หญิง
รวม
24-30 ป
31-35 ป
36-40 ป
มากกวา 40 ป
รวม
โสด
แตงงาน
หยาราง
แยกกันอยู
รวม
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม
2-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
มากกวา 15 ป
รวม
แผนกผูปวยใน
แผนกผูปวยหนัก
รวม

จำนวน
7
274
281
136
79
36
30
281
209
70
2
0
281
270
11
281
111
105
29
36
281
156
125
281

รอยละ
2.5
97.5
100.0
48.4
28.1
12.8
10.7
100.0
74.4
24.9
0.7
0.0
100.0
96.1
3.9
100.0
39.5
37.4
10.3
12.8
100.0
55.5
44.5
100.0
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จากตารางที่ 1 พบวาเพศของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 97.5 เปน
เพศหญิง และ รอยละ 2.5 เปนผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชาย
สำหรับอายุของผูตอบแบบสอบถาม จากการวิเคราะหพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
หรือคิดเปนรอยละ 48.4 มีอายุระหวาง 24-30 ป รองลง มาคือผูที่มีอายุระหวาง 31-35 ป ผูที่มีอายุ
ระหวาง 36-40 ป และ ผูที่มีอายุมากกวา 40 ป โดยคิดเปนรอยละ 28.1 รอยละ 12.8 และ รอยละ
10.7 ตามลำดับ
สำหรับสถานภาพการสมรส พบวา รอยละ 74.4 ของผูตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด
รองลงมาคือผูที่แตง งานแลว และ ผูที่หยาราง โดยคิดเปนรอยละ 24.9 และ รอยละ 0.7 ตามลำดับ
สำหรั บ ระดั บ การศึ ก ษา พบว า ผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ ห รื อ คิ ด เป น ร อ ยละ 96.1
มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี และ รอยละ 3.9 มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี
สำหรับจำนวนปที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลแหงนี้ จากการ วิเคราะหขอมูลพบวา พยาบาล
สวนใหญหรือคิดเปนรอยละ 39.5 ทำงานที่โรงพยาบาลแหงนี้มาแลว 2-5 ป รองลงมาที่พยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแหงนี้มาแลว 6-10 ป มากกวา 15 ป และ 11-15 ป ตามลำดับ โดยคิดเปน
รอยละ 37.4 รอยละ 12.8 และ รอยละ 10.3 ตามลำดับ
สำหรับแผนกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พบวาปฏิบัติงานในแผนกผูปวยใน รอยละ 55.5
และปฏิบัติงานในแผนกผูปวยหนักรอยละ 44.5
4.2 ขวัญและกำลังใจในการทำงาน
สำหรับผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขวัญและกำลังใจในการทำงานของพยาบาลแบงเปน 5
ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ความกาวหนาในการทำงาน
ดานที่ 2 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ดานที่ 3 สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
ดานที่ 4 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ดานที่ 5 สวัสดิการจากหนวยงาน
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ตารางที่ 4.2 ดานความกาวหนาในการทำงาน
ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
1.ความกาวหนาในการทำงาน
1.1 ทานมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ
และพัฒนาทักษะการทำงาน
1.2 หนวยงานสงเสริมใหทานพัฒนา
ตนเอง อยางเปนระบบ
1.3 หนวยงานสงเสริมใหศึกษาตอในทุก
ระดับ
1.4 ทานมีโอกาสกาวหนาทั้งการเลื่อน
ระดับ และตำแหนงที่สูงขึ้น
1.5 ทานรูสึกวามีความวิตกกังวลกับ
ความกาวหนาในวิชาชีพ
ภาพรวม 𝑿𝑿� = 3.19, s.d. = 0.54

นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง
มาก

มาก

รวม

3.9

14.9

47.0

28.5

5.7

100.0

0.7

5.3

37.7

47.7

8.5

100.0

4.6

15.7

47.0

29.2

3.6

100.0

2.1

14.2

55.5

25.3

2.8

100.0

3.2

16.4

60.9

16.7

2.8

100.0

2.9

13.3

49.6

29.5

4.7

100.0

จากตารางที่ 2 สำหรับดานความกาวหนาในการทำงาน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับปานกลางวา พวกเขาไดมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ
และพัฒนาทั กษะการทำงาน รอยละ 47 หนวยงานสงเสริ มให ศึกษาต อในทุ กระดั บ รอยละ 47
พวกเขามีโอกาสในการเลื่อนระดับและตำแหนงสูงที่ขึ้น รอยละ 55.5 และ พวกเขารูสึกวามีความวิตก
กังวลกับความกาวหนาในอาชีพ รอยละ 60.9 นอกจากนี้ผูตอบแบบสอบถาม ยังเห็นดวยในระดับ
คอนขางมากวาหนวยงานสงเสริมใหพวกเขาพัฒนาตนเองอยางเปนระบบ รอยละ 47.7 โดยรวมผูตอบ
แบบสอบถามมีความเห็น ดว ยอยูในระดับปานกลางต อปจจัย ความกาวหนาในการทำงาน โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.19 และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 พบอีกวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความคิดเห็นเปนไป ในทางเดียวกัน
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ตารางที่ 3: ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
2. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา
2.1 ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับ
ลูกนองทุกคนอยางเสมอภาค
2.2 ผูบังคับบัญชามักกลาวชมเชยและยกยอง
เมื่อทานทำงานสำเร็จ
2.3 ผูบังคับบัญชาใหคำแนะนำหรือชี้แนะ
ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
2.4 ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชา
ภาพรวม 𝑿𝑿� = 3.49, s.d. = 0.76

นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง
มาก

มาก

รวม

4.3

10.7

32.0

45.9

7.1

100.0

1.8

10.0

39.9

42.0

6.4

100.0

1.4

4.3

30.6

54.4

9.3

100.0

3.2

7.8

35.2

43.8

10.0

100.0

2.7

8.2

34.4

46.5

8.2

100.0

จากตารางที่ 3 สำหรับดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา จากการวิเคราะหขอมูล พบวา
ผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมากวา ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับ
ลูกนองทุกคนอยางเสมอภาค รอยละ 45.9 ผูบังคับบัญชามักกลาวชมเชยและยกยองเมื่อพวกเขา
ทำงานสำเร็จ รอยละ 42 ผูบังคับบัญชาใหคำแนะนำหรือชี้แนะที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติ งาน
รอยละ 54.4 และ ผูบังคับบัญชายอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา รอยละ 43.8 โดยรวม
ผู  ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ด ว ยอยู  ใ นระดั บ ค อ นข า งมากต อ ป จ จั ย ด า นความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.49 และ เมื่อพิจารณา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76
พบวาผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4: ดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
3. สภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน
3.1 สถานที่ทำงานมีความสะดวกเหมาะสม ตอ
การปฏิบัติงาน
3.2 หนวยงานมีความพรอมดานเครื่องมือ
เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
3.3 บรรยากาศในการทำงานมีความเปนมิตร
และมีความเปนกันเอง
3.4 จำนวนพยาบาลมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
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นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง
มาก

มาก

รวม

1.1

2.1

26.7

56.9

13.2

100.0

0.7

3.9

22.4

53.4

19.6

100.0

0.0

4.3

21.0

58.7

16.0

100.0

0.0

4.3

21.0

58.7

16.0

100.0
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ตารางที่ 4: ดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน (ตอ)
ขวัญและ
กำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
3.5 ผูปวยที่ไดรับใหดูแลมีอาการอยูในขั้น
วิกฤติ
ภาพรวม 𝑿𝑿� = 3.45, s.d. = 0.48

นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง
มาก

มาก

รวม

11.0

35.2

32.4

13.9

7.5

100.0

4.1

13.5

27.6

42.7

12.1

100.0

จากตารางที่ 4 สำหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมการปฏิบัติงาน จากการ วิเคราะหขอมูล
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมากวา สถานที่ทำงานมี
ความสะดวกเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน รอยละ 56.9 หนวยงานมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใช
ในการปฏิบัติงาน รอยละ 53.4 บรรยากาศในการทำงานมี ความเปน มิตรและมีความเปน กั น เอง
รอยละ 58.7 และพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลางวาจำนวน
พยาบาลมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน รอยละ 35.6 นอกจากนี้ยังพบวาผูตอบ แบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยอยูในระดับคอนขางนอยวาผูปวยที่ไดรับใหดูแลมีอาการอยูในขั้นวิกฤติ รอยละ 35.2
ภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยอยูใยระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย
รวมอยูที่ 3.45 และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 5: ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
4. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
4.1 ทานสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
กับเพื่อนรวมงานไดตลอดเวลา
4.2 ทานไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวม
งานเมื่อมีปญหาในการทำงาน
4.3 เพื่อนรวมงานมีความเปนกันเองและ
อบอุนในหนวยงาน
4.4 เพื่อนรวมงานใหความเคารพนับถือดวย
ความจริงใจ
4.5 เพื่อนรวมงานใหการยกยองเมือ่ ทานทำ
สำเร็จ
ภาพรวม 𝑿𝑿� = 3.84, s.d. = 0.61

นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง มาก

มาก

รวม

0.4

1.1

25.6

58.0

14.9

100.0

0.4

1.8

19.6

62.6

15.7

100.0

0.4

2.5

22.8

54.4

19.9

100.0

1.1

3.2

22.8

59.8

13.2

100.0

1.1

4.3

24.9

58.7

11.0

100.0

0.6

2.6

23.1

58.7

14.9

100.0
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จากตารางที่ 5 สำหรับดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากการ วิเคราะหขอมูลพบวา
ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมากวา พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
กับเพื่อนรวมงานไดตลอดเวลา รอยละ 58 พวกเขาไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหา
การทำงาน ร อยละ 62.6 เพื ่ อ ร ว มงานมี ค วามเป น กั น เองและอบอุ  น ในหน ว ยงานร อ ยละ 54.4
เพื่อนรวมงานใหความเคารพนับถือดวยความ จริงใจ รอยละ 59.8 และ เพื่อนรวมงานใหการยกยอง
เมื่อพวกเขาทำสำเร็จ สำหรับภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถาม มีความเห็นดวยอยูในระดั บมาก
ตอปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รอยละ 58.7 โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.84 และมี ความเห็น
ใกลเคียงกันเมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.61
ตารางที่ 6: ดานสวัสดิการจากหนวยงาน
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน(รอยละ)
5. สวัสดิการจากหนวยงาน
5.1 คาตอบแทนและคาความเสีย่ ง
ที่ทานไดรับมีความเหมาะสม
5.2 การไดรับสิทธิดานตางๆเชน การรักษา
พยาบาลเปนไปอยางรวดเร็ว
5.3 ทานมีสวัสดิการดานอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือน เชน หอพัก ฟตเนส
5.4 สวัสดิการที่ทานไดรบั มีความ
เทาเทียมกับบุคคลอื่นในองคการ
ภาพรวม 𝑿𝑿� =3.57, s.d. = 0.63

นอย

คอนขาง ปาน คอนขาง
นอย กลาง มาก

มาก

รวม

3.9

13.9

44.1

33.8

4.3

100.0

0.0

4.6

30.2

54.4

10.7

100.0

2.1

5.3

26.3

54.1

12.1

100.0

1.4

3.6

28.5

55.5

11.0

100.0

1.9

6.9

32.3

49.5

9.5

100.0

จากตารางที ่ 4.6 สำหรั บ ด า นสวั ส ดิการจากหนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญมี
ความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมากวา การไดรับสิทธิดานตาง ๆ เชน การรักษา พยาบาลเปนไป
อยางรวดเร็ว รอยละ 54.4 พวกเขามีสวัสดิการดานอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน อาทิหอพักหรือ
ฟตเนส รอยละ 54.1 และ สวัสดิการที่พวกเขาไดรับมีความเทาเทียมกันกับบุคคลอื่นในองคการ
รอยละ 55.5 และยังพบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลางวา
คาตอบแทนและคาความเสี่ยงที่พวกเขาไดรับมีความเหมาะสม รอยละ 44.1 สำหรับภาพรวมพบวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย รวมอยูที่ 3.57 และ
มีความเห็นเปนไปในทางเดียวกัน โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.63
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ตารางที่ 7: ภาพรวมทุกปจจัย
ขวัญและกำลังใจในการทำงาน (รอยละ)
ภาพรวมทุกปจจัย
𝑋𝑋� = 3.51, s.d. = 0.44

นอย

คอนขาง
นอย

ปาน
กลาง

คอนขาง
มาก

มาก

รวม

2.4

9.0

33.4

45.1

10.0

100.0

(n=281 ทุกคนตอบทุกขอ)

สำหรับภาพรวม เมื่อพิจารณาทุกปจจัยรวมกันแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสอบถามมี
ความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมาก ตอปจจัยที่สงผลตอขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมี
คาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.44
4.3 การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการทำงานระหวางพยาบาลวิชาชีพแผนก
ผูปวยหนักและแผนกผูปวยใน
ตารางที่ 8: การเปรียบเทียบขวัญและกำลังใจในการทำงานระหวางพยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนัก
และแผนกผูปวยใน

ปจจัยดานโอกาส
ความกาวหนา
ปจจัยดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา
ปจจัยดานสภาพ แวดลอม
ในการ ปฏิบัติงาน
ปจจัยดานความ สัมพันธกับ
เพื่อน รวมงาน
ปจจัยดานสวัสดิการ
จากหนวยงาน
ภาพรวม

แผนกที่
ปฏิบัติงาน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน
ผูปวยหนัก
ผูปวยใน

N
125
156
125
156
125
156
125
156
125
156
125
156

ระดับความเห็น
s.d.
𝑋𝑋�
3.22
.48
3.18
.59
3.61
.68
3.40
.81
3.43
.42
3.47
.54
3.89
.66
3.82
.58
3.71
.60
3.47
.63
3.57
.42
3.47
.47

t

P

-.741

.460

-2.350

.019*

.603

.547

-.977

.329

-3.265

.001*

-1.838

.067

*นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

จากตารางที่ 8 พบวา สำหรับปจจัยดานโอกาสความกาวหนา เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพบวา
พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและพยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ
(คาเฉลี่ย 3.22,318 ตามลำดับ)
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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สำหรั บ ปจ จั ยดา นความสัมพั นธ กับ ผูบ ังคับบัญ ชา พบวาพยาบาลในแผนกผูปวยหนักมี
ความเห็นตอปจจัยนี้สูงกวาพยาบาลในแผนกผูปวยในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (คาเฉลี่ย 3.61,3.40
ตามลำดับ) กลาวคือ พยาบาลผูปวยหนั กมี ความสัมพันธกับผู บังคับบัญชาดี กว าพยาบาลแผนก
ผูปวยใน
สำหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ ปฏิบัติงาน พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและ
พยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ (คาเฉลี่ย3.43,3.47 ตามลำดับ)
สำหรับปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและ
พยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ(คาเฉลี่ย 3.89,3.82 ตามลำดับ)
สำหรับปจจัยดานสวัสดิการ พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักมีระดับความเห็นดวยตอ
ปจจัยนี้สูงกวาพยาบาลในแผนกผูปวยในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (คาเฉลี่ย 3.71,3.47 ตามลำดับ)
กลาวคือพยาบาลผูปวยหนักมีสวัสดิการดีกวาพยาบาลแผนกผูปวยใน
สำหรับภาพรวมของทุกปจจัยพบวา พยาบาลในแผนกผูป วยหนักและพยาบาลในแผนกผูปวย
ในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ(คาเฉลี่ย 3.57,3.47 ตามลำดับ)

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
สำหรับปจจัยดานความกาวหนาในการทำงาน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยอยูในระดับปานกลางวา พวกเขาไดมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ และทักษะ
การทำงาน หน ว ยงานส งเสริ มให ศึ กษาต อในทุกระดับ พวกเขามีโ อกาสในการเลื่อนระดั บ และ
ตำแหนงสูงขึ้น และ พวกเขารูสึกวามีความวิตกกังวลกับความกาวหนาในอาชีพ นอกจากนี้ ผูตอบ
แบบสอบถาม ยังเห็นดวยในระดับคอนขางมากวาหนวยงานสงเสริมใหพวกเขาพัฒนาตนเองอยาง
เปนระบบ โดยรวมผูตอบ แบบสอบถามมีความเห็นดวยอยูในระดับปานกลางตอปจจัยความกาวหนา
ในการทำงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.19 และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเปนไปในทางเดียวกัน
สำหรั บ ปจ จั ยด านความสั มพั น ธกั บ ผู บ ังคับ บัญชา จากการวิเ คราะหข อมูล พบวาผูตอบ
แบบสอบ ถามสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมากวา ผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเองกับลูกนอง
ทุ ก คนอย า ง เสมอภาค ผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชามั ก กล า วชมเชยและยกย อ งเมื ่ อ พวกเขาทำงานสำเร็ จ
ผูบังคับบัญชาใหคำแนะนำหรือ ชี้แนะที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน และ ผูบังคับบัญชายอมรับ
ฟ งความคิ ด เห็ นของผู  ใต บ ั งคั บบั ญชา โดยรวมผู  ตอบแบบสอบถามมี ความเห็ นด วยอยู  ในระดั บ
คอนขางมากตอปจจัยดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.49 และ เมื่อ
พิจารณา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 ยังพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็น
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
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สำหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมการปฏิบ ัติ งาน จากการ วิเคราะหขอมูล พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมากวา สถานที่ทำงานมี ความสะดวก
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน หนวยงานมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน และ
บรรยากาศในการทำงานมีความเป นมิ ตรและมีความเป น กัน เอง และพบว าผู ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความ เห็นดวยอยูในระดับปานกลางวาจำนวนพยาบาลมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน
นอกจากนี้ยังพบวาผูตอบ แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยูในระดับคอนขางนอยวาผูปวยที่ไดรับ
ใหดูแลมีอาการอยูในขั้นวิกฤติ ภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวยอยูใยระดับ
คอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.45 และเมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวเทากับ 0.48
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน จากการ วิเคราะหขอมูลพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมากวา พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับเพื่อน
รวมงานไดตลอดเวลา พวกเขาไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเมื่อมีปญหาการ ทำงาน เพื่อ
รวมงานมีความเปนกันเองและอบอุนในหนวยงาน เพื่อนรวมงานใหความเคารพนับถือดวยความ จริงใจ
และ เพื่อนรวมงานใหการยกยองเมื่อพวกเขาทำสำเร็จ สำหรับภาพรวมพบวาผูตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นดวยอยูในระดับมากตอปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.84
และมี ความเห็นใกลเคียงกันเมื่อพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61
สำหรับปจจัยดานสวัสดิการจากหนวยงาน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นดวย
อยูในระดับคอนขางมากวา การไดรับสิทธิดานตางๆเชน การรักษา พยาบาลเปนไปอยางรวดเร็ว พวก
เขามีสวัสดิการดานอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือน อาทิหอพักหรือฟตเนส และ สวัสดิการที่พวกเขา
ไดรับมีความเท าเทีย มกัน กับบุ คคลอื่น ในองคการ และยังพบวาผู ต อบแบบสอบถาม สวนใหญ มี
ความเห็นดวยอยูในระดับปานกลางวา คาตอบแทนและคาความเสี่ยงที่พวกเขาไดรับมีความ เหมาะสม
โดยมีคาเฉลี่ย รวมอยูที่ 3.57 และ มีความเห็นเปนไปในทางเดียวกัน โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยูที่ 0.63
สำหรับภาพรวม เมื่อพิจารณาทุกปจจัยรวมกันแลวพบวา ผูตอบแบบสอบถามสอบถามมี
ความเห็นดวยอยูในระดับคอนขางมาก ตอปจจัยที่สงผลตอขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมี
คาเฉลี่ยรวมอยูที่ 3.51 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.44
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นตอปจจัยที่สงผลตอขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ระหวาง พยาบาลวิชาชีพแผนกผูปวยหนักและแผนกผูปวยในของโรงพยาบาล
สำหรั บ ป จ จั ย ด า นโอกาสความกาวหนา เมื่อพิจ ารณาคาเฉลี่ย พบวา พยาบาลในแผนก
ผูปวยหนักและพยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ (คาเฉลี่ย 3.22,3.18
ตามลำดับ)
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สำหรั บ ป จจั ยด านความสั มพัน ธ กับ ผูบ ังคับ บัญ ชา พบวาพยาบาลในแผนกผูป วยหนักมี
ความเห็นตอปจจัยนี้สูงกวาพยาบาลในแผนกผูปวยในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (คาเฉลี่ย 3.61,3.40
ตามลำดับ) กลาวคือพยาบาลผูปวยหนักมีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดีกวาพยาบาลแผนกผูปวย
สำหรับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ ปฏิบัติงาน พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและ
พยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ(คาเฉลี่ย 3.43,3.47 ตามลำดับ)
สำหรับปจจัยดานความ สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและ
พยาบาลในแผนกผูปวยในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ(คาเฉลี่ย 3.89,3.82 ตามลำดับ)
สำหรับปจจัยดาน สวัสดิการ พบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักมีระดับความเห็นดวยตอ
ปจจัยนี้สูงกวาพยาบาลในแผนกผูปวยในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (คาเฉลี่ย 3.71,3.47 ตามลำดับ)
กลาวคือพยาบาลผูปวยหนักมีสวัสดิการดีกวาพยาบาลแผนกผูปวยใน
สำหรับภาพรวมของทุกปจจัยพบวา พยาบาลในแผนกผูปวยหนักและพยาบาลในแผนกผูปวย
ในมีความเห็นไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญ(คาเฉลี่ย 3.57,3.47 ตามลำดับ)
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ขวัญและกำลังใจของพยาบาลแผนกผูปวยหนักไมแตกตางจากพยาบาลแผนกผูปวยใน
5.3 ขอเสนอแนะ
การเพิ่มขวัญและกำลังใจในแผนกผูปวยใน สามารถเพิ่มเติมไดในเรื่องความสั มพัน ธ กับ
ผูบังคับบัญชาและดายสวัสดิการเพราะมีความรูสึกนอยกวาในดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาและ
ปจจัยดานสวัสดิการ
การเพิ่มขวัญและกำลังใจนั้นตองทำอยางเทาเทียมกันและอาจเพิ่มการศึกษาถึงปจจัยสวนตัว
เพิ่มมากขึ้น อาทิ ปญหาสุขภาพ ปญหาครอบครัว ปญหาเศรษฐกิจ
ภาคนิพนธครั้งตอไปอาจศึกษาเพิ่มในเรื่องขวัญและกำลังใจแผนกผูปวยนอกได
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วโรทัย วิทยานนท *
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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่ อง การศึ กษาคนี้ มีว ัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ
หลักการ หลักกฎหมายในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม และ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอินเทอรเน็ต
นอกจากนี้ยังทำการวิเคราะหปญหาในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอินเทอรเน็ต รวมไปถึง
การเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะและแนววิธ ีป ฏิบ ัติเฉพาะเกี่ย วกับ การจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มผานระบบอินเทอรเน็ต ทำาการเก็บขอมูลจากกลุม ตัวอยางจำนวน 417 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะห ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร
ผลการศึกษาพบว า การใหบริ การทางอิเล็ กทรอนิ กสหรื ออี- เซอรว ิส (e-service) มีสว น
ชวยลดความซ้ำซอนในการดำเนินงาน และยังมีการจัดเก็บขอมูลแบบ Real time ซึ่งทำใหผูบริหาร
สามารถนำขอมูลไปใชไดในทันที และยังชวยประหยัดเวลาและทรัพยากรไดมาก อยางไรก็ดี ยังพบวา
การใหบริการนี้ยังมีความซับซอนอยูบาง ดังนั้นการใหบริการจึงควรทำการปรับปรุงใหการใชงานหรือ
การยื่นขอมูลเขาใจไดงายขึ้น จะเห็นไดวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับทั้งการประเมินปญหา อุปสรรค
และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส คือ ระดับการศึกษา บงชี้ไดวาผูที่
มีการศึกษาจะเขาใจระบบการใชงานไดดีกวา เขาถึงไดงายกวาและไดรับประโยชนจากบริการนี้มากกวา
คำสำคัญ: ความคิดเห็น การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม อี-เซอรวิส
*
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1. บทนำ
ภาษีเปนหนี้ที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่ประชาชนทุกคนจะตองมีหนาที่ในการเสียภาษีไมวาจะ
เปนภาษีทางตรงหรือภาษีทางออม ภาษีเปนเงินที่รัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชน โดยที่ประชาชนมิได
รับสิ่งใดตอบแทน โดยตรงจากรัฐ แตจะไดรับการตอบแทนทางออม โดยรัฐจะจัดในรูปแบบของ
การบริการสาธารณะ หรือสิ่งสาธารณูปโภคตาง ๆ โดยปจจุบันราชอาณาจักรไทยไดมีการจัดเก็บภาษี
อากร 2 ลักษณะคือ ภาษีทางตรง คือ ภาษีซึ่งถูกประเมินและถูกจัดเก็บจากบุคคลซึ่งกฎหมายประสงค
จะใหแบกรับภาระ ภาษีดังกลาว อาทิ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ ภาษี
ทางออม คือ ภาษีซึ่งจัดเก็บจากผูเสียภาษีโดยมีจุดมุงหมายวาภาษีนั้นควรที่จะถูกสงตอหรือผลักภาระ
ไปใหผูอื่นได อาทิ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ เปนตน
ในอดีตประเทศไทยไดใช ระบบภาษีการค าในการจัดเก็บภาษีจ ากฐานการบริโภคตั ้ ง แต
พ.ศ. 2475 แตเนื่องจากภาษีการคานั้นเปนภาษีที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการผลิตและการสงออก
และก อให เ กิ ด การบิ ด เบื อ นทางเศรษฐกิจ หลายประการประเทศต าง ๆ ทั่ว โลกรวมถึงองค ก าร
การคาโลกจึงผลักดันใหทุกประเทศซึ่งเปนสมาชิกองคการการคาโลกจะตองไมใชภาษีเปนกำแพงเพื่อ
กีดกันทางการคาไมวาจะเปนการกีดกันทางการคาโดยตรงหรือการกีดกันทางการคาที่อยูในรูปแบบ
ของการแอบแฝงซ อนเร นต าง ๆ อยางนั ้น ในป พ.ศ. 2530 จึงไดเริ่ มมี แนวคิ ดที่ จะให นําระบบ
ภาษีมูลคาเพิ่มมาใชบังคับแทนภาษีการคา เนื่องจากแตละประเทศเห็นวาภาษีมูลคาเพิ่มนั้นชวยใน
การแกไขปญหาความซ้ำซอนของภาระภาษีซึ่งอยูในภาษีการคาลงได ดังนั้น ในป พ.ศ. 2531 ทาง
รัฐบาลจึงไดนํารางกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่มเสนอขออนุมัติตอรัฐสภา และไดนําออกบังคับใชตั้งแตวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2535 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
ปจจุบันราชอาณาจักรไทยไดกำหนดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มไว 2 อัตรา ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 80 และมาตรา 80/1 กลาวคือ
1) อั ตราร อยละ 10 ตามที่บ ัญ ญัติไว ในประมวลรั ษฎากรมาตรา 80 และไดมีการตรา
พระราชกฤษฎีกา โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 80 วรรค 2 โดยลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเหลือรอยละ
6.3 และเมื่อรวมกับภาษีทองถิ่นอีกรอยละ 0.7 จะเทากับรอยละ 7 แตการลดนี้มีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 แตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
คณะรั ฐ มนตรี ได มี มติ เ ห็ น ชอบตามข อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ย วกับ มาตรการขยายเวลา
การลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจากอัตรารอยละ 10 (รวมภาษีทองถิ่น) ใหคงเหลือจัดเก็บในอัตรารอยละ
7 (รวมภาษีทองถิ่น) โดยการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค าเพิ่มต อไปอี กเปนระยะเวลา 2 ป
จากวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 ตอมาในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดออกประกาศ ฉบับที่ 92/2557 เรื่องการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
โดยใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม
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ฉบับที่ 549 พ.ศ. 2555 และไดขยายระยะเวลาใน การจัดเก็บอัตรารอยละ7 ตอไปโดยมีกำหนด
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อกระตุนใหมีการขยายตัว
ในดานกําลังซื้อของประชาชน ในดานการใชจาย และการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งมีสวนสำคัญ
ตอการฟนตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) อัตรารอยละ 0 ตามที่บัญญัติไวในประมวลรัษฎากรมาตรา 80/1 เพื่อใชจัดเก็บจาก
การขายสินคาและการใหบริการบางประเภท รวมทั้งเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่กฎหมายกำหนดไว
โดยมีวัตถุประสงคเ ปน การสงเสริมการสงออกสิ น คา ใหสามารถสงออก ไดในราคาที ่ปลอดจาก
ภาระภาษีมูลคาเพิ่มอยางแทจริง
จะเห็นไดวาการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร จะกําหนดใหมีการจัดเก็บจาก
การขายสินคาและบริการ รวมถึงการนําเขาสินคาเขามาในราชอาณาจักร เวนแตจะเขาเงื่อนไขที่
กฎหมายกําหนดใหเปนกิจการที่ไมตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม หรือไดรับยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม ดังนั้น
หากการขายสินคาผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่อยูในขายที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการ
หรือผูขายก็มีหนาที่จะตองจดทะเบียนและเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
สหภาพยุโรป (European Commission) ไดใหคํานิยามของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวา
หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่อาศัยการประมวลผล การสง
ผานขอมูล ทั้งตัวอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหวทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งหมายความรวมถึง การคาขาย
สินคาและบริการทางอิเล็กทรอนิกส การจัดสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทาง อิเล็กทรอนิกส
การซื้อขายหุ นทางอิเล็กทรอนิ กส การบริการหลังการขายผ านทางเครือขาย อินเทอรเน็ต และ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม เชน หางสรรพสินคาเสมือน (E Shop, E Mall) เปนตน
จากคํานิยามของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของสหภาพยุโรป จึงถือไดวา การขาย สินคา
ออนไลนผานชองทางอินเทอรเน็ต ถือเปนสวนหนึ่งในรูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อยางไร
ก็ตามในปจจุบันพบวาการขายสินคาและบริการในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งกําลัง เปนที่นิยม
อยางแพรหลาย และมีแนวโนมที่จะไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต ผูขายมักจะ หลีกเลี่ยง
การเสียภาษีมูลคาเพิ่มโดยงดเวนการเรียกเก็บจากผูซื้อ ซึ่งกอใหเกิดปญหาหลายประการ ดังนี้
1. ทำใหราคาสินคาจากการซื้อขายสินคาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีราคาที่ต่ำกวา การซื้อ
ขายสินคาจากรานคาทั่วไปที่มีที่ตั้งเปนหลักแหลง กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บภาษี ซึ่งมี
หลักการวา ความเปนธรรมในระบบภาษีจะตองพิจารณาทั้งความเปนธรรมในแนวตั้ง และความ
เปนธรรมในแนวนอน กลาวคือ ผูมีความสามารถในการเสียภาษีที่สูงควรถูกจัดเก็บภาษีในจำนวนและ
สัดสวนที่สูง ผูมีความสามารถในการเสียภาษีที่ต่ำควรถูกจัดเก็บภาษีในจำนวนและ สัดสวนที่ต่ำหรือ
ไมควรเก็บเลย และบุคคลที่มีฐานะอยางเดียวกัน รัฐก็ควรปฏิบัติตอบุคคลเหลานั้น เปนอยางเดียวกัน
ดวย
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2. กอใหเกิดแรงจูงในในการหนีภาษี กลาวคือ การซื้อสินคาชนิดและประเภทเดียวกัน แต
ผูซื้อสามารถเลือกซื้อสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหไดสินคาในราคาที่ต่ำกวา และ
ไมตองรับภาระการจายภาษีมูลคาเพิ่ม ทำใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
3. เมื่อรัฐไมสามารถจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได จะสงผลตอ
การตัดสินใจในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลาวคือ การขายสินคาจากแหลงที่มาที่แตกตางกัน
แหลงหนึ่งมีการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม แตอีกแหลงไมมีการเรียกเก็บและไมสามารถตรวจสอบได
ยอมสงผลกระทบตอการตัดสินใจในการลงทุนของผูประกอบการ หรือผูขาย
4. การประกอบกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผูประกอบการรายยอยรวมอยูดวย เปน
จำนวนมาก ก อให เกิ ดการกระตุ  นการเคลื ่ อนไหวหมุ นเวี ยนของเงิ นภายในประเทศ การเรี ยกเก็ บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยังควรใชอัตราภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 80
และมาตรา 80/1 หรือไม
5. กิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสซึ่งกําลังไดรับความนิยม แตรัฐกลับสูญเสียรายได จำนวน
มหาศาลโดยไมสามารถจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม จากการซื้อขายสินคาในรูปแบบดังกลาวได ซึ่งขัดกับ
วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีของรัฐ สาเหตุสวนหนึ่งเพราะยังมีผูประกอบการอยูเปนจำนวนมาก
ที่ไมเขาใจถึงหนาที่ของตนในการเสียภาษีใหกับรัฐ ปญหาการกระจายขอมูลขาวสาร และการติดตอ
ประสานงาน กับหนวยงานที่รับผิดชอบนั้นยังไมครอบคลุมไดทั่วถึงเพียงพอ
6. ปญหาการออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ เนื่องจากผูซื้อเปนผูรับภาระในการเสียภาษีมูลคาเพิ่ม
ดังนั้น ผูประกอบการหรือผูขายมีหนาที่ตองออกใบกํากับภาษีใหแกผูซื้อ ปญหามีวาการซื้อขาย
ผานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะสามารถออกใบกํากับภาษีใหกับผูซื้อดวยวิธีการหรือ รูปแบบใดจึง
จะเหมาะสม
จากป ญ หากรณี ท ี ่ ร ั ฐ ไม ส ามารถจั ดเก็บ ภาษีม ูล คา เพิ ่ มจากการพาณิช ย อิ เล็ กทรอนิ ก ส
โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาจากตางประเทศ กลาวคือ จากการซื้อขายสินคาที่มีรูปรางผานทางอินเทอรเน็ต
จากตางประเทศได จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา วิเคราะห วิจัย ถึงสาเหตุ และหาแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว โดยเปรียบเทียบกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ของ
ตางประเทศ และหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีเพื่อนํามาเปนแนวทางในการปรับใชกับประเทศไทยตอไป

2. วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย
2.1 เพื่อศึกษา แนวความคิด ทฤษฎีวิวัฒนาการ หลักการในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและ
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
2.2 เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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2.3 เพื่อวิเคราะหปญหาในการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจาก
สินคาจากตางประเทศ
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะและแนววิธีปฏิบัติเฉพาะเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. คำถามการวิจัย
ผูประกอบการจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่ทำการซื้อขายสินคาที่มีรูปรางผานชองทาง
อินเทอรเน็ตโดยสวนใหญมักหลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม สงผลใหสินคาที่ซื้อขายผานชองทาง
ดังกลาวอาจมีราคาตนทุนที่ต่ำกวาเนื่องจากมีการหนีภาษี อีกทั้งปญหาในเรื่องการ ตรวจสอบและ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ยอมกอใหเกิดความไมเปนธรรม ขัดกับหลัก
ความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และหลักความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ อีกดวย ดังนั้น
จึ งจำเป น ตองมี บทบั ญญั ติ กฎหมายและแนววิธ ีป ฏิบัติเฉพาะกับกิจการพาณิช ย อิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนจัดตั้งหนวยงานยอยภายในกรมสรรพากรเพื่อรับผิดชอบ มีหนาที่ใหขอมูล และคำแนะนําแก
ผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อสงเสริมให ผูประกอบการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบภาษี และทำใหการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหรัฐไดรับ
รายไดจากการจัดเก็บภาษีไดอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย

4. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม กรณี
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูศึกษาวิจัย
ไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอปนี้
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4.3 การสรางและหาคุณภาพของแบบสอบถาม
4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

5. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ  มตั วอย าง คื อ ประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร จำนวน 417 ราย กลุ ม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวิธีการ เลือกกลุมตัวอยาง โดย
เปนการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ ทาโรยามาเน (Taro Yamane, 1973) โดย
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กํากำหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 (อภิชยา พิพัฒน, 2558) ทั้งนี้ผูวิจัยทำการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) (เพชรา บุคสีทา,2553, น.154) ดังนี้
ขั้นที่ 1 สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของกิจการ
(เพชรา บุคสีทา,2553)
ขั้นที่ 2 สุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling)

6. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปน การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) ศึกษาความคิดเห็น ของประชาชนตอการจัดเก็บ ภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่สราง ขึ้น
จากการทบทวนและศึกษาวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยแบบสอบถามที่สรางขึ้น ไดปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
และพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ วัตถุประสงค
การวิจัยที่ตั้งไว
แบบสอบถามในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจัดทำขึ้น โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ประเภทของ ธุรกิจ ระยะเวลา
การดำเนินธุรกิจ ทุนจดทะเบียน รายไดตอปภาษี โดยใหผูตอบแบบสอบถาม ตอบ รายละเอียดที่
เกี่ยวของกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเช็ครายการ (Check List) ซึ่งใน
สวนของคําถาม ตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 5 ลักษณะของแบบสอบถามจะเปนแบบมาตรา
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดเก็บภาษีมูลค าเพิ่ม
กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการรับรูถึงความงายจากการใชงานเทคโนโลยี ระบบบริการใหบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 4 ประเมินเกี่ยวกับการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 5 ประเมินเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชระบบบริการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร
การกำหนดเกณฑในการประเมินเพื่อใหคะแนนคาน้ำหนักของการประเมินใน แบบสอบถาม
ของผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 5 ระดับตามวิธีของ (Likert Scale)
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7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
เก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดำเนินการ ดังนี้
1) นัดหมายเวลาในการเขาพบเพื่อขอใหตอบแบบสอบถาม
2) ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

8. ผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตอการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม กรณีการ
ใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ อี-เซอรวิส (e-Service) ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงคศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี วิวัฒนาการ หลักการ หลักกฎหมายในการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่ม และ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ มจากการพาณิชยอิเล็ กทรอนิกส นอกจากนี้ยั งทำ
การวิ เ คราะห ป ญ หาในการจัดเก็ บภาษี มู ลคาเพิ่มจากการพาณิช ยอิเล็กทรอนิกสจากสิน คาจาก
ตางประเทศ รวมไปถึงการเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะและแนววิธีปฏิบัติเ ฉพาะ
เกี่ยวกับ การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสินคาจากตางประเทศ โดยทำ
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจดวยการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนที่อาศัย
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 417 คน
ในบทนี้จะไดนำเสนอผลการวิจัย โดยแบงการนำเสนอออกเปน 2 สวนคือ
1) การนำเสนอขอมูลจำนวน และรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ประเภทของ ธุรกิจ ระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ ทุนจดทะเบียน รายไดตอปภาษี
2) การนำเสนอขอมูลจำนวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ประเมินเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการชำระภาษี กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
อี-เซอรวิส (e-Service)
3) การนำเสนอขอมูลจำนวน รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการยื่นภาษีมูล คาเพิ่มกรณีการใหบริ การทางอิเล็ กทรอนิกส ห รื อ
อี-เซอรวิส (e-Service)
4) การทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลการประเมิน
เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการชำระภาษีและประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการยื่นภาษีมูลคาเพิ่ม
กรณีการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรืออี-เซอรวิส
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9. สรุปผลการศึกษา
การใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสหรืออี-เซอรวิส (e-service) มีสวนชวยลดความซ้ำซอนใน
การดำเนินงาน และยังมีการจัดเก็บขอมูลแบบ Real time ซึ่งทำใหผูบริหารสามารถนำขอมูลไปใชได
ในทันที และยังชวยประหยัดเวลาและทรัพยากรไดมาก อยางไรก็ดี ยังพบวาการใหบริการนี้ยังมี
ความซับซอนอยูบาง ดังนั้นการใหบริการจึงควรทำการปรับปรุงใหการใชงานหรือการยื่นขอมูลเขาใจ
ไดงายขึ้น
จะเห็นไดวา ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับทั้งการประเมินปญหา อุปสรรคและประโยชน ที่
คาดวาจะไดรับจากการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส คือ ระดับการศึกษา บงชี้ไดวา ผูที่มีการศึกษาจะ
เขาใจระบบการใชงานไดดีกวา เขาถึงไดงายกวาและไดรับประโยชนจากบริการนี้มากกวา
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มโดยการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่ทันกับยุคสมัย
ในป จ จุ บ ั น อย า งไรก็ ดี ในการส ง เสริ มใหบ ริก ารดัง กลาวดำเนิน การอยา งมี ป ระสิ ทธิภ าพและมี
ประสิทธิผลนั้นตองอาศัยแนวคิดดานการยอมรับนวัตกรรมมาใชเปนพื้นฐาน โดยขั้นตอนที่สำคัญคือ
การประชาสัมพันธใหประชาชนรูจัก ยอมรับและเขาถึงการใชงายโดยสะดวก. หากประชาชนไมรูวามี
บริการประเภทนี้อยู ประชาชนก็จะไมสามารถใชบริการได หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงตองให
ความรูความเขาใจกับบริการนี้ตั้งแต ลักษณะทั่วไปของบริการ การเขาถึงการบริการรวมไปถึงการใชงาน
อาจมีการเขาไปแนะนำ สาธิตการใหบริการในชุมชนเพื่อเขาถึงประชาชนในระดับกวาง ไมจำกัดเพียง
แคในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น
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การวิเคราะหการเรียนระดับอุดมศึกษาผานระบบออนไลน
ระหวางสถานการณโควิด 19 โดยใช SWOT กรณีศึกษา:
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุน ที่ 24
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

วัชรพงษ ปถมพานิชย *
0

บทคัดยอ
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา และอาจารยผูสอน ตอการเรียนออนไลนระหวางสถานการณโควิด-19
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลนใน
อนาคตหากเกิดวิกฤตครั้งตอไป ผูวิจัยไดทำการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง เก็บรวบรวม
โดยการสัมภาษณเจาะลึก ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของนักศึกษา และอาจารยผูสอนตอการเรียนออนไลนระหว าง
สถานการณโควิด 19 มีความเหมือนกัน ในดานจุ ดแข็ ง คือ ผูเรียนรุนใหม ที่ พร อมต อการเรี ย นรู
เทคโนโลยี ความสะดวกต อผู เรีย นและผู  สอน การเลือกแอปพลิเคชัน ที่มีป ระสิทธิภ าพ ขอดอย
ที่เหมือนกัน คือ คาใชจายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนและสอนแบบออนไลน ความไมเสถียรของสัญญาณ
ที่เกิดขึ้นระหวางการเรียนการสอน โอกาสที่เกิดขึ้น คือ การเพิ่มชองทางและรูปแบบการสอน และ
การเขาถึงไดงายขึ้นทางการศึกษา อุปสรรคที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนออนไลน คือ กฎเกณฑจาก
หนวยงานในกำกับ และ มาตรฐานการสอนที่มีความเทาเทียมกัน
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล : watcharapongalex@gmail.com
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เพื่อตรียมตัวรองรับหากเกิดวิกฤติครั้งตอไป ควรมีการวางกรอบการจัดการภาวะวิกฤต จัดทำ
แผนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน คอรสฝกอบรมขั้นตอนการเรียนรูผ าน
ระบบออนไลน และ การใชแอปพลิเคชันไวลวงหนา
คำสำคัญ: การเรียนออนไลนระดับอุดมศึกษา วิเคราะหการเรียนโดย SWOT
การเรียนระดับอุดมศึกษาระหวางโควิด 19

1. บทนำ
การอุ ดมศึ กษาถื อเป น หั ว ใจสำคั ญ ของการผลิ ตและพัฒ นากำลั งคน สรางงานวิจ ัย และ
นวัตกรรมขั้นสูง เปนแหลงที่สรางองคความรูเพื่อการพัฒนาประเทศ ในประเทศที่พัฒนาแลวจะนำ
ศักยภาพของอุดมศึกษามาเปนกำลังสำคัญของการขับเคลื่อน คุณภาพของการอุดมศึกษายังเปนตัวชี้วัด
หนึ่งของการวัดขีดความสามารถในการแขงขัน แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2561–2580)
มองทุกมิติของการพัฒนาทั้งผลผลิตที่เกิดจากอุดมศึกษามีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ รวมทั้ง
การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในอุดมศึกษาอยางจริงจัง
โดยหวั งว า อุ ดมศึ กษาจะสามารถบรรลุเปาหมาย Quality, Efficiency, Equity และ Relevancy
ให กั บ ประเทศและสั งคม สอดคล องกัน กับ วิส ัยทัศนของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร คือ
“สถาบันชั้นนำแหงชาติที่สรางผูนำและองคความรูในระดับสากล เพื่อการเปลี่ยนแปลง” และหนึ่งใน
คานิยมรวมของคณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คือ ความมุงมั่นของคณะ
รัฐประศาสนศาสตรที่ตองการสรางความเปนเลิศทางดานการเรียน การสอนและการวิจัยทางดานการ
บริหาร
จากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 สงผลกระทบตอทุกภาคสวนทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม การดำเนินชีวิต ตอ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม รวมถึงดานการศึกษาเชนกัน
ผลของวิกฤติการณโควิดถือเปนภัยที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว หลายภาคสวนไมไดมีการเตรียมตัว เพื่อ
รองรั บ ผลกระทบที ่เ กิดขึ้ น สถาบั น การศึกษาตาง ๆ ตองดำเนิน การปรับ ตัวอยางกะทันหันดวย
ความเรงดวนเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น โดยปรับตัวเพื่อใหการเรียนการสอนสามารถทำได
อยางตอเนื่องในสถานการณที่มีขอจำกัด เชนเดียวกันกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จากสถานการณ
ขางตนการสอนดวยระบบออนไลนจึงถูกนำมาประยุกตใชในสถานการณโควิด-19 ดวยความเรงรีบ
เพื่อใหการเรียนการสอนสามารถดำเนินตอไปได ดวยการตัดสินใจดังกลาว สงผลกระทบตอระบบ
การศึกษาในหลายด าน แสดงใหเห็นวาหากตองการใหเ กิ ดความสำเร็จ ในระดั บยุ ทธศาสตร ช าติ
บรรลุวิสัยทัศนของสถาบัน และ คานิยมรวมของคณะรัฐประศาสนศาสตร การใหความสำคัญกับ
การเสริมสรางความสัมฤทธิ์ผลในการสอนดวยบทเรียนออนไลน การทำความเขาใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
การนำบทเรียนออนไลนมาปรับใชในสถานการณฉุกเฉิน เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในสถานการณโควิด-19
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เหตุการณที่เกิดขึ้นเปนกรณีตัวอยางที่ไมไดมีการวางแผนรองรับลวงหนาการนำผลของเหตุการณมา
ศึกษาจะชวยสงเสริมใหหนวยงานการศึกษาสามารถนำขอมูลไปวิเคราะห วางแผน เพื่อสรางความ
พึงพอใจใหกับผูเรียนตอไปในอนาคต และ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประยุกตใชบทเรียนออนไลน
ตอไป

2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทั ศนคติ ของนั กศึ กษา และอาจารย ผูส อน ตอการเรียนออนไลน ร ะหว าง
สถานการณโควิด 19 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุนที่ 24
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลนในอนาคตหากเกิดวิกฤต
ครั้งตอไป
คำถามการวิจัย
นั กศึ กษา และ อาจารย ผ ู  สอน มี ทัศนคติอยางไรตอการเรียนการสอนออนไลนที่คณะจั ด
ระหวางสถานการณโควิด 19 ของหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ
กทม. รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาทัศนคติของนักศึกษา และอาจารยผูสอน ตอการเรียนออนไลน
ระหวางสถานการณโควิด-19 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.
รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และ ศึกษาแนวทางการปรับปรุง
การเรียนการสอนออนไลนในอนาคตหากเกิดวิกฤตครั้งตอไป โดยขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้แบงได
เปน
ขอบเขตการศึกษา ผูวิจัยไดเลือกศึกษานักศึกษา และ อาจารยผูสอน ในหลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิตภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิต พัฒ นบริหารศาสตร เปนขอบเขตการศึกษาที่ นำบทเรีย นออนไลนมาประยุก ต ใช
ระหวางสถานการณโควิด-19
ขอบเขตของเนื้อหา ในการศึกษาจะเปนการศึกษาถึงการวิเคราะหการเรียนระดับอุดมศึกษา
ผานระบบออนไลนระหวางสถานการณโควิด 19 โดยศึกษาทัศนคติ ของนักศึกษาและอาจารยผูสอน
เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนในชั้นเรียนในสถานการณปกติ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงการเรียน
การสอนออนไลนในอนาคตหากตองนำการเรียนผานระบบออนไลนมาใชกับการเกิดวิกฤติในครั้งตอไป
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การศึ กษาครั ้ งนี ้ ด ำเนิ น การโดยใชร ะเบี ย บวิธ ีว ิจ ัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research
Methodology) แบบวิธีกรณีศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เปนแนวทางในการตอบ
คำถามการวิจัยที่กำหนดไวเนื่องจากวิธีการวิจัยดังกลาวสามารถอธิบายรายละเอียดจากประสบการณ
ของขอมูลไดละเอียดและครอบคลุมในการเรียนระดับอุดมศึกษาผานระบบออนไลนระหวางสถานการณ
โควิด 19 โดยมีรายละเอียดของกระบวนการวิจัยดังตอไปนี้
ผูใหขอมูลหลัก ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful
Sampling ) ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาประกอบดวยนักศึกษา หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จำนวน 22 คน และ อาจารยผูสอน จำนวน 5 คน รวมทั้งหมด 27 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ดังนี้ แนวคำถามที่ใชสั มภาษณเปนแบบมีโ ครงสรางในลั กษณะปลายเปด เพื่ อเป ดโอกาสใหผ ู ถูก
สัมภาษณไดใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ โดยใชเครื่องบันทึกเสียงและสมุดบันทึก
เพื่อบันทึกขอมูล การศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ SWOT Analysis การบริหาร
จัดการในภาวะวิกฤติ และงานวิจัยที่เกี่ยวของความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนรู
ผานเว็บและการเรียนออนไลน
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร
การวิจัย บทความเชิงวิชาการ พรอมทั้งขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหแนใจวาขอมูลนี้มี
ความครบถวนสมบูรณดีแลว จากนั้นจึงไดทำการตรวจสอบผลการบันทึกขอมูล พรอมทั้งมีการถอด
เทปสัมภาษณในแตละครั้ง แลวนำมาจำแนกจัดหมวดหมูตามประเภทตามที่ผูศึกษาไดตั้งประเด็นไว
และมีการตรวจสอบดูอีกครั้งวาขอมูลที่ไดมีความนาเชื่อถือได และ มีความครบถวนเพียงพอหรือไม
เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย แลวจึงนำขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ วิเคราะห
เชิงพรรณนา พรอมทั้งมีการวิเคราะหตีความเพื่อสรุปขอเท็จจริงที่มีการคนพบ จากการประมวลผล
ขอมูล โดยสรุปคำตอบจากแบบสัมภาษณ

4. ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัยอธิบายตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยผานคำถามสำหรับสัมภาษณ
การวิเคราะหการเรีย นระดับ อุดมศึ กษาผานระบบออนไลนร ะหวางสถานการณโ ควิด-19 โดยใช
SWOT โดยมีประเด็นเนื้อหาที่จะนำเสนอในลักษณะพรรณนา 5 ประเด็นคำถาม ดังนี้
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คำถามที่ 1 การเรียน การสอน ผานระบบออนไลนระหวางสถานการณโควิด-19 ที่ผานมา ทานมี
ความพึงพอใจหรือไม เพราะเหตุใด
จากการสัมภาษณ พบว าทั้งนักศึกษา และ อาจารย มีความพึงพอใจ ในทิศทางเดี ย วกั น
สำหรับการเรียนการผานระบบออนไลนระหวางสถานการณโควิด 19 ในประเด็นหลักคือ 1) การที่
สถาบันเล็งเห็นและตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษา และ ผูเกี่ยวของในสถานการณที่ยัง
ไมสามารถควบคุมได ดวยสภาวการณดังกลาวทำใหผูเกี่ยวของเห็นคลองกันวาการเรียนออนไลน
เปนการตอบโจทยที่ดีที่สุด เพื่อใหเกิดสภาวะ social distancing ในภาวะโรคที่โรคไมสามารถควบคุม
ไดในขณะนั้น 2) ความสะดวกในเรื่องสถานที่เรียน สามารถเขาโปรแกรมผานการเรียนที่ไหนก็ ได
ไมจำเปนตองเดินทางมายังสถานที่เรียน คาใชจายในการเดินทางที่ลดลง อยางไรก็ตามมีประเด็นที่
สงผลตอความไมพึงพอใจที่สงผลไปในทิศทางเดียวกัน คือ ในประเด็นเรื่อง การขาดการฝกอบรมที่มี
ประสิ ทธิ ภ าพให แก น ั กศึ กษา และอาจารยเพื่อเตรีย มตัว เขาเรีย นดว ยระบบออนไลน ส งผลต อ
ความสามารถในการใช งาน และการเรี ย นการสอนที่มีป ระสิทธิภาพ ผลของความพึ งพอใจจะมี
ความแตกต า งกั น ในบริ บ ทประเด็ น เรื ่ อง 1) ประสบการณในการใชงานแอปพลิเคชัน หรือผาน
การเรียนการสอนออนไลน พบวานักศึกษาที่ผานการเรียนออนไลนมาบางแลว จะมีความคุนชิน
ได ง า ยกว า นั ก ศึ ก ษาที ่ เ ข าเรี ย นในรู ป แบบออนไลน เ ป น ครั ้ ง แรก 2) อายุของผู เรี ย นและผู  ส อน
โดยภาพรวม อายุสงผลตอการปรับตัว ตอการเรียน การสอน ในรูปแบบการเรียนการสอนดวยระบบ
ออนไลน โดยนักศึกษาและอาจารยที่อยูในชวงอายุต่ำกวา 50 ป สามารถปรับตัวไดงายกวา ในขณะที่
นักศึกษา และอาจารยผูใหญหลาย ๆ ทานประสบปญหากับเรื่องการใช และความคุนชินกับการใช
และเขาถึงเทคโนโลยี 3) รายวิชาเรียน ผลความพึงพอใจขึ้นกับรายวิชาที่เรียน จากกรณีศึกษาวิชา
การวิจัยทางการจัดการสงผลกระทบตอความพึงพอใจสูง เพราะรายละเอียดเนื้อหาความรู และ
ความจำเปนที่จะตองนำมาใชเพื่อทำรายงานการคนควาอิสระ ทำใหการเรียนดวยระบบออนไลน
สงผลใหเกิดความไมเขาใจ ขาดโอกาสในการสอบถามและฝกฝน สับสนตอการนำไปใชในการทำ
รายงาน 4) ความพรอมของผูเรียน อาทิเชน สถานที่ในการเขาเรียนอุปกรณเครื่องมือ และ เครือขาย
อินเตอรเน็ตที่มีอยู ความใสใจของผูเรียน 5) ความพรอมของผูสอน อาทิเชน ประสบการณของการ
สอนออนไลน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความสามารถในการสรางความนาสนใจในบทเรียน
ความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือ และ ประสบการณการใชเครื่องมือตางๆ 6) มุมมองเรื่อง
บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียน และ ทัศนคติตอมุมมองเรื่องการเตรียมพรอมของคณะในการใหเปด
การเรียนการสอนออนไลน
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คำถามที่ 2 จากการเรียนผานระบบออนไลน ในระหวางสถานการณโควิด 19ที่ผานมาทานมองวา
การเรี ย นการสอนที ่ เ กิ ดขึ ้ น มี จ ุ ดแข็ง/ข อดี และ จุดออน/ขอดอย อยางไรบาง เมื่อไดน ำมาใช
ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
จากการสัมภาษณพบวา เมื่อพิจารณาใน 5 ประเด็น ไดขอมูลดังนี้
ประเด็นดานผูเรียน 1) การรับรูของทักษะการใชคอมพิวเตอร โดยภาพรวมแลวทักษะของ
ผูเรียน และอาจารยที่ทำการสอนมีอยูแลวในระดับนึง เพียงแตโอกาสในการใชงานอยางสม่ำเสมอ
และการเขาถึง application ตาง ๆ มีความแตกตางกัน โดยเฉพาะเพื่อการเรียนการสอนในชวงโควิด
เชน Zoom หรือ MS Team ทำใหเกิด การรับ รู ทำได ในระดับ ที ่ไมเทากัน จึงเปนจุดแข็ งของคน
บางกลุม เชน พนักงานออฟฟศ ผูบริหารระดับตน นักศึกษาอายุไมมากนัก รวมถึงอาจารยรุนใหมที่
คุนเคยและมีทักษะดานนี้ ในขณะที่ นักศึกษาที่มีอายุมาก ผูบริหารระดับสูง หรือ อาจารยผูใหญจะ
ยังมีทักษะไมดีพอ 2) ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร จากการสัมภาษณพบวาความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ไปในทิศทางเดียวกันกับการรับรูทักษะการใชคอมพิวเตอร คือ
ถาเปนจุดแข็ง ประเด็นนี้ก็จะมีแนวโนมเปนจุดแข็งเชนกัน เนื่องจากมีการใชงานดวยตนเอง และเปน
พฤติกรรมในชีวิตประจำวัน 3) จำนวนหลักสูตรที่เคยเรียนรูผานเว็บ จุดแข็งในหัวขอนี้จะพบกับ
นั กศึ กษาที ่ ท ำงานกั บ บริ ษั ท ที ่ มี เ ครื อ ข ายหลายที่ และมีการจัด อบรมผ านระบบออนไลน หรื อ
คณาจารย ที ่ ผ านการศึ กษาในตา งประเทศ โดยเฉพาะอาจารยร ุนใหมๆที่เคยมีประสบการณกับ
การเรียนออนไลนดวยตนเอง 4) ทัศนคติตอการเรียนรูผานเว็บ รูปแบบการเรียนรู พบวา เปนขอดี
หรือ ขอดอยขึ้นกับตัวบุคคล และ พฤติกรรมสวนบุคคลเปนหลักวามีความพึงพอใจอยางไร และ
มีประสบการณอยางไรกับการเรียนรูผานเว็บที่ผานมา และ สามารถปรับพฤติกรรมเขาสูการเรียนรู
ลักษณะนี้ไดดีแคไหน 5) ความพรอมในการใชระบบออนไลน เปนขอดี หรือ ขอดอยมีสวนเกี่ยวของ
กับสถานะปจจุบันของผูเรียน และ ผูสอน อาทิเชน เครื่องอำนวยความสะดวกตาง ๆ เชน คอมพิวเตอร
สัญญาณอินเตอรเน็ตทั้งในแงการมีหรือไม และความแรงของสัญญาณ สถานที่เรียนและหองเรียนที่
จะสงเสริมบรรยากาศและสรางสมาธิในการเรียนรูได ซึ่งมีความแตกตางกันในแตละบุคคลทั้งสวน
ของผูเรียน และอาจารยผูสอนเอง รวมถึงหากเกิดกรณีฉุกเฉินแลว ความสามารถใน การแกไขปญหา
ใหสามารถเรียนหรือสอนอยางตอเนื่องได 5) การรับรูถึงประสิทธิภาพของตัวผูเรียนเอง ผูเรียน
สวนใหญมองเห็นประสิทธิภาพของตนเอง ถือวาเปนขอดีเนื่องจากรับรูไดวาตัวเองมีศักยภาพเพียงไร
ในการเรียนออนไลน และ เกิดความตางอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับการนั่งเรียนใน ชั้นเรียนแบบปกติ
อาทิเชน ความสามารถในการเขาถึงบทเรียนใหมๆ แตอยางไรก็ตามยังมีสวนนอยที่มีการเตรียมตัว
การเรียนการสอนลวงหนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองใหดีขึ้น 6) ความพึงพอใจของการรับรู มี
ความแตกตางกันคอนขางมากขึ้นกับหลายประเด็นเชน ประสบการณในการใชงานแอปพลิเคชัน
อายุของผูเรียนและผูสอน รายวิชาที่เรียน ความพรอมของผูเรียนและผูสอน บรรยากาศการเรียนใน
ชั ้ น เรี ย น เป น ต น การพิ จ ารณาว าเปน จุดแข็ง หรือ จุดออนจึงแตกตา งกัน แลว แตบ ุ คคลนั้น ๆ
7) การรับรูถึงประโยชน จัดเปนขอดี หรือ จุดแข็ง เนื่องจากทุกสวนทั้งนักศึกษา และ อาจารยผูสอน
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มองเห็นเชนเดียวกันวา การนำการเรียนออนไลนมาใชกอใหเกิดประโยชน ทำใหแผนการเรียนการสอน
ที่ตระเตรียมไว ปการศึกษาสามารถดำเนินตอไปได และ เปนการรองรับสถานการณที่อยูในสภาวะ
วิกฤต 8) พฤติกรรมความตั้งใจในการใชการเรียนรูผานเว็บ ผูสัมภาษณสวนใหญมองเปนขอดอย
เนื่องจากการเรียนรูผานเว็บในระยะเวลานาน ทำใหผูเรียนขาดสมาธิในระยะยาว มีนักเรียนจำนวน
มากที่เขาเรียนและทำกิ จกรรมอื่ นควบคู ไปดวย หรือ อยูในสถานที่ที่ไมเ อื้ ออำนวยต อการสร าง
ความตั้งใจในการเขาเรียน
ประเด็นดานกิจกรรมการเรียนรู 1) การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรีย นกั บผูสอน พบวาใน
การเรียนออนไลน สวนใหญมองประเด็นนี้เปนขอดอย หรือจุดออนอยางมาก เนื่องจากประสบการณ
ที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาจากรายวิชาที่เกิดขึ้นและตัวผูสอน การปรับตัวใหการเรียนการสอนเหมาะกับ
การเรียนออนไลน ทำใหเกิดสภาวะสื่อสารทางเดียวเปนสวนใหญ การสรางกิจกรรมประกอบการเรียน
ยังไมเหมาะสมกับการเรียนแบบออนไลน แตอยางไรก็ตามในบางรายวิชา และ อาจารยผูสอนบาง
ทานซึ่งมีประสบการณในการใชเทคโนโลยี มีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสื่อสาร มีความพรอม
ในการใชระบบออนไลนสามารถทำประเด็นนี้ใหเปนจุดแข็งได 2) การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน
กับผูเรียน การเรียนออนไลนสงผลในเชิงเปนขอดอย หรือ จุดออนกับผูเรียนสวนใหญ เกิดจากมูลเหตุ
หลัก ๆ 3 ประการ คือ การลดโอกาสพบปะกันเหมือนการเรียนในหองเรียนปกติสรางความสนิทสนม
หรือ social networking ประเด็นตอมาคือ การทำงานกลุม สะทอนออกมาในภาพความไมพึงพอใจ
ของนั ก ศึ ก ษาส ว นใหญ ใ นการประสานการทำงานร ว มกั น ที ่ ข าดความสะดวก และได ผ ลลั พธ ที่
ไมเปนไปตามประสงคเมื่อเทียบกับการทำงานรวมกันในหองเรียนปกติ และ ในนักศึกษาบางคนยังให
ขอมูลรวมไปถึงการลดโอกาสในการแลกเปลี่ยนองคความรู และ การสอบถามขณะเรียนหากตาม
การสอนไมทัน
ประเด็ น ด า นคุ ณภาพของระบบการเรี ยนรู ผ  านระบบออนไลน 1) การออกแบบสว นต อ
ประสานกับผูเรียน พบวาเปนขอดี หรือจุดแข็งตอผูเรียนสวนใหญ เพียงแตพบเรื่องความผิดพลาดบาง
เชน การผูกเขาหองเรียนผิด การไมมีรายชื่อเพื่อเชื่อมตอเขาหองเรียนในระยะแรก และ ความสับสน
เรื่องการเขาหองสอบที่ถูกตองขณะการสอบออนไลน ซึ่งถือเปนขอดอยที่ควรนำมาพิจารณาให มี
ความเสถียรมากยิ่งขึ้น 2) ความงายในการใชงานฟงกชันของระบบการเรียนรูผานเว็บ พบวา ในหัวขอ
นี้ถือเปนขอดี หรือ จุดแข็งของการเลือกใช MS Team เปนโปรแกรมหลัก ในชวงตนของการใชถือวา
เปนอุปสรรคตอผูใชงานมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปมา การเลือกใช application ขึ้นอยูกับ
รายวิ ช า และ อาจารย ผ ู  ส อนแต ล ะท า น ทำใหตองมีก ารโหลด application ทั้งผานมือถื อ และ
คอมพิวเตอรควบคูกันไป แตหลังจากมีการใชงานอยางตอเนื่องพบวาผูใชมีความคุนเคยมากขึ้ น
อย า งไรก็ ต ามพบว า มี น ั กศึ กษาหลายท า นยังไมมีความเขาใจหรือทราบประสิทธิภ าพสูงสุ ด ของ
การใชงาน ทำใหไมสามารถใชเมนูตางๆไดอยางครบถวน 3) ความเร็วของอินเทอรเน็ต พบวา หัวขอนี้
ถือเปนขอดอยที่หลาย ๆ คนพูดถึง เนื่องจากระหวางการเรียนการสอนจะมีเหตุการณของสัญญาณ
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หลุดออกไป ทั้งในสวนผูเรียน และผูสอนเอง ทำใหขาดความตอเนื่อง ในบางขณะพบวาสัญญาณมี
การหนวงทำใหไมสามารถรับสารไดชัดเจน เนื่องจากผูสอนและผูเรียนใชเครือขายของตนเอง ทำให
เกิดความแตกตางของความแรงสั ญญาณของแต ล ะผู ใชงาน ประกอบกับนักศึกษาบางคนเขา ถึง
การเรียนดวยมือถือ ทำใหมีโอกาสเกิดการลดความเร็วของสัญญาณไดเมื่อเกินเงื่อนไขของสัญญา
การใชงาน 4) เนื้อหาของวิชาที่เรียน พบวา ประเด็นนี้ถือเปนขอดอยประเด็นหลักอีกประการหนึ่ง
เนื่องจากความเหมาะสมของเนื้อหาที่จะใชเรียนในรูปแบบออนไลนควรมีความแตกตางกับการเรียน
ในชั้นเรียน รวมถึงในบางรายวิชา เชนวิชาการวิจยั ทางการจัดการซึ่งตองอาศัยการศึกษาจากกรณีศึกษา
ควบคูกับความเขาใจในหลักการ ทำใหยากตอการเขาถึงและเขาใจ หากไมมีการปรับเนื้อหาวิชาเรียน
ใหสอดคลองกับการเรียนออนไลน
ประเด็นดานประสิทธิภาพ 1) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเรียนรู พบวาสวนใหญ
มองวายังคงเปนจุดออนเมื่อเทียบกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากการเรียนจบตามหลักสูตร
ของแตละวิชาที่ตั้งไวแตตน ตั้งไวเพื่อการเรียนในชั้นเรียน เมื่อปรับมาเรียนออนไลนแลว ความสอดคลอง
จึงไมเปนตามที่กำหนด ไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอน การวัดผล เปนตน สิ่งที่เกิดขึ้น เปน
เพี ย งความพยายามทำให เ กิ ด ความต อ เนื ่ อ งไม ข าดตอน แต ย ั ง ขาดผลลั พ ธ ท ี ่ ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว การเรียนออนไลนอาจจะดูวาประหยัดตอสถาบัน แตขณะเดียวกัน
เปนการเพิ่มตนทุนเรียนใหกับนักศึกษาและผูสอน อาทิเชน คาไฟ คาใชจายเพื่ออุปกรณการเรียนรู
ตาง ๆ อาทิเชน คอมพิวเตอร, ไมโครโฟน หรือการปรับpackage การใชอินเตอรเน็ตใหเหมาะสม
2) แรงจูงใจตอการเรียนรู พบวาการสรางความพึงพอใจ จะสงผลตอเนื่องในการสรางแรงจูงใจตอ
การเรียนรูซึ่งมีความแตกตางกันคอนขางมากขึ้นกับหลายประเด็นเชน ประสบการณในการใชงาน
แอปพลิเคชัน อายุของผูเรียนและผูสอน รายวิชาที่เรียน ความพรอมของผูเรียนและผูสอน บรรยากาศ
การเรียนใน ชั้นเรียน เปนตน การพิจารณาวาเปนจุดแข็ง หรือ จุดออนจึงแตกตางกันแลวแตบุคคล
นั้น ๆ
ประเด็นดานสื่อการเรียนรูแบบประสม 1) สื่อการเรียนรูแบบเสียง พบวา เปนจุดออน หรือ
ขอดอยอยางมาก หากมีการเรียนรูทางเสียงเพียงอยางเดียว ในการเรียนออนไลนที่ผานมา เนื่องจาก
มี ก ารเป ด สไลด ส อนผ า น power point เป น หลั ก ดั ง นั ้ น ความน า สนใจ และ ความสามารถใน
การถายทอดของผูสอน มีความจำเปนอยางมาก นักศึกษาสวนใหญชี้ประเด็นเรื่องนี้เพื่อการพัฒนา
ใหดีขึ้น หากตองการนำบทเรียนออนไลนมาใชควรจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบประสม
ใหดีเพียงพอ 2) สื่อการเรียนรูแบบวีดีทัศน พบวา หัวขอนี้ถือเปนจุดออน ที่เห็นเดนชัดอีกประการหนึ่ง
ดวยขอจำกัดบางประการ ในการเรียนการสอน ความพยายามของอาจารยผูสอนในการนำ clip video
ตาง ๆ มาใชเพื่อประกอบการเรียน สัญญาณที่ปรากฏขึ้นมีการดีเลย สงผลใหตองสง link มาให
นักศึกษาเปดดวยตนเอง ความพยายามในการสื่อเนื้อหา โดยใชวีดีทัศนประกอบจึงเปนไปไดย าก
3) สือ่ การเรียนรูแบบประสม พบวา หัวขอนี้มีความแตกตางกันขึ้นกับความสามารถของอาจารยผูสอน
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และประสบการณในการนำมาใช ในกลุมอาจารยรุนใหมที่มีความคุนเคยกับการใชเทคโนโลยี สามารถ
นำสื่อการเรียนรูแบบประสมมาใชไดอยางนาสนใจ และ สรางความสนใจและติดตามใหกับนักศึกษา
ในขณะที่อาจารยผูใหญบางทานยังขาดทักษะในการประยุกตใหเกิดความหลากหลาย
คำถามที่ 3 ในมุมมองของทานการเรียนผานระบบออนไลน ในระหวางสถานการณโควิด 19 ที่ผานมา
ทำใหเกิดโอกาส และ อุปสรรค อะไรบาง และ อยางไร
จากการสัมภาษณพบวาในเรื่องโอกาส และ อุปสรรคที่สะทอนใหเห็นจากการเรียนผาน
ระบบออนไลนในชวงสถานการณโควิด
Political – ป จ จั ย ด า นการเมื อ ง ส ง ผลให เ กิ ด มุ ม มองเพื ่ อ ผลั ก ดั น ให เ กิ ด โอกาส และ
ตระเตรียมเพื่อขจัดอุปสรรคในการเจริญเติบโต 1) นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการสอนออนไลน
เพื่อผลักดันการเรียนรู การเรียนการสอน กฎกติกาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม ใหสอดคลองกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการสอนแบบออนไลน 2) การ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของมหาวิทยาลัย เปน hub เพื่อการศึกษาใน ASEAN 3) ผลักดัน
ระบบการศึกษาแบบออนไลนใหเขาสูผูประกอบการธุรกิจ เชน SME
Economic – ป จ จั ย ด า นเศรษฐกิ จ 1) โอกาสในการสรางธุรกิจผาน online education
platform 2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย ใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น สรางใหมีรายได
ที่มากขึ้น 3) การแขงขันในเรื่องตนทุน และ ราคา online education technology
Social – ป จ จั ย ทางด า นสั ง คม 1) เพิ่มโอกาสในการเขา ถึง การศึ ก ษามากขึ ้น 2) สรา ง
ความหลากหลายในรูปแบบการศึกษาใหทัดเทียมกับการศึกษาสากล 3) เพิ่ม/ลด ความเหลื่อมล้ำใน
โอกาสทางการศึ กษา 4) การยอมรั บจากทุ กภาคสวนต อผลผลิตจากการเรียนดวยการเรียนระบบ
ออนไลน
Technological – ปจจัยดานเทคโนโลยี 1) ความเสถียรภาพ และความไวของระบบเครือขาย
และสัญญาณอินเตอรเน็ตพื้นฐาน 2) ทางเลือกของ application ที่มากขึ้น และ การแขงขันของ
ผูจัดหาระบบ และ อุปกรณเชื่อมตอ 3) Cyber security ภัยคุกคามอันเกิดจากการใชเทคโนโลยีที่
มากขึ้น
Environment – ป ญหาด านการคุ  มครองสิ่งแวดลอม 1) ป ญหาเรื ่ องมลพิษลดลงจากการ
เดินทางที่นอยลง
Legal – ปจจัยทางดานกฎหมายที่ควรจะพิจารณา 1) กฎหมายเพื่อควบคุมสรางมาตรฐาน
ระบบการศึกษา 2) การประกันคุณภาพการศึกษา
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คำถามที่ 4 ในมุมมองของทานคิดวาการจัดการรับมือกับสภาวะวิกฤติของคณะตอการเรียนการสอน
ผานระบบออนไลนในภาวะวิกฤติเปนอยางไรบาง
จากการสัมภาษณพบวาคนสวนใหญมองวาคณะสามารถจัดการรับมือกับสภาวะวิกฤติ ได
สถานการณโควิดถือเปนตัวเรงใหเกิดการเรียนรูแบบออนไลน เมื่อมีสถานการณโควิด เกิดขึ้นยัง
สามารถทำใหเกิดการเรียนไดอยางตอเนื่องแมวาจะมี ความไมสะดวกเกิดขึ้นบางในชวงแรกของ
การตัดสินใจใหเรียนออนไลน แตอยางไรก็ตามยังมีบางประเด็นที่สวนใหญมองวาควรจะจัดการได
ดีกวานี้ อาทิเชน ความชัดเจนในแงการจัดการ และ การสื่อสาร เชน กรอบเวลาตาง ๆ การจัดฝกอบรม
แนะนำใหผูเรียน และ ผูสอนมีความเขาใจและสามารถใชงานอุปกรณ application เพื่อการเรียน
การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานกลุมในรูปแบบการเรียนออนไลน การรับและ
การใชเอกสารประกอบการเรียนที่ควรปรับใช online document ไมจำเปนตองรับหนังสือที่สถาบัน
ปริมาณงานที่เหมาะสมระหวางเรียนออนไลน สถาบันควรจะตองใหความชัดเจน และ รวดเร็วถึง
ทิศทางกับทางคณะเพื่อใหเห็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดสภาวะวิกฤติเชนนี้ บางสวนมองวาการรับมือกับ
สภาวะวิกฤติรอบนี้เปนการจัดการสภาะวิกฤติตามสถานการณ ขาดการจัดการสภาวะวิกฤตที่เปนระบบ
การจั ดการสภาวะวิ กฤต มี 3 ขั ้ น ตอน คื อ เตรีย มตัว พบวายังขาดการเตรีย มตัว แบบเปน ระบบ
ขณะวิกฤต เปนการเตรียมตัวตามสถานการณ และ หลังวิกฤต ยังไมมีการสรุปวา landing จะลง
อยางไร
คำถามที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆ หากมีการเกิดวิกฤติครั้งใหม และ ตองนำการเรียนการสอนผานระบบ
ออนไลนมาใชในอนาคต
จากการสัมภาษณพบวาหากเกิดวิกฤติครั้งใหม ตองนำการสอนระบบออนไลนมาใชอีกครั้ง
ประสบการณที่ผานมามองเห็นวาควรมีการเตรียมแผนสำรองอยางเปนรูปธรรม เปนระบบไวลวงหนา
เช น Business Contingency Plan ในการสร า งระบบการเรี ย นที ่ ด ี ข ึ ้ น กวา ที ่ ผ  า นมาเพื ่อ ใหเ กิ ด
ความนาสนใจ มีประสิทธิผล เพิ่มสมรรถนะ รักษามาตรฐานการเรียนการสอน และ เตรียมพรอมใน
เรื่องหลักสูตรบทเรียนเพื่อการเรียนออนไลนลวงหนา เชน บางรายวิชาอาจใชการผสมผสานกับ
E-learning เพื่อศึกษาเนื้อหาทฤษฎีดวยตนเอง สวนการสอนออนไลนอาจเปนเวทีของการแลกเปลี่ยน
มุมมอง เปนลักษณะ hybrid หรือ blended ถาสามารถทำเปน workshop ไดดวย จะสามารถเพิ่ม
การมี activity based ด ว ย ทำให เ กิ ด ปฏิ ส ั ม พั น ธ ม ากขึ ้ น ด า นผู  ส อน สิ ่ ง ที ่ ม ี ค วามสำคั ญ คื อ
ความสามารถของผูสอนในการนำเสนอแบบชั้นเรียนออนไลน กระบวนการถายทอดความรู อุปกรณ
เครื่องมือ และ บุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกใหผูสอนเพื่อโฟกัสเรื่องสอนอยางเดียว ไมตองกังวล
เรื่องอื่น ๆ ดานผูเรียน ตองมีระเบียบวินัยในการเรียนที่สูง มีสิ่งอำนวยความสะดวกใหผูเรียนสามารถ
รับรูและเขาถึงการศึกษาไดอยางเต็มที่ ดานสถาบันควรพิจารณาเรื่อง คาชดเชยใหกับนักศึกษา และ
พิจารณาคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมกับอาจารยผูสอน รวมถึงการสรางระบบวัดผลการเรี ยนที่
เหมาะสมกับการเรียนในระบบออนไลน อยางไรก็ตามทางสถาบันจะตองposition ตัวเองใหชัดเจน
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หากตองการนำการสอนแบบออนไลนมาใช วาเพื่อการสอนเสริมคือสอนแลวนักศึกษานำไปดูซ้ำได
เพื่อการสอนเติ มคื อศึ กษามาก อนเข าชั ้น เรีย น หรือ เพื่อการสอนแทน ควรวางแผนใหเปน คู มื อ
standard of procedure (SOP) และ จัดทีม IT committee ในการสรางระบบตางๆเพื่อการเรียน
การสอนออนไลน การเรียนออนไลนในปจจุบันเหมือนการเรียนกลับหัว คือ สอนพื้นฐานและให
นักศึกษาทำการบาน ซึ่งจริงๆแลวควรเรียน basic ดวย e-learning และอาจารยมาสอน advance
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดฝกคิด นำมาตอยอดเพื่อการประยุกตใช

5. สรุปผลการวิจัย
ผูศึกษาไดทำการสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา
และ อาจารยผูสอนตอการเรียนออนไลนระหวางสถานการณโควิด-19 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนออนไลนในอนาคตหากเกิดวิกฤต
ครั้งตอไป ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษา และอาจารยผูสอน จำนวนทั้งสิ้น 27 คน สามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
มุมมองจากนักศึกษา
พบวา จุดแข็งที่เกิดจากนำบทเรียนออนไลนมาสอนในสถานการณโควิด-19 คือ การที่คณะ
มีอาจารยรุนใหมที่มีความพรอมในเรื่องทักษะ ประสบการณ และความรูในทางเทคโนโลยี นักศึกษา
กลุมที่มีอายุนอย คนรุนใหมที่มีทักษะ และปรับตัวไดเร็วกับเทคโนโลยี ความสะดวกตอการเขาถึง
การเรียนการสอนแบบออนไลน โฟกัสของนักศึกษาที่อยูกับการเรียนออนไลน MS-Team แอปพลิเคชัน
ที่มีความประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ขอดอยที่เกิดขึ้น คือ อาจารยอาวุโส และนักศึกษาบางทาน
ที่ไมถนัดดานการใชงานเทคโนโลยี การวัดผลที่ขาดความชัดเจน รายวิชาบางวิชาที่ไมเหมาะต อ
การเรียนในระบบออนไลน ความไมพรอมของเครื่องมือ รูปแบบการเรียนรู แรงจูงใจ ความไมเสถียร
ของระบบ คาใชจายที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา และ ความใสใจในการเรียน โอกาสที่เกิดขึ้นจาก การนำ
บทเรียนออนไลนมาสอน คือ การเขาถึงการศึกษาที่งายขึ้น โอกาสเพิ่มรายไดจากการเปดคอรสใหม ๆ
สำหรับสถาบัน การพัฒนาเพื่อการแขงขันในธุรกิจการศึกษาแบบออนไลน และ จำนวนบุคลากรที่ลดลง
อุปสรรคที่สงผลกระทบคือ การหายไปของลักษณะอาชีพบางประเภท นโยบายภาครัฐ การตรวจสอบ
มาตรฐาน การละเมิดสิทธิ์ และความปลอดภัยทางไซเบอร
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มุมมองจากอาจารยผูสอน
พบวา จุดแข็งที่เกิดจากนำบทเรียนออนไลนมาสอนในสถานการณโควิด-19 คือ การที่คณะ
มี น ั กศึ กษารุ  น ใหม ที ่ ส ามารถเข า ถึงเทคโนโลยีไดงาย ความสะดวกตอการเขาถึง การเก็บ ขอมูล
บน platform ตนทุนคาใชจายสถาบันที่ลดลง ความตรงเวลาในการเรียนการสอน ขอดอยที่เกิดขึ้น
คือ อาจารยอาวุโส และนักศึกษาบางทานที่ไมถนัดดานการใชงานเทคโนโลยี ความไมพรอมของ
เครื่องมือ ความไมเสถียรของสัญญาณ คาใชจายที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษา ความสะดวกแกผูสอนไมตรง
ความคาดหวังผูเรียน ทักษะการฝกฝนที่ลดลง ความใสใจในการเรียน ระเบียบไมสงเสริมผูสอนใน
การสอนแบบออนไลน โอกาสที่เกิดขึ้นจากการนำบทเรียนออนไลนมาสอน คือ เพิ่มชองทางและ
รูปแบบการสอน การเขาถึงการศึกษาไดงายขึ้น บริการสาธารณะโดยใชการสอนแบบออนไลน อุปสรรคที่
สงผลกระทบคือ คุณภาพจากการเรียนแบบออนไลน การละเมิดสิทธิ์ ความปลอดภัยทางไซเบอร
กฎเกณฑจากหนวยงานรัฐ ตนทุนในการเรียนรูที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่กระทบตออาชีพอาจารย
ผูสอน

6. อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะหการเรียนระดับอุดมศึกษาผานระบบออนไลนระหวางสถานการณโควิด-19
โดยใช SWOT พบวา การเรียนการสอนผานระบบออนไลนเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนใน
หองเรียนในสถานการณปกติ เปนการจัดการในสภาวะวิกฤติ เมื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน
จากจุดแข็งและจุดออน ของนักศึกษาและอาจารยผูสอนไมแตกตางกันมากนัก สิ่งที่แตกตางเกิดจาก
สิ่งที่สัมผัสและรับรูจากประสบการณตรง ซึ่งมีความแตกตางกัน เชน กรณีผูเรียนมีโอกาสไดเรียนกับ
ผูสอนหลายทานใน 1 วิชา จะเห็นความแตกตางในวิธีการสอนไดชัดเจน ในขณะที่อาจารยผูสอนจะ
รับทราบเรื่องนโยบายและระเบียบปฏิบัติไดชัดเจนของสถาบัน และ หนวยงานกำกับไดดีกวานักศึกษา
การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก จาก โอกาสและ อุปสรรค ของนักศึกษาและอาจารยผูสอนมี
ความแตกต า งกั น ในเรื ่ อ งการมองโอกาส เนื ่ อ งจากนั ก ศึ ก ษาเองอาจไม ท ราบข อ จำกั ดในเรื ่ อง
กฎระเบียบ หรือ นโยบายที่เกี่ยวของ ทำใหมีมุมมองที่เปดกวางในแงความคิด
ขอเสนอแนะ จะมีความคลายคลึงกันจากทางนักศึกษา และ อาจารยผูสอน แตกตางกันที่
ระดับของการรับรู และ ผลกระทบที่ไดรับ
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7. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
“การวิเคราะหการเรียนระดับอุดมศึกษาผานระบบออนไลนระหวางสถานการณโควิด-19
โดยใช SWOT กรณีศึกษา หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม.
รุ  น ที ่ 24 คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร สถาบั น บัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร” แบงเปน ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ประกอบไปดวย 1) วางกรอบการจัดการภาวะวิกฤตที่เปนระบบ 3 ขั้นตอน คือ กอนมี
วิกฤต ขณะวิกฤต และหลังวิกฤต 2) พิจารณาระเบียบสถาบันเพื่อใหสอดคลองกับการนำบทเรียน
ออนไลนมาประยุกตใชในการเรียน เชน เกณฑการวัดผลการศึกษา ขอกำหนดการเขาเรียนในระบบ
ออนไลน ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ประกอบดวย 1) จัดทำแผน และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน
ไวลวงหนาสำหรับแตละรายวิชาเพื่อใชเปนแผนสำรอง 2) จัดทำเอกสารการอบรม และจัดคอรส
ฝกอบรม เพื่อความเขาใจขั้นตอนการเรียนรูผานระบบออนไลน และ การใชแอปพลิเคชัน 3) จัด
ฝกอบรมใหกับอาจารยเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนแบบออนไลน และพัฒนาการสรางสื่อการเรียน
การสอนแบบประสม
ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
เนื ่ อ งจากกการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี ้ ม ุ  ง ศึ ก ษาเฉพาะหลั ก สู ต รการจั ดการภาครั ฐ และภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กทม. รุนที่ 24 คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เทานั้น การวิจัยครั้งตอไปควรทำการศึกษากับหลักสูตรอื่น ๆ ของสถาบัน เพื่อใชศึกษาเปรียบเทียบ
ความเหมือนหรือความแตกตางของรายหลักสูตรในสถาบันไดชัดเจน และ ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา
ที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร

วัชรี ชื่นชม *
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคาร
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร วั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ ศึ ก ษาข อ มู ล การซื ้ อ รถยนต อ ี โ คคาร และเพื ่ อ ศึ ก ษา
ส ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค า ที ่ ใ ช ร ถยนต อ ี โ คคาร ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
กลุมตัวอยางเปนผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) ส ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผูบ ริโ ภคสว นใหญเปน เพศหญิ ง มี อายุ
อยู  ร ะหว าง 31-40 ป มี การศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาตรี มีส ถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัท
เอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 30,000 บาท ผลการวิจัยพบวา ขอมูลการใชรถยนตของ
ผูบริโภคสวนใหญมีรถยนตเปนของตัวเอง ใชรถยนตประเภทอีโคคาร เครื่องยนตที่ใชขนาดต่ำกวา
1,500 CC รถยนตที่ใชจดทะเบียนป 2020 และรถยนตทีใชเปนยี่หอโตโยตา มากที่สุด และสวน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและ
ทุกดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก เรียงตามลำดับคาเฉลี่ยคือ ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่จะ
ไดรับ ดานการสงเสริมการตลาด/ความสบาย ดานชองทางการจัดจำหนาย/ความสะดวก ดานลักษณะ
ทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ ดานกระบวนการ/การดูแลเอาใจใส ดาน
บุคลากร/การติดตอสื่อสาร และดานราคา/ตนทุน ตามลำดับ
คำสำคัญ: รถยนตอีโคคาร, สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
รถยนตเปนยานพาหนะที่มีความสำคัญ และจำเปนมากตอการดำรงชีวิตของมนุษย สงผลทำให
เกิดความตองการรถยนตในประเทศไทย โดยอุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ
ตอระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ (ธีรยุทธ จึงธีรพาณิช, 2556)
นโยบายสงเสริมการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO CAR) ในป 2550
กอใหเกิดการผลิตรถยนตแบรนดญี่ปุนในไทยและสามารถสงไปจําหนายในประเทศญี่ปุน เชน Nissan
(March, Almera/Latio) และ Mitsubishi (Mirage) เปนครั้งแรก ทำใหไทยเปนฐานการผลิตรถยนต
บางรุน เพื่อรองรับตลาดประเทศญี่ปุนอยางสมบูรณ ซึ่งเปนรูปแบบการดำเนินธุรกิจยานยนตที่ไมเคย
เกิดขึ้นมากอนในประวัติศาสตรอุตสาหกรรมรถยนตนั่งของประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยได
กาวขึ้นสูการเปนฐานการผลิตรถยนตนั่งที่มีมาตรฐานระดับโลกอยางแทจริง นอกจากนี้ การกำหนด
คุณสมบัติของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ยังสงผลใหผูบริโภคสามารถเขาถึงรถยนตที่
คุณภาพสูงขึ้น ทั้งในดานการประหยัดพลังงานที่โดดเดน ดานการปลอยมลพิษที่นอยลง และดาน
ความปลอดภัย โดยเปนรถยนตที่จําหนายในประเทศไทยเพียงประเภทเดียวที่ภาครัฐกําหนดใหตอง
ผานการทดสอบการปองกันผูโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชน (Crash Test) และยังสามารถ
เปนเจาของไดในราคาที่ต่ำกวารถยนตทุกประเภทที่มีจําหนายในประเทศ ซึ่งปจจัยเหลานี้ ไดกระตุน
ใหเกิดการพัฒนาในดานคุณสมบัติ คุณภาพ และราคาของรถยนตประเภทอื่นที่จําหนายในประเทศ
ตอเนื่องไปอีกดวย (สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 2558)
อุตสาหกรรมรถยนตเปนอุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยใหการสงเสริมมาอยางตอเนื่อง รัฐบาล
ออกมาตรการหลายดานเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต อาทิ การใหสิทธิประโยชน
ทางภาษี การลดอัตราภาษีนำเขาชิ้นสวนครบชุดสมบูรณ (Completely Knocked-Down: CKD) ที่
ใชประกอบรถยนต และการปรั บขึ้ นภาษีนำเขารถยนต ประกอบสำเร็ จรูป (Completely Built-Up:
CBU) จากตางประเทศในอัตราสูงเพื่อจำกัดการนำเขารถยนตมาจำหนายในประเทศ มาตรการสงเสริม
การผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานหรืออีโคคาร (Eco-car) เปน Product Champion
ลำดั บที ่ สองของประเทศ สำหรั บอุตสาหกรรมรถยนตช วงเดื อนมกราคม-พฤษภาคม 2563 พบวา
การผลิตรถยนตหดตัว 40.2% YoY อยูที่ 5.3 แสนคัน โดยเปนการหดตัวทั้งตลาดในประเทศและ
ตลาดสงออก ผลจากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ฉุดเศรษฐกิจโลกและไทยเขาสูภาวะถดถอย
และเกิดการหยุดชะงักของหวงโซการผลิต ประกอบกับปญหาภัยแลงในประเทศกดดันอำนาจซื้อ
ของเกษตรกร โดยมีรายละเอีย ด ดังนี้ ยอดจำหนายรถยนต ในประเทศอยู  ที่ 2.7 แสนคัน หดตัว
38.2% YoY ผลจากความกังวลการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใหผูบริโภคชะลอการใชจายที่
ไมจำเปนออกไป ขณะที่อำนาจซื้อถูกลดทอนจากการปดกิจการ ปญหาภัยแลงที่กระทบตอผูบริโภคใน
ตางจังหวัด และสถาบันการเงินยังเพิ่มความเขมงวดดานการขยายสินเชื่อ นอกจากนี้ การจัดงาน
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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บางกอก อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล มอเตอร โ ชว ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ ง (กำหนดจัดงานเดิม วั น ที่
25 มี.ค. -5 เม.ย. 2563 ลาสุดเลื่อนมาจัดงานในวันที่ 15-26 ก.ค.2563) อีกทั้ง คายรถยนตตางเลื่อน
การเป ด ตั ว รถยนต ร ุ  น ใหม อ อกไป จึ ง สู ญ เสี ย โอกาสทางการตลาดที ่ จ ะช ว ยกระตุ  น ผู  บ ริ โ ภค
(วิจัยกรุงศรีอยุธยา, 2563)
ปริมาณการใชรถยนตที่นั ่งสว นบุ คคลของผู ใชร ถใชถนนมีปริมาณเพิ่ มขึ ้น อย างต อเนื ่ อง
ซึ่งจะเห็นไดวารถยนตเปนสินคาที่มีการบริโภคไมวาสภาพเศรษฐกิจจะเปนอยางไร โดยการเลือก
ซื้อรถยนตของผูบริโภคเกิดจากปจจัยหลายๆ ดาน เชน สี รูปแบบ หรือฟงกชันตาง ๆ ของรถยนต
อี กทั ้ งยั งมี น โยบายรถคั น แรกออกมาอี กด ว ย และโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญที่มีการขยายตัว
อยางตอเนื่อง ในขณะที่การคมนาคมขนสงสาธารณะยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดอยางรวดเร็วทันใจ จึงเปนการกระตุนความตองการของผูบริโภคใหตองการมีรถยนตเพิ่มมากขึ้น
ทำใหเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมยานยนตเจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ผูผลิตจึงผลิตรถยนต
รุนใหม ๆ ออกมาเปนจำนวนมากเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค (พิตะวัน รัตนพงศ, 2556)
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนรถยนตอีโคคาร (Eco Car) ไดชื่อวา เปนรถยนตรักษาสิ่งแวดลอม
ประหยัดน้ำมัน มีความปลอดภัย เหมาะสมตอการใชงาน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จ ะศึกษาเรื ่ อง
“การศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร”
และเพื่อทราบถึงขอมูล พื ้นฐานในการที ่จ ะนำไปใชเปน แนวทางในการวางแผนการตลาดสำหรั บ
ผู  ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ตและจำหน า ยรถยนต เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโ ภคให เ กิ ด
ความพึงพอใจ รวมถึงการตัดสินใจซื้อ และเพื่อไดเปรียบทางการแขงขันทางการตลาดตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ คือ
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลการซื้อรถยนตอีโคคารของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขต
กรุงเทพมหานคร

3. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุ มมองของลู กคาที ่ใชร ถยนต
อีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึ กษาครั้ งนี ้คื อ ผู  ใชร ถยนตอีโ คคารในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกำหนด
ขนาดประชากร ซึ ่ งคำนวณหาจำนวนกลุ  มตั วอย างตามหลั กการ และแปรผั นกั นระหว างขนาดของ
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กลุมตัวอยางจากสูตรของ Yamane’s formula of sample size ของ Yamane (1967) เพื่อใชกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง ตามสมมติฐานที่กำหนดวาขอมูลมีการกระจายตัวแบบปรกติ (Normal Distribution)
มีระดับความเชื่อมั่น (Confidence Interval) ที่ระดับ 95%, คาความคลาดเคลื่อนอยูที่ ± 5% ได
กลุมตัวอยาง 385 คน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2560) ซึ่งผูวิจัยเนนเก็บขอมูลเฉพาะกลุมเปาหมายที่
เปนผูบริโภครถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ใชการสุมแบบบังเอิญ (Accidental
Sampling) โดยใช Google form สงไปใหกับกลุมผูใชรถยนตอีโคคาร
3.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทำการศึกษาภายใตแนวคิด ทฤษฎีตาง ๆ ประกอบดวย แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค และแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา 7C’s
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นำมาวิเคราะหและสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังรูป

ขอมูลการซื้อรถยนตอีโคคาร
ของผูบริโภค
1.มีรถเปนของตัวเองหรือไม
2.ประเภทรถยนตที่ใช
3.ขนาดเครื่องยนต
4.ปของรถยนตที่ใช
5.ยี่หอรถทีใช

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขต
กรุงเทพมหานคร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คุณคาที่จะไดรับ
ตนทุน
ความสะดวก
ความสบาย
การติดตอสื่อสาร
การดูแลเอาใจใส
ความสำเร็จในการตอบสนอง
ความตองการ

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire)
แบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน จำนวน 5 ขอ ลักษณะขอคำถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

637

ส ว นที ่ 2 ข อมู ล การซื ้ อรถยนต อี โ คคารของผูบ ริโ ภค ไดแก มีร ถเปน ของตัว เองหรื อ ไม
ประเภทรถยนตที่ใช ขนาดเครื่องยนต ปของรถยนตที่ใช ยี่หอรถทีใช จำนวน 6 ขอ ลักษณะขอคำถาม
เปนแบบเลือกตอบ (Check List)
ส ว นที ่ 3 คำถามเกี่ ย วกั บ ส ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองของลู ก ค า ที ่ ใช ร ถยนต
อี โ คคาร ในเขตกรุ งเทพมหานคร ใช ส  วนประสมทางการตลาดในมุ มมองของลู กค า ประกอบด วย
ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่ไดรับ จำนวน 10 ขอ ดานราคา/ตนทุน จำนวน 7 ขอ ดานชองทางการจัด
จำหนาย/ความสะดวก จำนวน 4 ขอ ดานการสงเสริมการตลาด/ความสบาย จำนวน 9 ขอ ดาน
บุคลากร/การติดตอสื่อสาร จำนวน 3 ขอ ดานกระบวนการ/การดูแลเอาใจใส จำนวน 3 ขอ และดาน
ลักษณะทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ จำนวน 3 ขอ รวม 39 ขอ ลักษณะ
เปนขอคำถามแบบใหคะแนน (Rating scale) โดยใชมาตรวัดตามแบบของลิเคอรต (Likert) 5 ระดับ
โดยที่มีเกณฑกำหนดคะแนน ดังนี้ ระดับความคิดเห็น มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน ปานกลาง
= 3 คะแนน นอย = 2 คะแนน และนอยที่สุด = 1 คะแนน
เกณฑในการแปลคาเฉลี่ยความคิดเห็นของตัวแปรตาง ๆ ที่มีตอระดับความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานครไดแปรระดับ
ความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ โดยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ (กัลยา วาณิชบัญชา, 2561)
อันตรภาคชั้น =
5−1

คาสูงสุด−คาต่ำสุด
ชวงชั้น

=
5
= 0.80
ดังนั้น จึงกำหนดเกณฑแปลความหมายของระดับ สวนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.21-5.00
หมายถึง
ระดับเห็นดวยมากที่สุด
3.41-4.20
หมายถึง
ระดับเห็นดวยมาก
2.61-3.40
หมายถึง
ระดับเห็นดวยปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
ระดับเห็นดวยนอย
1.00-1.80
หมายถึง
ระดับเห็นดวยนอยที่สุด
สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ เปนคำถามปลายเปดที่ใหอิสระ
ดานความคิดแกผูตอบแบบสอบถาม
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3.4 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนำมาวิเคราะห โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่จัดทำในรูปออนไลน ดวยโปรแกรมประยุกตบนเว็บฟรี Google
Document เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดทำการศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ วิธีการ
เอกสารงานวิจัยและตำราที่เกี่ยวของ เพื่อสรางแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไป
เสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและความถูกตองรวมทั้ง
ขอคำแนะนำตาง ๆ ในการใชภาษาเพื่อปรับปรุงแกไข จากนั้นทำการตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยนำแบบสอบถามไปทดสอบกั บกลุ มตัว อยางอื่ น จำนวน 30 ฉบับ แลวหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามโดยวิธีการวัดความสอดคลองภายใน (Internal Consistency Method) ของ Cronbach
(1984) วิ เ คราะห ห าค า สั มประสิ ทธิ์ความเที่ย งตรง (Cronbach’s alpha) พบว าแบบสอบถาม
มีคาความเชื่อมั่น 0.951 โดยความเชื่อมั่นแตละดานมากกวา 0.70 แสดงวาเครื่องมือนี้มีความนาเชื่อถือ
(Garett, 1965, p. 29) สามารถนำไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยได
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดำเนินการวิจัย โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จากแหลงขอมูลตาง ๆ ดวย
แบบสอบถาม โดยมีแหลงขอมูลที่ใชศึกษามีดังนี้
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูล จำนวน
385 คน จากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในรูปแบบออนไลน สงไป
ยังกลุมผูใชรถยนตอีโคคาร
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผูรวบรวมไว
ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน หนังสือพิมพ วารสาร สิ่งพิมพตาง ๆ และเว็ปไซดตาง ๆ
3.6 การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และใชการบรรยายเชิงพรรณนา
โดยดำเนินการ ดังนี้
นำแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณครบถวน
ของแบบสอบถาม (Editing)
นำแบบสอบถามที่ ได รับจากกลุ มตัว อยางมาตรวจใหคะแนนแตละข อของแบบสอบถาม
ของแตละชุดตามเกณฑที่กำหนดไว
ลงรหัสขอมูลจากแบบสอบถามแตละชุด และนำขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
กลุมตัวอยางจำนวน 385 คน มาวิเคราะหประมวลผล เมื่อวิเคราะหแลวผูวิจัยนำขอมูลมาเสนอใน
รูปแบบตาราง ประกอบการอธิบายเชิงพรรณนา
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เพื่อใหทราบขอมูลปจจัยประชากรและขอมูลเกี่ยวกับการซื้อรถยนตอีโคคารของผูตอบแบบสอบถาม
โดยสามารถวิเคราะหแบบสอบถามได ดังนี้
1) แบบสอบถามสวนที่ 1 ขอมูลประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึกษา อาชีพ ระดับของรายไดเฉลี่ยตอเดือน
2) แบบสอบถามสวนที่ 2 ขอมูลการซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภค ไดแก มีรถ
เปนของตัวเองหรือไม ประเภทรถยนตที่ใช ขนาดเครื่องยนต ปของรถยนตที่ใช ยี่หอรถทีใชแสดง
ผลเปนความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage)
3) แบบสอบถามสวนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับ สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสวนประสมทางการตลาด 7C’s ประกอบดวย
ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่ไดรับ ดานราคา/ตนทุน ดานชองทางการจัดจำหนาย/ความสะดวก ดาน
การสงเสริมการตลาด/ความสบาย ดานบุคลากร/การติดตอสื่อสาร ดานกระบวนการ/การดูแลเอาใจใส
และดานลักษณะทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ แสดงผลเปนคาคะแนน
เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
4) แบบสอบถามสวนที่ 4 คำถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับเพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะหขอมูล ใชการบรรยายขอมูล
โดยวิธีการแจกแจงความถี่ และสถิติ ร อยละ (Percentage) ในการแปลความหมายของข อมู ล ใน
ดานตาง ๆ และทำการวิเคราะหคาระดับของสวนประสมทางการตลาดในมุ มมองของลูกคาที ่ ใช
รถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑแปลผลที่กำหนดไว และ
นำเสนอในรูปตาราง ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)
และสวนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล

4. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามดวยคาสถิติตาง ๆ และ
นำเสนอผลการวิเคราะหไดตามลำดับดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป
ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด จำนวน 205 คน คิดเปน
รอยละ 51.20 และเพศชาย จำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ 48.80
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ดานอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 150 คน
คิ ด เป น ร อยละ 37.50 รองลงมามี อายุร ะหวาง 20-30 ป จำนวน 142 คน คิดเปน รอยละ 35.50
อายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 มีอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป 20 คน
คิดเปนรอยละ 5 ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ำกวา 0 ปขึ้นไป
ด า นระดั บ การศึ กษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
จำนวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 17.80 มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 มี
การศึกษาระดับ มัธ ยมศึกษา จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.20 และมีการศึ กษาสูงกวาระดั บ
ปริญญาโท จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับ
ต่ำกวามัธยมศึกษา
ดานสถานภาพสมรส พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 231 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 57.75 รองลงมามี ส ถานภาพ สมรส จำนวน 158 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 39.50
มีสถานภาพ หยาราง จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 มีสถานภาพแยกกัน อยู จำนวน 3 คน
คิดเปนรอยละ 0.75 และมีสถานภาพ หมาย จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลำดับ
ดานอาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 209 คน
คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 110 คน คิดเปนรอยละ
27.50 มีอาชีพธุรกิจสวนตัว จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.30 อาชีพอื่น ๆ จำนวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 7.00 และอาชีพรับจาง จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลำดับ
ด า นรายได เ ฉลี ่ ย ต อ เดื อน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสว นใหญ มี ร ายได เฉลี่ ย ต อเดื อ น
นอยกวา 30,000 บาท จำนวน 224 คน คิดเปนรอยละ 56.00 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยต อเดื อน
30,000-40,000 บาท จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 19.80 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,00150,000 บาท จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 80,000 บาท
ขึ้นไป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.30 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 50,001-60,000 บาท จำนวน 16 คน
คิดเปนรอยละ 4.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 60,001-70,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.30
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 70,001-80,000 บาท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลำดับ
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 31-40 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
มีสถานภาพ โสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวา 30,000 บาท
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภค
ข อคำถามท า นมี ร ถเป นของตัว เองหรือไม พบวา ผูบ ริโ ภคสวนใหญมีร ถเปน ของตนเอง
จำนวน 386 คน คิดเปนรอยละ 96.50 และไมมีรถเปนของตนเอง 14 คน คิดเปนรอยละ 3.50
ขอคำถามรถยนตที่ทานใชเปนรถยนตประเภทอีโคคารใชหรือไม พบวาผูบริโภคสวนใหญ
ใชรถยนตอีโคคาร จำนวน 324 คน คิดเปนรอยละ 81.00 และไมใชรถยนตอีโคคาร จำนวน 76 คน
คิดเปนรอยละ 19.00
ขอคำถามเครื่องยนตมีขนาดเทาใด พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชเครื่องยนตขนาดต่ำกวา
1,500 CC จำนวน 307 คน คิดเปนรอยละ 76.75 รองลงมา ใชเครื่องยนต 1,500-1,800 CC จำนวน
62 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ใชเครื่องยนตขนาด 2,001 -2,500 CC จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ
3.25 ใชเครื่องยนต 1,801-2,000 CC จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ใชเครื่องยนตมากกวา
2,500 CC จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.00 ตามลำดับ
ขอคำถามรถยนตที่ทานใชเปนรถปไหน พบวา ผูบริโภคสวนใหญใชรถจดทะเบียนป 2020
จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมา ปอื่น ๆ จำนวน 103 คน คิดเปนรอยละ 25.75
ป 2019 จำนวน 52 คน คิ ด เป น ร อยละ 13.00 ป 2018 จำนวน 45 คน คิ ด เป น ร อยละ 11.25
ป 2017 จำนวน 43 คน คิ ด เป น ร อยละ 10.75 ป 2016 จำนวน 29 คน คิ ดเป น ร อยละ 7.25
ตามลำดับ
ข อ คำถามรถยนต ที่ ท  า นใช เ ป น ยี ่ ห  อ ใด พบว า ผู  บ ริ โ ภคส ว นใหญ ใ ช ร ถยี ่ ห  อ โตโยต า
จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 26.00 รองลงมาใชรถยี่หอ มิตซูบิชิ จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ
24.25 ใชรถยนตยี่หอ ฮอนดา จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 ใชรถยนตยี่หอนิสสัน จำนวน
71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 ใชรถยนตยี่หอมาสดา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.75 และใช
รถยี่หอ ซูซูกิ จำนวน 14 คน คิดรอยละ 3.50 ตามลำดับ และไมพบกลุมตัวอยางการใชรถยี ่ หอ
เอ็มจี, ฟอรด, อีซูซุ, เมอรเซเดส เบนซ, บี เอ็ม ดับเบิ้ลยู และยี่หออื่น ๆ
สรุปการซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภคสวนใหญมีรถยนตเปนของตัวเอง ใชรถยนตประเภท
อีโคคาร เครื่องยนตที่ใชขนาดต่ำกวา 1,500 CC รถยนตที่ใชจดทะเบียนป 2020 และรถยนตที่ใช
ยี่หอโตโยตา มากที่สุด
4.3 ผลการวิเคราะห สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่จะไดรับ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.20) เมื่อวิเคราะห
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคืออะไหลและศูนยบริการหางาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
มากสุด (𝑋𝑋�= 4.44) รองลงมาคือ อุปกรณมาตรฐานดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวย
มากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.43) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ขนาดของเครื่องยนต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (𝑋𝑋�= 3.82)
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ดานราคา/ตนทุน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.02) เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา
ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.40) รองลงมาคือ คาใชจายในการบำรุงรักษาเครื่องยนต และซอมแซมเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.14) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ราคาขายตอของรถยนต
ไดราคาดี มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 3.75)
ดานชองทางการจัดจำหนาย/ความสะดวก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.16) เมื่อ
วิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มาตรฐานและความนาเชื่อถือเของตัวแทนจำหนาย
ทำใหสะดวกตอการใชบริการลูกคา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากสุด (𝑋𝑋�= 4.27) รองลงมาคือขอ
สถานที่ตั้งโชว รู มและศู นย บริ การมีเ พีย งพอสะดวกต อการติ ดตอ มีคาเฉลี่ยอยู ในระดับเห็นดวย
มากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.21) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การตกแตงโชวรูมและความเหมาะสมในการรองรับ
การใหบริการแกลูกคาและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดว ยมาก
(𝑋𝑋�= 3.75)
ดานการสงเสริมการตลาด/ความสบาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.19) เมื่อ
วิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การรับประกันหลังการขายทำใหลูกคาสะดวกสบาย
ในการดูแลรถยนต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมากสุด (𝑋𝑋�= 4.45) รองลงมาคือขอ ขอเสนอฟรี
ประกันภัยรถยนตชั้น 1 จากบริษัทชั้นนำทำใหลูกคาสบายใจในดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเห็นดวย
มากที่สุด (𝑋𝑋�= 4.43) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ การจัดงานแสดงสินคาตามสถานที่ตาง ๆ เชน
Motor Show ทำใหไดรับชมสินคาไดครบถวนโดยไมตองไปคนหาขอมูลเองหลายคาย มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 3.83)
ดานบุคลากร/การติดตอสื่อสาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.11) เมื่อวิเคราะห
รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ลูกคาสามารถติดตอขอรับบริการไดงาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.19) รองลงมาคือมีการใหบริการผานสื่อหลายแหลง มีคาเฉลี่ยเห็นดวยมาก
(𝑋𝑋�= 4.16) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ พนักงานใหขอมูลลูกคาชัดเจน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็น
ดวยมาก (𝑋𝑋�= 3.99)
ดานกระบวนการ/การดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี ่ย อยู ในระดั บ เห็ น ดว ยมาก (𝑋𝑋�= 4.12) เมื่ อ
วิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ พนักงานใหการดูแลลูกคาดวยความเอาใจใสอยาง
เสมอภาคมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.20) รองลงมาคือมีการใหบริการตั้งแตขั้นตอนแรก
จนถึงเสร็จการใหบริการอยางดีมีคาเฉลี่ยเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.13) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ
มีใหบริการที่ดีทุกครั้งที่มาใชบริการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.02)
ดานลักษณะทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.15) เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีพนักงานที่มีความรู
เกี่ยวกับรถยนตใหบริการอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.19) รองลงมาคือ
ลูกคาไดรับการบริการตามความตองการทันทีไมตองรอ มีคาเฉลี่ยเห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.18) และขอที่มี
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คาเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ลูกคาไดรับการบริการตามความตองการอยางครบถวน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
เห็นดวยมาก (𝑋𝑋�= 4.07)
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ในภาพรวม มี ค า เฉลี ่ ย อยู  ในระดั บ เห็ น ด ว ยมาก (𝑋𝑋�= 4.14) และมีคาเฉลี่ย ในระดับ เห็น ดว ยมาก
ทุกดาน เมื่อทำการวิเคราะหแตละดานเรียงค าเฉลี่ยจากมากไปหาน อย ขอที่มีคาเฉลี่ยสู งที่ส ุ ดคื อ
ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่จะไดรับ (𝑋𝑋�= 4.20) รองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด /ความสบาย
( 𝑋𝑋�= 4.19) ด า นช อ งทางการจั ด จำหน า ย/ความสะดวก ( 𝑋𝑋�= 4.16) ด า นลั ก ษณะทางกายภาพ/
ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ (𝑋𝑋�= 4.15) ดานกระบวนการ/การดูแลเอาใจใส (𝑋𝑋�= 4.12)
ดานบุคลากร/การติดตอสื่อสาร (𝑋𝑋�= 4.11) และดานราคา/ตนทุน (𝑋𝑋�= 4.02) ตามลำดับ

5. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคาที่ใชรถยนตอีโคคารในเขตกรุงเทพมหานคร
ในแตละดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่จะ
ไดรับรองลงมาคือ ดานการสงเสริมการตลาด/ความสบาย ดานชองทางการจัดจำหนาย/ความสะดวก
ดานลักษณะทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ ดานกระบวนการ/การดูแล
เอาใจใส ดานบุคลากร/การติดตอสื่อสาร และดานราคา/ตนทุน ตามลำดับ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับเห็นดวยมาก และมีคาเฉลี่ยในระดับเห็นดวยมากทุกดาน ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิด
ของ Schiffman and Kanuk (2007) ไดใหความหมายของพฤติกรรมของผูบริโภคไววาเปนพฤติกรรม
ที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหาซื้อใชประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ บริการ และ
แนวคิดตาง ๆ ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนได และ ปณิศา มีจินดา
และ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2554 : 59-64) ที่วาการตัดสินใจและการกระทำของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อ
และการใชสินคาหรือบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตน สอดคลองกับ
แนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552) เรื่อง สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา
ที่วา การสนองความตองการของลูกคามีการนำหลักของสวนประสมทางการตลาด 7 C’s ซึ่งจะมี
ความเกี่ยวของกัน และมีความสำคัญไมนอยกวา 4 P’s ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจำหนาย และการสงเสริมการตลาด เพราะสวนประสมทางการตลาด 4 P’s เปนตัวกระตุ นทาง
การตลาดใหเกิดความตองการซื้อสินคา เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สวนประสม
ทางการตลาด 7 ตัวในมุมมองของธุรกิจที่ใหบริการ เพิ่มขึ้นจาก 4 P’s อีก 3 ตัวคือ บุคลากร กระบวนการ
และลักษณะทางกายภาพ เพื่อบริหารธุรกิจบริการใหประสบผลสำเร็จ จึงมีการนำสวนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกคา 7C’s ประกอบดวย คุณคาที่จะไดรับตนทุน ความสะดวก ความสบาย การติดตอสื่อสาร
การดูแลเอาใจใส และความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ มาใชรวมกัน เมื่อเปรียบเทียบ
สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของธุรกิจ กับมุมมองของลูกคา คือ ผลิตภัณฑคือ คุณคาที่ลูกคา
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จะไดรับราคาคือ ตนทุน ชองทางการจัดจำหนายคือ ความสะดวก การสงเสริมการตลาดคือ ความสบาย
บุ ค ลากรคื อ การติ ด ต อ สื ่ อ สาร กระบวนการคื อ การดู แลเอาใจใส และลั กษณะทางกายภาพคื อ
ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ ศราธิวัฒน
ธนะไพรินทร (2559) เรื่องสวนประสมทางการตลาดบริ การในมุมมองของลู กคา ที่มีอิทธิพลต อ
การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด ราน Café Amazon ของผูบริโภค ณ สถานีจําหนายนํ้ามัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบวาสวนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคามีอิทธิพลตอการตัดสิ นใจ
ซื้อเครื่องดื่มกาแฟสด สอดคลองกับผลการศึกษาของทิฆัมพร เพทราเวช (2559) เรื่องสวนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของผูบริโภค ความพึงพอใจใน คุณภาพการบริการที่มีผลตอกระบวนการ
การตัดสินใจเลือกใชบริการโรงภาพยนตรเนวาดา พบวา สวนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู  บ ริ โ ภค ความพึ งพอใจในคุ ณภาพการบริการมีผ ลตอกระบวนการการตัดสิน ใจเลือกใชบ ริการ
โรงภาพยนตรเนวาดา จังหวัดอุบลราชธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยความพึงพอใจใน
คุณภาพการบริการ สอดคลองกับผลการศึกษาของมะลิงาม เนตรชนก (2559) เรื่องสวนประสมทาง
การตลาดในมุ มมองของลู กค า ที่ มีผ ลตอการเลือกซื้อเวชภัณฑ ยาสัตวและแนวคิดสิน คาเกษตร
(ปศุสัตว) ปลอดภัยภายใตมาตรฐาน “Q” ของผูเลี้ยงสุกรจั งหวัดราชบุรี ที่พบวา สวนประสมทาง
การตลาดในมุ มมองของลู กค า มี ความสำคั ญในระดับ มากที่ส ุดไดแก ดานคุณคาที่ล ูกคาจะไดรับ
ความสำเร็จ ในการตอบสนอง และตนทุนราคา ตามลำดับ และปจจัยสวนประสม ทางการตลาด
(7C’s) ในมุมมองของลูกคา ทางดานคุณคาที่ลูกคาจะไดรับ ตนทุนราคา การติดตอสื่อสาร และการ
ดูแลเอาใจใสของพนักงานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความเขาใจของลูกคา สอดคลองกับผลการศึกษา
ของ นันธิญา ทองบุญสง (2555) เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร
ของผูบริโภคในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับการใชปจจัย สวน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อทั้งโดยรวมและรายดาน อยูในระดับความสำคัญมาก ซึ่งสามารถ
เรี ย งลำดั บ ความสำคั ญ คื อ ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นราคา ด า นช อ งทางการจั ด จำหน า ยและด า น
การสงเสริมการตลาด ตามลำดับ สอดคลองกับผลการศึกษาของ สิริกร แสนชัยนาท (2556) เรื่อง
ป จจั ยที ่ ม ี อ ิ ทธิ พลต อการตั ดสิ นใจเลื อกซื ้ อรถยนต ป ระหยั ด พลั งงานมาตรฐาน สากล (Eco Car)
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่พบวา ผูบริโภคใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดาน
การสงเสริมการขาย และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุมล ศุภนิมิตกุล (2556) เรื่อง การรับรูและ
ทัศนคติที่ มีผลต อแนวโนมการตั ดสินใจซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภคในเขตจังหวัดชลบุร ี พบวา
การรับรูขอมูลดานผลิตภัณฑ การรับรูขอมูลดานชองทางการจัดจำหนาย และการรับรูขอมูลด าน
การสงเสริมการตลาด และปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อรถยนตอีโคคารของผูบริโภค
อยางมีนัยสำคัญ ไดแก การรับรูขอมูลดานผลิตภัณฑ การรับรูขอมูลดานราคา และทัศนคติที่มีตอ
รถยนตอีโคคารของผูบริโภค
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

645

6. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาสรุปไดดังนี้
1) ดานผลิตภัณฑ/คุณคาที่จะไดรับ ควรมีการตรวจสอบจากหองแลปของบริษัทเพื่อไมใหมี
ปญหาสำหรับผูบริโภคเมื่อซื้อรถมาใชงาน และควรนำเสนอจุดแข็งของรถยนตอีโคคาร และความคุมคา
ของรถแตละรุนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค เชน การประหยัดน้ำมัน รถยนตอีโคคารตองมี
นวัตกรรมใหม ๆ และมีอุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ สะดวกตอการใชงาน และมีความปลอดภัย
2) ดานราคา/ตนทุน ควรกำหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของรถยนตอีโคคาร แตละรุน
และเปรียบเทียบราคากับรถยนตรุนอื่น เพื่อจูงใจเรื่องการประหยัดน้ำมัน และการผอนชำระที่จูงใจ
และเหมาะสมกับฐานะทางการเงินของผูบริโภค
3) ดานชองทางการจัดจำหนาย/ความสะดวก ควรเพิ่มโชวรูม และศูนยการจำหนายให
มากขึ้น และมีศูนยซอมบำรุงและประกันภัยรถยนตและอะไหล ใหเพีย งพอต อความต องการของ
ผูบริโภค เมื่อนำรถมาใชบริการไมควรใหผูบริโภครอนาน
4) ด า นการส ง เสริ ม การตลาด/ด า นความสบาย ควรมี ก ารบริ ก ารหลั ง การขายให มี
ประสิทธิภาพ มีชางที่ชำนาญงาน และ ผูแทนขายควรมีความรูเกี่ยวกับสมรรถนะเครื่องยนตใหพรอม
ที่จะนำเสนอผูบริโภคไดชัดเจน และใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี และมีขอมูลพรอมใหบริการ เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น
5) ดานบุคลากร/การติดตอสื่อสาร ควรมีการฝกอบรมใหพนักงานผูใหบริการมีความรูดาน
รถยนต เครื่องยนตที่สามารถใหขอมูลกับผูบริโภคไดชัดเจน สามารถตอบคำถามและแกไขปญหาให
ลูกคาได
6) ดานกระบวนการ/ความเอาใจใส ควรมีพนักงานใหบริการเพียงพอตอผูใชบริการและ
ควรดูแลตั้งแตตนจนจบความตองการ โดยไมเสียเวลารอรับบริการ และควรมีที่นั่งพัก และสิ่งอำนวย
ความสะดวกตาง ๆ ใหกับผูมาใชบริการ
7) ดานลักษณะทางกายภาพ/ความสำเร็จในการตอบสนองความตองการ ควรมีสถานที่
ใหบริการที่สะดวก สวยงาม มีสถานที่เพียงพอในการใหบริการ เครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและจูงใจ
ใหผูบริโภคมาใชบริการ
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)

วันฉัตร คำวงษา *
0

บทคัดยอ
การคนควาอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา
(ฝ า ยรายการ/ฝ า ยข า ว) 2) เพื ่ อศึ กษาป จ จัย การปฏิบ ัติงานที่มีผ ลตอการเพิ่มประสิทธิภ าพการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝาย
ขาว) เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข อมูล
คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ คือขาราชการ พนักงาน และลูกจางชั่วคราวของสถานีโทรทัศนรัฐสภา(ฝายรายการ/ฝายขาว)
จํานวน 200 คน การไดมาของกลุมตัวอยางจาก ใชสูตรในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรของยามาเน
ไดจำนวน 133 คน ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง
25-35 ป มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระยะเวลาการทำงานระหวาง
5-10 ป ดำรงตำแหนงพนักงงานราชการ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ 20,001-30,000 บาท ปจจัยใน
การปฏิ บ ั ต ิ งานให มี ป ระสิ ทธิ ภาพของผู  ตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามให ระดั บ
ความคิดเห็นตอปจจัยการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการทำงาน ปจจัยดานการจูงใจในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ผูตอบแบบสอบถาม
เห็ นด วยในระดั บ มากเหมื อ นกั น ป จ จั ย ในการปฏิ บ ั ติ งานให ม ี ป ระสิ ทธิ ภ าพ จำแนกตามป จ จั ย
ดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหระดับความคิดเห็น
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุดในทุกขอ ตามลำดับ กับความสำเร็จในการทำงาน รองลงมาคือลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบงาน และการไดรับการยอมรับนับถือ
ปจจัยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จำแนกตามปจจัยดานการจูงใจในการทำงาน
ใหมีประสิทธิภาพในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ในทุกขอ โดยอันดับแรกคือความตองการการยอมรับและยกยองในการทำงาน รองลงมาคือความสัมพันธ
ของบุคคลในหนวยงาน ความตองการในดานปจจัยสี่ และความปลอดภัยและความมั่นคงในการ
ทำงาน
ผลการศึกษาปจจัยการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิ บัต ิงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยปจจัยดานเวลา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยูระดับมากที่สุด
รองลงมาคือดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน มี และดานคาใชจายตามลำดับ
สมมติ ฐ านที ่ 1 ป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที ่ แ ตกต า งกั น มี ผ ลต อ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพต อ การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
ตางกันในดานเพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการทำงาน ตำแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตาง
กัน ยกเวนระดับการศึกษา
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว) อยางมี
นัยยะสำคัญที่ .05
คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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1. บทนำ
สถานี ว ิ ทยุ กระจายเสี ย งและวิ ทยุ โทรทัศนร ัฐสภา เปน หนว ยงานระดับ สำนักที่มีหนาที่
ความรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ มทั ้ งรั ฐ สภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒ ิส ภา เพื่อสนับ สนุน ภารกิจ ใน
การสงเสริมความรู ด านนิติบ ัญญัติ และเสริมสรางความเขาใจอันดีร ะหวางรัฐสภากับประชาชน
ทั้งดานการถายทอดการประชุมสภาฯ การถายทอดการสัมมนา และการรวมผลิตรายการกับองคกร
เครือขายทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการประกอบกอบกิจการ
โทรทัศนตามที่ไดรับใบอนุญาต เนื่องจากมีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสถานีฯ ไวอยาง
ชัดเจน ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา
พ.ศ. 2554 ประกาศประกาศรัฐสภา และระเบียบ ก.ร. ที่เกี่ยวของ ตามประกาศรัฐสภา เรื่องการแบง
ส ว นราชการในสั ง กั ด สำนั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู  แ ทนราษฎร พ.ศ. 2545 กำหนดให ส ถานี
วิ ทยุ กระจายเสี ย งและวิ ทยุ โ ทรทั ศน ร ั ฐ สภา เปน สว นราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภา
ผู  แทนราษฎร และได กำหนดหน า ที ่ ความรั บ ผิ ดชอบไวต ามประกาศ ก.ร. เรื่อง กำหนดหน า ที่
ความรับผิดชอบของสวนราชการในสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พ.ศ.2545 ขอ 9
โดยให ส ถานี ว ิ ทยุ กระจายเสี ย งและวิ ทยุ โ ทรทัศนร ัฐ สภามีห นาที่ ความรับ ผิดชอบครอบคลุ ม ทั้ ง
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ดังนี้
1) ดำเนินการถายทอดการประชุมรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
และการสัมมนาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศ
2) ดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ การประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ส าระความรู  ข  า วสารเกี ่ ย วกั บ
การเมื อ งการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตย กระบวนการด า นนิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ แ ละกิ จ กรรมของ
รัฐ สภา สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดานตาง ๆ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา และสถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกรัฐสภา
กับประชาชน
3) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของรัฐสภา เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐสภา
กับประชาชนปจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา ไดผลิต เผยแพรขาวสาร
และรายการ ของฝายนิติบัญญัติผานสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อโทรทัศน เปนชองทางหลัก
ปจจุบันการพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งที่จำเปนตอหนวยงาน และอีกทั้งยังใหความสำคัญมาก
ในการที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการสงเสริมบุคลากรใหไดรบการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
และทักษะที่เหมาะสมทั้งดานความรูความสามารถทักษะตาง ๆ ใหแกพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวความสำเร็จ ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลเปนปจจยัที่สำคัญที่สุด
ในการผลักดันใหผลงานเปนไปในทางใดทางหนึ่งไดเสมอคนจะทำงานใหไดผลและมีประสิทธิภาพ
เพียงใดก็ตองอาศัยเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษยขององคกรนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแตการสรรหาและ
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คัดเลือกพนักงานเพื่อมาปฏิบตัิงานซึ่งตองเลือกจากคนที่มีความรูความสามารถและเมื่อเลือกได
แลวก็ตองมีปจจยัตาง ๆ ที่สนับสนุนใหบุคคลผูนั้นปฏิบัติงานใหกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพปจจัย
ดังกลาวที่ สำคัญ ไดแกการพัฒนาทรัพยากรมนุษซึ่งมีสวนสำคัญอยางยิ่งตอการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคกร องคกรจึงไดใหความสำคัญตอบุคลากรโดยกำหนดใหมีการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ให มีฝ  มื อและประสิ ทธิ ภ าพในการทำงานแนวทางสำคั ญในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของก็ ค ื อ “การ
ฝ กอบรม” การฝ กอบรมเป น ส วนหนึ่งในการพัฒ นาพนักงานใหเกิดประสิทธิภ าพตอการทำงาน
โดยมุงพัฒนาทักษะความรูความสามารถการฝกอบรมจึงเปนกรรมวิธีอยางหนึงของผูบริหารเพื่อใช
การพัฒนาการฝกอบรมตางจากการศึกษาโดยทั่วไปตรงที่การศึกษานั้นเปนการใหความรูพื้นฐานทั้ง
ในดานสังคม วัฒนธรรม เชาวนปญญาและสุขภาพเพื่อใหเขากับคนไดกับสิ่งแวดลอมและจะเขาใจที่
จะเลือกประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจในขณะที่การฝกอบรมนั้นมุงที่จะใหคนสามารถ
ปรับตัวเขากับงานที่ปฏิบตัิไมวาจะเปนงานเทคนิคงานบริหารงานธุรการงานวชิาการซึงเปนระบบ
เฉพาะแตละคน (พิมพลักษณ อยูวัฒนา, 2557)
สถานี โ ทรทั ศน ร ั ฐ สภาเปน หนว ยงานที่มีหนาที่ความรับผิดชองเพื่อสนับสนุนภารกิจใน
การสงเสริมความรูความเขาใจเปนอันดีแกประชาชน อีกทั้งไดมีการสงเสริมและมีการประสิทธิภาพ
ของ ขาราชการ พนักงานชารการ ลูกจางชั่วคราว โดยการเนนในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องเพื่อลดปญหางานที่ไมมีคุณภาพ ดังนั้นสาถนีโทรทัศน
จึงเห็นความสำคัญของปญหาในการหาแนวทางการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ทุกคนจะตองเรียนรูงานและมีทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพเปน
ไปตามเปาหมาย ดังนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว เพื่อขมูลที่ไดจากการศึกษาเสนอผูเกี่ยวของ เพื่อเปน
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว
สถานี โ ทรทั ศน รั ฐ สภาอย า งต อเนื่ องทำใหส ถานีโทรทัศนร ัฐสภาสามารถบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื ่ อ ศึ ก ษาป จ จั ย ส ว นบุ ค คลที ่ ส  ง ผลต อ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
2.2 เพื่อศึกษาปจจัย การปฏิบั ติงานที่ มีผลต อการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิ บัต ิงานของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
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3. คำถามสำหรับการศึกษา
3.1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพตอการปฎิบัติงานของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
3.2 ป จ จั ย การปฏิ บั ติ งานมีผ ลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบ ัติงานของ ขาราชการ
พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)

4. การตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรม หรืองานวิจ ัยที่เกี่ยวของ หรือกการอธิบาย
กรณีศึกษา
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ
โดยผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมสำคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิ ด และทฤษฏี เ กี ่ ย วกั บ การพัฒ นาทรั พยากรมนุษย การพัฒ นาทรัพยากรมนุ ษ ย มี
จุ ด มุ  งหมายในการที ่ จ ะเพิ ่ มความรู  ทั กษะ และเจตคติในการปฏิบ ัติโ ดยวิธีการฝกอบรมการให
การศึกษาและการพัฒนาเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สภาพการทำงานขององคกรทั้งในปจจุบันและอนาคต อันจะกอใหเกิดผลดีตอองคกรเองและตอพนักงาน
องคกรจะไดประโยชนในดานผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สวนพนักงานจะไดประโยชนในดานความเจริญกาวหนา
ในอาชีพ
ประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จำแนกไดตามแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ดังนี้(เชาวโรจนแสง, 2544, หนา 20-48) 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประเภทมุงเพิ่มประสบการณ
และการเรียนรูใหแกทรัพยากรมนุษย 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประเภทมุงการปรับปรุงพฤติกรรม
ทรัพยากรมนุษย 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยประเภทมุงพัฒนาองคการใหเปนองคการการเรียนรู
จากการจำแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวความคิดตาง ๆ เพื่อความครอบคลุม
ขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงไดจัดแบงประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน
7 ประเภท ดังนี้ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการปฐมนิเทศ 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดย
การศึกษา 3) การพัฒนาทรัพยารมนุษยโดยการฝกอบรม (1) ดานความรูความสามารถทักษะ และ
ความชำนาญ (2) ดานขวัญกำลังใจ (3) ดานการปฏิบัติงาน 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ
พัฒนาปจเจกบุคคล 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาสายอาชีพ (1) ความสนใจ (Interests)
(2) ภาพลักษณของตนเอง (Self-Image) (3) บุคลิกภาพ (Personality) (4) ภูมิหลังทางสังคม (Social
Background) 5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาองคการ 6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยการพั ฒนาตนเอง มี หลั กการสํ าคั ญออกเป น 5 ประการ คื อ (1) คิดอยางเป นระบบ (System
Thinking) (2) การควบคุมตนเอง (Personal Mastery) (3) มีตัวแบบทางความคิด (Mental Model)
(4) มีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) (5) เรียนรูเปนทีม (Team Learning) คือการปฏิบัติงานให
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เกิดการเรียนรูรวมกัน และนำสิ่ง ที่เรียนรูไปสรางนวัตกรรมใหมโดยมีการประสานการปฏิบัติและ
พูดคุยใหเปนที่เขาใจรวมกัน
แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเกิดจาก
สถานภาพของลักษณะทางประชากรศาสตรของแตละคนที่แตกตางกันคือการที่คนมีสภาพรางกาย
จิตใจ การศึกษาความรู ความสามารถและความถนัดแตกตางกัน รวมทั้งพฤติกรรมของมนุ ษ ย ที่
ชี้ใหเห็นถึงความตองการของบุคคล ทั้งความตองการทางรางกายทางจิตใจและทางสังคม ดังนั้น
การจูงใจ ในการทำงานจึงเปนสิ่งที่ชวยกระตุนผลักดัน และชักจูงใหบุคคลทำงานใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเปาหมายความสำเร็จขององคการคือการมีประสิทธิผลในการดำเนินงานซึ่งจำเปนตองอาศัย
การมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคการและการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
องคการซึ่งเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมขององคการวัฒนธรรมขององคการการบริหารบุคลากรการสราง แรงจูงใจ
และการพั ฒนาการเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบ ัติงานของพนักงาน ถือเปน สิ่งสำคัญ ที่ส ุด ของ
ความสำเร็จขององคการ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน จากทฤษฎีของมาสโลว เห็นวามนุษยมี
ความต องการที ่ เริ ่ มต นจากต่ ำไปหาสู ง คื อ ความต องการขั ้ นพื ้ นฐานทางร างกาย ความต องการ
ความมั่นคงหรือความปลอดภัย ความตองการ ความผูกพันหรือการยอมรับ ความตองการการยกย อง
ความตองการความสําเร็จในชีวิต
งานวิจัยที่เกี่ยวของ กรกฤต อารีกุล (2552) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบ ัต ิ งานของ ขาราชการประจํ าสถานีโทรคมนาคม ทหารอากาศ (ทอ.) ในระบบป องกั น
ทางอากาศอัตโนมัติ กลุมเปนแบบสอบถามมาตราสวน ประเมินคา 5 ระดับ พบวา ปจจัยดานอายุ
ชั ้ นยศ อายุ ราชการ (จํ านวนป ที่ ปฏิบ ัติงาน) สถานภาพ สมรส จํานวนบุตร รายไดตอเดือน และ
ระดับการศึกษา เปนปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหว างปจจั ยที่ สงผลต อประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติ งาน ของข าราชการฯ โดยใช ค าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสั น พบวา ปจจัยดานความพึงพอใจ มีความสัมพันธ กั บระดับประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการประจําสถานีโทรคมนาคม ในระดับที่สูงกวา ปจจัยดานขวัญกําลังใจ
และปจจัยดานเทคโนโลยี ตามลําดับ
อัจฉรา บุบผามาลา (2548) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน) พบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง
และมีอายุอยูในระหวาง 30-39 ป และมีระดับ ตําแหนงปฏิบัติการเปนสวนมาก มีรายไดโดยเฉลี่ย
ตอเดือนต่ำกวาหรือเทากับ 5,000 บาท และ พนักงานสวนมากมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 10 ป
ขึ้นไป พนักงานที่มีเพศ อายุ ตําแหนงงาน รายไดระยะเวลาในการทํางานต างกัน มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนพนักงานที่มีระดับการศึ กษา
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ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ แตกตางกัน พนักงานที่มีระดับการศึกษาตํากวาหรือเทากับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และพนั ก งานที ่ ม ี ระดั บ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย, ปวช. มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา, ปวส. ผลจาก
การวิเคราะหประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด
(มหาชน) พบวา อยูในระดั บ ปานกลาง ซึ่งตัวแปรที่ส งผลตอประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บัติงานของ
พนักงาน ไดแก องคประกอบ ทางการบริหารในดานการวางแผน การจัดการองคการ การนํา และการ
ควบคุม โดยสามารถใช ทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย
จํากัด (มหาชน) อยางถูกตองรอยละ 97.4
รดา มณีพรายพรรณ ( 2549) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงาน บริษัท ยู อาร เคมีคอล จํากัด
ส วนใหญ เป นเพศชาย อายุ 18-27 ป สถานภาพ สมรส มี ระดับการศึ กษามั ธยามศึ กษาตอนต น
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวา 7 ป และอยูใน ตําแหนงงานระดับพนักงาน 2) พนักงานบริษัท
ยู . อาร . เคมี คอล จํ ากั ด มี ความคิ ด เห็ น ต อป จ จั ย บรรยากาศองค กร โดยรวมอยู  ในระดั บ ดี เมื่ อ
พิ จารณารายด าน พบว า ด านการให รางวั ลและการลงโทษ ด านความ อบอุ  นและการสนั บ สนุ น
ด านความรั บผิดชอบสวนบุคคล ด านความเสี ่ยงและการยอมรับความเสียง ด านการยิ นยอมใหมี
ความขัดแยงในองคกร ดานมาตรฐานการปฏิบัติงานและความคาดหมาย และ ดานโครงสรางของ
องคกร อยูในระดับดี 3) พนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย
ดานการเลื่อนตําแหนง ดานคาตอบแทน ดานการฝกอบรม และดานการปฐมนิเทศ อยูในระดับดี
สวนดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง 4) พนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล
จํากัด มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยพฤติกรรมผูนํา ของผูบังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับดี เมื่อ
พิ จ ารณารายด า น พบว า ด า นบทบาทของหั ว หน า ใน การเป น ผู  ฝ  ก สอน ด า นวิ ส ั ย ทั ศ น แ ละ
ความสามารถในการโนมนาวของหัวหนา ดานแบบฉบับที่ดี ของหัวหนา ดานกระตุนการทํางานของ
พนักงาน และดานความไววางใจพนักงานของหัวหนาอยูใน ระดับดี 5) พนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล
จํากัด มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับสูง ทุกขอ อาทิเชน ทานปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงคของบริษัทเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานกําหนดไวอยางชัดเจน ทานปฏิบัติงานใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด ทานปฏิบัติงาน
ด ว ยความยุ ต ิ ธ รรม และการปฏิ บ ั ต ิ งาน ของท านผลงานที ่ ได จ ะต อ งตรงตามมาตรฐานที ่ ต ั ้ ง ไว
6) พนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาการทํ า งาน และระดั บ ตํ า แหน ง งานที ่ แ ตกต า งกั น มี ผลต อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 7) ปจจัยบรรยากาศองคการ โดยรวม ปจจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยโดยรวม และ ปจจัยพฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชาโดยรวม มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ ำ
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8) ปจจัยการบริหารทรัพยากรมนุษยดานดานคาตอบแทน ปจจัยพฤติกรรมผูนําของ ผูบังคับบัญชา ดาน
ความไววางใจพนั กงานของหั วหนา สามารถรวมทํานายประสิ ทธิภาพในด าน การปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ยู.อาร.เคมีคอล จํากัด ไดในทิศทางเดียวกัน คิดเปนรอยละ 20.0 อยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
ณั ชฐานั นตร ธรรมสุ วรรณ ( 2550) ไดศึกษาเรื ่ อง ความสัมพัน ธร ะหวางแรงจู งใจและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท กิทสเอ็มเอฟจี (ไทยแลนด) จํากัด ที่
ผลิ ตชิ ้ นส วนอะไหล รถยนต ผลการวิจ ัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน สําหรับปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอตอประสิทธิภาพการทํางานกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญมาก คือ ดานความสําเร็จของงานในหนาที่ ดานการไดรับการยอมรับ ดานลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานการกาวหนาในหนาที่การงาน ดานความสัมพันธระหวาง บุคคล
ในหนวยงาน และดานความมั่นคงในการทํางาน
เสกสรร อรกุล ( 2557) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลตอ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เมทเทิลคอม จํากัด ผลการวิจัยพบวา ปจจัยแรงจูงใจภายใน
ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงานการยกยอง ยอมรับนับถือ การมีอํานาจในหนาที่ และโอกาสกานหนา
และปจจัยแรงจูงใจภายนอก ดานการ เลื่อนตําแหนงงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และดานความปลอดภัย
ในการทํางาน เปนดานที่มีผลตอ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยางมีนับสําคัญ ยกเวนปจจัยจูงใจ
ภายในดานการมีสวนรวมในงาน และปจจัยแรงจูงใจภายนอก ในดานนโยบายการบริหาร และการ
พัฒนาการฝกอบรม เปนดานที่ไม มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

5. ระเบียบหรือวิธีการทำการวิจัยหรือการศึกษา
การวิ จ ั ย ค น คว า อิ ส ระครั ้ งนี้ เปน การวิจ ัย เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช
วิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) และวิธีการเก็บขอมูลดวยการใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยได
กําหนดแนวทางในการดําเนิน การวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
คือ ขาราชการ พนักงานและลูกจางชั่วคราวของสถานีโทรทัศนรัฐสภา(ฝายรายการ/ฝายขาว) จํานวน
200 คน โดยผูวิจัยคำนวณจำนวนตัวอยางโดยใชสูตรในกรณีที่ทราบจำนวนประชากรของยามาเน
ไดกลุมตัวอยางจำนวน 133 คน
เครื ่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล แนวทางการเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
สถานีโทรทัศนรัฐสภา ของ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง (ฝายรายการ/ฝายขาว) ในครั้งนี้
ผูศึกษาวิจัยไดเก็บขอมูลโดยใช แบบสอบถาม Google From จัดเก็บขอมูล ในระหวางเดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2563 จำนวน 133 ชุด
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6. ผลการศึกษา
ผู  ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เ ป น เพศชาย มีอายุร ะหวาง 25-35 ป มีส ถานภาพสมรส
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระยะเวลาการทำงานระหวาง 5-10 ป ดำรงตำแหนง
พนั กงานราชการ มี ร ายได เ ฉลี ่ ย ต อเดื อนที่ 20,001-30,000 บาท ปจ จัย ในการปฏิบ ัติงานใหมี
ประสิทธิภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยดานประสิทธิภาพในการทำงาน
ป จ จั ย ด า นการจู งใจในการทำงานให มี ป ระสิทธิภ าพ ผูตอบแบบสอบถามเห็น ดว ยในระดับ มาก
เหมื อ นกั น ป จ จั ย ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านให ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จำแนกตามป จ จั ย ด า นประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติงานในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนมากใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที ่ ส ุ ด ในทุ กข อ ตามลำดั บ กั บ ความสำเร็ จ ในการทำงาน รองลงมาคือลักษณะของงานที่ป ฏิ บ ั ติ
ความรับผิดชอบงาน และการไดรับการยอมรับนับถือ
ปจจัยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ จำแนกตามปจจัยดานการจูงใจในการทำงานใหมี
ประสิทธิภาพในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากใน
ทุกขอ โดยอันดับแรกคือความตองการการยอมรับและยกยองในการทำงาน รองลงมาคือความสัมพันธ
ของบุคคลในหนวยงาน ความตองการในดานปจจัยสี่ และความปลอดภัยและ
ความมั่นคง
ในการทำงาน
ผลการศึกษาปจจัยการเพิ่มประสิทธิภ าพการปฏิ บัต ิงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวา
ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความคิดเห็นตอปจจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยดานเวลา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ ความคิดเห็นอยู ในระดับ มากที ่ สุ ด
รองลงมาคือดานคุณภาพของงาน ดานปริมาณงาน มี และดานคาใชจายตามลำดับ
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพตอการปฏิบัติงาน
ของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
ตางกันในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทำงาน ตำแหนงงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ที่แตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษา
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของ ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว) อยาง
มีนัยยะสำคัญที่ .05
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วันฉัตร คำวงษา

7. สรุปผลการศึกษา
ป จ จั ย ส ว นบุ คคลที ่ แตกตางกัน มีผ ลตอ การเพิ่มประสิทธิภ าพต อการปฏิบ ั ติงานของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว) ตางกัน
ในด า นเพศ อายุ ระดั บ การศึ กษา ระยะเวลาการทำงาน ตำแหน งงาน รายได เฉลี ่ ย ต อเดื อนที่
แตกตางกัน ยกเวนระดับการศึกษา
ป จ จั ย การปฏิ บ ั ต ิ ง านมี ค วามสั ม พั น ธ ก ั บ การเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บ ั ต ิ ง านของ
ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว สถานีโทรทัศนรัฐสภา (ฝายรายการ/ฝายขาว)
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การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม
MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา
คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

วาสนา ปรีวิชัย *
0

บทคัดยอ
งานวิ จ ั ย คุ ณ ภาพนี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค เ พื ่ อ 1) เพื ่ อ สำรวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาคณะ
รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 และ
รุน 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทางออนไลนและการเรียน
การสอนในหองเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรูผานระบบออนไลน โปรแกรม
MS Teams กั บ การเรี ย นรู ในหองเรีย น โดยเก็บ รวบรวมขอมูลดว ยวิธีการสัมภาษณเชิงปริมาณ
กลุ  มเป า หมายตั ว แทนนั กศึ กษาจำนวน 155 คน ดำเนิน การวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละใน
การวิเคราะหขอมูล
ผลการศึกษาพบวา กลุมเปาหมายมีระดับความพึงพอใจการเรียนในหองเรียน อยูในระดับ
รอยละ 67.74 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams อยูในระดับรอยละ
32.26 ความพึงพอใจดานเทคโนโลยี โปรแกรม MS Team อยูในระดับคอนขางมาก ความพึงพอใจ
ในด า นผู ส อน อยู  ในระดั บค อนข างนอย ความพึงพอใจในดานผูเรียน อยูในระดับ คอนขางนอย
ความพึงพอใจในดานผลการเรียน อยูในระดับ คอนขางนอย
คำสำคัญ: นักศึกษา การเรียนการสอนทางออนไลน การเรียนในหองเรียน
*
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คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ตนป 2563 ทั้งโลกเผชิญหนากับวิกฤตการณจาก COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)
แพรระบาดอยางรวดเร็วรวมทั้งในประเทศไทยก็พบวามีผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นตามขอมูลการแถลง
อย างเป นทางการของกระทรวงสาธารณสุ ข เนื่ องจากเชื ้ อไวรั สสามารถเข าสู  ร างกายไดจากการแพร
กระจายเชื้อของละอองฝอยเปนชองทางหลัก จากการไอ การจาม น้ำลาย น้ำมูก เมื่อรางกายสูดดม
สารคัดหลั่งเหลานี้ก็จะติดเชื้อ โดยมีระยะฟกตัว 2-14 วัน และเมื่อผูปวยมีอาการ โดยแสดงอาการ
เจ็บปวยออกมาแลวก็ยังแพรโรคตอไปไดเรื่อย ๆ
กรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคมและการทองเที่ยว และ
มีความหนาแนนของประชากรสูง ถือเปนปจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพรร ะบาดของโรคอยางรวดเร็ว
การควบคุมโรคอยางทันเวลา จึงมีความจำเปนอยางยิ่งเพื่อลดโอกาสการแพรระบาดของโรคในสถานที่
ตาง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อปองกันไมใหการระบาดขยายไปในวงกวาง และลดโอกาสการแพรระบาด
ของโรคโดยมีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกรุงเทพมหานคร ผูวา กทม.
ได
ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร มติสั่งปด สถานประกอบการ รวมถึงสถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหาร
ศาสตร ไ ด ถ ู ก ผลกระทบดั ง เช น สถาบั น การศึ ก ษาอื ่ น โดยประกาศป ด ที่ ท ำการสถาบั น เป น
การชั่วคราว ในวันที่ 21 มีนาคม 2563 งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวปฏิบัติ การ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน กรณีสถานการณไมปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพรระบาดของ
เชื้อโรค COVID-19 โดยแจงนักศึกษาใหเขาใจถึงความจำเปนในการปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ในสถานการณที่ไมปกติ โดยใหจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ทำใหอาจารยผูสอนและนักศึกษา
ตองปรับวิธีการเรียนการสอนอยางกะทันหัน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ นิดา (The National Institute of Development
Administration-NIDA) เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 เพื่อ
สนองแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เปนมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐบาลเปดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 และพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 (ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2509) โดย พระราชบัญญัติการจัดตั้ง
สถาบันดังกลาว ทำใหสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีสถานภาพเปนมหาวิทยาลัย และเปน
หนวยงานหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี อันประกอบดวยหนวยงานระดับคณะ 4 คณะ คือ คณะ
รัฐประศาสนศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ และคณะสถิติประยุกต โดยมีเนื้อหา
หลักของหลักสูตรเปนลักษณะสหวิทยาการ ภายใตการสนับสนุนดานทุนดำเนินการจากมูลนิธิฟอรด
และความรวมมือทางวิชการกับ MUCIA แตวันสถาปนาอยางเปนทางการคือวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2509 ซึ่ง ฯพณฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี และนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน- บริหาร
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ศาสตร เ ป น ผู  ป ระกอบพิ ธ ี เ ป ด (อ า งถึ ง ใน Karnjanapakorn et. Al., 1974:5) และมี ก ารสรรหา
อธิการบดีเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2509 และรองอธิการบดี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2509
(อางถึงใน Karnjanaprakorn et.al.,1974:5) ซึ่ง ดร. บุญชนะ อัตถากร ไดเปนผูดำรงตำแหนงอธิการบดี
คนแรกของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร และดร.ชุ บ กาญจะประกร ดำรงตำแหน งเปน
รองอธิการบดีคนแรก และชวงการกอตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร องคการบริหารวิเทศกิจ
สหรั ฐ อเมริ กาประจำประเทศไทย (USOM) ได ใ ห ค วามช ว ยเหลือ ด ว ยการอนุม ั ติ ใ ห ฝ  ายไทยใช
เงินทุนสมทบ 20 ลานบาทสำหรับใชในโครงการวิจัย โดยมุงใหผูสำเร็จการศึกษาไดนำความรูและ
ประสบการณไปพัฒนาประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปดสอน 12 คณะ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ไดแก
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. คณะสถิติประยุกต
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
6. คณะภาษาและการสื่อสาร

7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. คณะนิติศาสตร
9. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
10. คณะการจัดการการทองเที่ยว
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
12. วิทยาลัยนานาชาติ

วัตุประสงคของการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรตามพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2509 มี 3 ขอ
1. ใหการศึกษาวิชาการบริหารและการพัฒนา
2. ทำการวิจัย
3. สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
(ที่มา: ปรับปรุงจาก หนังสือ 50 ป (2549-2548) คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร)
โดยการเรียนการเรียนที่ผานมาเปนการเรียนการสอนในหองเรียนมาโดยตลอด ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษไมมีการสอนแบบออนไลน จนกระทั่งเมื่อเกิดสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโรค
COVID-19 ทำใหจำเปนตองมีการเรียนการสอนแบบออนไลนอยางกะทันหัน และเปนครั้งแรกใน
การเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนโดยมิไดมีการเตรียมการไวลวงหนาและไดใช
รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลนเปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดประกาศเปดสถานศึกษาแตยังคงมีการควบคุมการแพรระบาด
ของโรค COVID-19 และการเวนระยะหางจากสังคม (Social distancing) ในสถาบัน อาจารยผูสอน
และนั กศึ กษายั งคงสามารถเลื อ กการเรีย นการสอนแบบออนไลนและแบบเรี ย นในห องเรี ย นได
ตามความเหมาะสม
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ปจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนออนไลนในสถานการณ COVID-19 มีโปรแกรมที่สามารถ
นำมาใชไดหลายอยาง เพื่ออำนวยความสะดวกกับการใชงานทั้งอาจารยผูสอน เจาหนาที่และนักศึกษา
ไ ด  แ ก  Zoom, Microsoft Teams, Line, Facebook Live, Google Hangouts Meet, Cloud
Meetings เปนตน โดยในแตละโปรแกรมมีขอดีที ่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใชงานวาจะนำไป
ประยุกตใชเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบและวิธีการเรียนการสอนอยางไร ดังนั้น ผูสอนอาจจะตอง
ประยุกตใชรวมกับโปรแกรมใหสอดกลองอยางเหมาะสม (STEC4, 2020)
ดังนั้นจะเห็นไดวาสื่อการสอนนั้นมีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอนในปจจุบันการ
พัฒนาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพระหวางผูเรียนกับผูสอนนั้นทำใหมีความเขาใจในบทเรียนมากขึ้นไมวา
สื่อนั้นจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งนี้การพัฒนา รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนทางออนไลน
เปนการพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนในสมัยปจจุบันตอบโจทยความตองการและความทันสมัย
ของเทคโนโลยีไดเปนอยางดี ดังนั้นผูวิจัยซึ่งกำลังศึกษาอยูในคณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มีแนวความคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams
กับการเรียนในหองเรียนในรูปแบบใดที่ใหประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนรูผานระบบออนไลน โปรแกรม Teams และ
การเรียนรูในหองเรียน
2.2 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 และ รุน 25 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ภาคพิเศษ ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนทางออนไลนและการเรียนการสอนในหองเรียน

3. ขอบเขตของการศึกษา
3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผาน
โปรแกรม MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุน 24 และ รุน 25 ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร เนื้อหาของหลักสูตรอาจแตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ของคณะรัฐประศาสนศาสตรแตวิธีการ
เรียนการสอนไมแตกตางจากหลักสูตรปริญญาโทอื่น ๆ ชองคณะ เชน จำนวนชั่วโมงการเรียนการ
สอน 45 ชั่วโมงเทากันทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคปกติเรียน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห จำนวน 15
สัปดาห ภาคพิเศษเรียน 7.30 ชั่วโมงตอสัปดาห จำนวน 6 สัปดาห) เปนตน
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3.2 ขอบเขตดานกลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะ
รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 และ
รุน 25 ซึ่งผูวิจัยมีความสะดวกในการเก็บขอมูลใน คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 และรุน 25 เนื่องจากผูวิจัยกำลังศึกษาอยูใน
คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคาพิเศษ รุน 24
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และในการเรียนการสอนแบบออนไลนผูวิจัยไมสามารถเขาถึง
การเรี ย นการสอน ของคณะรั ฐ ประศาสนศาสตร หลั ก สู ต รการจั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคปกติ ในการเรียนการสอนแบบออนไลน ผูวิจัยจึงสำรวจเฉพาะคณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24 จำนวน 88 คนและ
รุน 25 จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน

4. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตสำหรับเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ผูเรียนตอไป
4.2 เพื่อทราบถึงผลการเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอนโดยผานระบบเครือขายออนไลน
และวิธีการเรียนการสอนแบบปกติเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ทฤษฎีและขอมูลที่เกี่ยวของ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม
MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ดังนี้
5.1 การเรียนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams
5.2 การเรียนแบบปกติในหองเรียน
5.3 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ นิดา (The National Institute of Development
Administration-NIDA) เปนสถาบันการศึกษาชั้นสูง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2509 เพื่อ
สนองแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เปนมหาวิทยาลัยใน
กำกับของรัฐบาลเปดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมุงใหผูสำเร็จการศึกษาไดนำความรู
และประสบการณไปพัฒนาประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปดสอน 12 คณะ ไดแก
1. คณะรัฐประศาสนศาสตร
2. คณะบริหารธุรกิจ
3. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
4. คณะสถิติประยุกต
5. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
6. คณะภาษาและการสื่อสาร

7. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
8. คณะนิติศาสตร
9. คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ
10. คณะการจัดการการทองเที่ยว
11. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม
12. วิทยาลัยนานาชาติ

ทั้งนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบั ณ ฑิ ต
(MPPM) ภาคพิเศษ จัดเรียนการสอนแบบ Block Course เรียนนอกเวลาราชการ วันอาทิตย เวลา
8.30-17.30 น. (7.30 ชม.) โดยมีอาจารยผูสอน 3 ทาน บรรยายทานละ 7.30 ชั่วโมง/วัน เปนจำนวน
2 วัน หรือ 15 ชั่วโมง รวมการบรรยายของอาจารยผูสอนทั้ง 3 ทาน คือ 45 ชั่วโมง ในการสอนแตละวิชา
การเรียน 1 วิชา ใชเวลา 6 สัปดาห ในสัปดาหที่ 7 ทำการสอบประเมินวัดผลเปนรายวิชา
วิชาละ 3 หนวยกิต รวมทั้งสิ้น 13 วิชา จำนวน 39 หนวยกิต (รายวิชา 36 หนวยกิต และการคนควา
อิสระ 3 หนวยกิต)
วิชาที่เปดสอนในหลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM) ภาคพิเศษ ไดแก
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
องคการสมัยใหม
เศรษฐศาสตรสำหรับการจัดการ
การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
การจัดการเชิงกลยุทธและนโยบายสาธารณะ
การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยเพื่อความเปนเลิศ
การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การวิจัยทางการจัดการ
การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การคนควาอิสระ: การประยุกตความรูสูการปฏิบัติ
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5.1 การเรียนออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรและนักศึกษาไดถูกผลกระทบ จากวิกฤตการณ COVID-19
(Coronavirus Disease 2019) โดยทางสถาบันประกาศปดที่ทำการสถาบันเปนการชั่วคราว ในวันที่
21 มีนาคม 2563 งดการจัดการเรียนการสอนในสถาบันและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน กรณีสถานการณไมปกติอันเนื่องมาจากภาวะการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19 โดย
แจงนักศึกษาใหเขาใจถึงความจำเปนในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในสถานการณที่ไมปกติ
โดยใหจัดการเรียนการสอนไปในแนวทางที่มี การตกลงรวมกันในการจั ดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ทำใหอาจารยผูสอนและนักศึกษาตองปรับวิธีการเรียนการสอนอยางกะทันหัน นักศึกษา
MPPM รุนที่ 24 และ รุนที่ 25 ไดมีการเรียนทางออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams เปน
จำนวน 2 วิชา ไดแก รุน 24 วิชาการจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร และ วิชาการวิจัยทางการ
จัดการ รุน 25 วิชาที่เรียนทางออนไลน ไดแก วิชาการบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาองคการ
สมัยใหม
การมอบหมายงานกลุมและใชวิธีสอบวัดผลผานทางออนไลนผานทางโปรแกรม Microsoft
Teams โดยใหนักศึกษาเปดกลองใหเจาหนาที่ดูแลการสอบสามารถมองเห็นไดตลอดเวลาในการสอบ
และใหสงคำตอบทางอีเมลใหเจาหนา ดำเนินการสงใหอาจารยผูสอนเพื่อประเมินวัดผลตอไป โดยได
ใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน เปนระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระยะเวลา 20-21 ในวันที่
22 มิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดประกาศเปดสถานศึกษาแตยังคงมีการ
ควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 และการเวนระยะหางจากสังคม (Social distancing) ใน
สถาบัน อาจารยผูสอนและนักศึกษายังคงสามารถเลือกการเรียนการสอนแบบออนไลนและแบบเรียน
ในหองเรียนไดตามความเหมาะสม โดยมีการลงความเห็นรวมกันระหวางอาจารยผูสอนและนักศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม MS TEAMS
การใช Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอน
Microsoft Teams (ตอไปนี้จะขอเรียกสั้นๆวา Teams) คือเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
เปนสื่อกลางในการทำงานในดานตาง ๆ เชน ติดตอสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศ
และ ติดตามขาวสาร การติดตามงานหรือโครงการตาง ๆ เปนตน โดยเปนเหมือนศูนยกลางในการ
เขาถึงบริการตาง ๆ ที่มีอยูในตัวระบบ office 365 เชน จัดการการสนทนา ไฟล และเครื่องมือของ
คุณทั้งหมดในพื้นที่ ทำงานของทีมทีเดียว รวมทั้งสามารถเขาถึง SharePoint OneNote power BI
และ Planner ไดในทันที สรางและแกไขเอกสารไดโดยตรงจากในแอป ทำใหทีมของคุณมีสวนรวม
อยูเสมอดวยการรวมอีเมล คนหาทั่ว บุคคล ไฟลและสนทนาไดอยางอัจฉริยะจาก Microsoft Graph
อีกทั้งมีจุดเดนในดานความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รูปรางหนาตาที่ Modern ใช งานไดงาย
รวมถึงยังมีการจัดการแบงพื้นที่หรือกลุมในการทำงานกันอยางชัดเจน ใชเปนพื้นที่ทำงานระหวาง
ผูเรียน ผูสอน หรือใชทำงานรวมกันสำหรับบุคลากร เจาหนา และคณาจารย (มหาวิทยาลัยนครพนม,
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2563) การเขาใชงานโปรแกรม Microsoft Teams หลังจากที่ทางผูดูแลระบบของทานเปด service
Teams ของระบบ Office 365 ขององคกรทานแลว ทานจะสามารถเขาถึงแอพพลิเคชัน Teams ได
สองวิธีหลักๆ ดังนี้ เขาจาก Desktop หรือ Mobile Application หลังจากที่เขาโปรแกรม Teams
จากในขอ 1 แลวนั้น ทานสามารถ download Application Teams for Desktop หรือ Mobile ได
การสรางและใชงาน Microsoft Teams Menu สำหรับกลุมเมนูหลักของตัวโปรแกรม Teams จะอยู
ในแถบดานซายมือ ในโซนสีเขมๆเปนหลัก ซึ่งจะประกอบดวย Activity สำหรับเรียกดูกิจกรรมตาง ๆ
ที่ทานทำงานอยูในระบบ (เสมือน News Feed) Chat สำหรับสนทนากับผูใชงานอื่น ๆ ทั้งแบบเดี่ยว
และแบบกลุม Teams พื้นที่การทำงานสำหรับกลุมของทาน Meetings เรียกดูตารางนัดหมายและ
สรางการประชุม File เรียกดู file ของทานที่เก็บอยูในสวนตาง ๆ ในที่เดียว Assignments หากทาน
สรางพื้นที่กลุมในรูปแบบ Classes หรือเปนสมาชิกทานสามารถสราง Assignment หรือตรวจสอบ
งานที่ทานสงไปแลวได (มหาวิทยาลัยนครพนม ,2563)
คุณลักษณะของ Microsoft teams
Microsoft teams สามารถสรางทีมเปนหองเรียนออนไลน (e-classroom) สรางทีมเปน
กลุม project สราง channel เปนกลุมยอยในทีม สามารถ chat และโพสต ไดคลาย Facebook
แลกเปลี่ยนไฟล อัพโหลดเอกสารประกอบการสอน สั่งการบาน assignment กำหนดวัน/เวลาสงและ
ตรวจใหคะแนนได สั่ง quiz ที่ตรวจใหคะแนนอัตโนมัติได ทำ Video conference ไดถึง 250 คน
สามารถปดเสียงทุกคนในหองเรียนได ถายทอดสดหนาจอ หรือเลือกเฉพาะ Apps เชน ถายทอด
เฉพาะ Power point อนุญาตใหบันทึกการสอนแลวเก็บไวใน Microsoft One Drive ที่สามารถ
จำกัดสิทธิได สามารถทำ Live event ถายทอดสดทางเดียวที่รองรับไดถึง 10,000 คน (จำกัดให
สรางได 15 Live events พรอม ๆ กันเทานั้น คือสามารถสอนดวย Live events นี้ 15 วิชาพรอม ๆ
กั น จึ งเหมาะกั บ class ขนาด ใช ได ทั ้ งผ าน web และติดตั้งแอพลิเ คชั น ถาติดตั้งแอพลิ เ คชั น
สามารถถาย conference แบบหนาชัดหลังเบลอได ใช MS planner, MS office, MS OneNote
และ MS Whiteboard รวมกันใน team ไดคุณธนชาติ วิวัฒนภูติ บริษัท ลานนาคอม จำกัด ไดบรรยาย
ถึงกระบวนการในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลปจจุบัน ไดแก การเตรียมการเรียนการสอนดิจิทัล
การจัดการหองเรียนดิจิทัล การมอบหมายงานและแบบทดสอบดิจิทัล และการวิเคราะหหองเรียน
ดิจิทัล เปนตน (มหาวิทยาลัยแมโจ ,2563)
สื่อการเรียนการสอนออนไลน
มหาวิทยาลัยแมโจ (2563) สื่อการเรียนการสอนแบบเดิมจะเปนเอกสาร หรือใชเครื่องฉาย
ขึ้นจอภาพ แตสื่อการเรียนการสอนออนไลนอาจจัดทำขึ้นในรูปแบบ Power point หรือใชกลอง
ถายวีดีโอแลว สามารถนำสื่อที่เตรียมไวมา upload เขา Microsoft teams ได การสอนออนไลน
หลังจากที่ระบบจะทำการสรางหองเรียนเสมือนในแตละรายวิชาใหโดยอัตโนมัติเรียบรอยแลว หาก
ตองการเขาทำการสอนออนไลน สามารถทำไดดังนี้
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- Click ที่ไอคอน Calendar จะปรากฏรายวิชาทั้งหมดที่ผูสอนตองทำการสอนทั้งหมดใน
ภาคการศึกษา ปจจุบัน โดยจะแสดงวันเวลาที่ตองทำการสอนตามตาราง Calendar ซึ่งเมื่อถึงเวลา
สอน ปุม Join จะ แสดงขึ้นมา ใหทำการ Click Join เพื่อเขาสูการสอนออนไลนในรายวิชาที่ตองการ
- Click Join Now
- เมื่อเขาสูหองเรียนออนไลน จะปรากฏหนาจอดังภาพหากตองการดูรายชื่อผูเรียนที่เขาเรียน
ออนไลน ณ ปจจุบนั สามารถ Click ที่ปุมไอคอนรูปคนสองคน ซึ่งอยูบนแท็บ Toolbar รายชื่อผูเรียน
จะแสดงขึ้นมาทางขวามือของหนาจอ
- ฟงกชัน/เมนูสำหรับการใชงานในการสอนออนไลน เมื่อเขาสูหนาจอการสอนออนไลน
เรียบรอยแลว ฟงกชันการใชงานที่สำคัญในการสอนออนไลนมีดังนี้
ก. เวลาในการใชงานหองเรียนออนไลน
ข. เปด/ปดกลอง
ค. เปด/ปดไมโครโฟน
ง. แชรหนาจอ
จ. ยกมือ (หากมีคำถาม)
ฉ. แชท (ถาม/ตอบ)
ช. รายชื่อผูเขารวมในหองเรียนออนไลน
ซ. ออกจากหองเรียนออนไลน
ญ. ตั้งคาอุปกรณ เชน ไมโครโฟน กลอง
ฎ. ขยายหนาจอแบบเต็มจอ
ฏ. เลือกภาพพื้นหลังที่ตองการ (หากมีการเปดกลอง)
ฐ. ทำเริ่มการบันทึกการเรียนการสอน
ฑ. ปดหองเรียน (ผูเรียนทุกคนจะถูกบังคับออกจากหองเรียนอัตโนมัติ)
การเชิญนักศึกษาเขาชั้นเรียนโดยใช Team code
มหาวิทยาลัยแมโจ (2563) วิธีการสราง Team Code โดย Owner ของทีม เปด Microsoft 365
/Office 365 ขึ ้ น มาโดยการ login ด ว ย username ผ า นทาง www.office.com จากนั ้ น เป ด
Microsoft Teams ผานหนาเว็บ browser หรืออาจจะเปดผานทาง Microsoft Teams Desktop Client
หนาแรกของ Office 365 / Microsoft 365 หนาตางของ Microsoft Teams เมื่อเปดบริการขึ้นมา
- เลือกทีมที่ตนเองสรางไวที่ตองการจะสราง Team Code จากนั้น กดตรง “More Options”
ซึ่งปุมมีลักษณะเปน จุดสามจุด (…) เพื่อเปดตัวเลือกของทีมขึ้นมา จากนั้นเลือก menu “Manage
team”
- เมื่อเขามาใน menu การจัดการทีมแลว ใหเลือก menu การตั้งคา หรือ “Settings”
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- กดเลือกหัวขอตัวเลือก “Team code” จากนั้น กดปุม “Generate” เพื่อสราง code ที่
ใชในการเชิญเขารวมทีมที่ทานเลือก
- ระบบจะสราง Team code ซึ่งเปนการผสมกันระหวางตัวอักษรและตัวเลข พรอมเมนูยอย
สำหรับจัดการ Team Code ที่สรางขึ้น เชน Full Screen: เพื่อเปด Team Code ขึ้นขนาดใหญเต็ม
จอ สำหรั บ ใช ใ นห อ งประชุ ม ห อ งเรี ย น Reset: การ reset รหั ส Team Code ใหม Remove:
การลบ Team Code ที่ใชงานอยู Copy: เพื่อคัดลอก Team Code ไปยัง clipboard เพื่อนำไปใชตอไป
ขอสังเกต การใช Team Code ควรเปดใชงานในเวลาที่จำเปนและปดการใชงานเมื่ อเชิญ
สมาชิกเขาทีมครบแลว เพื่อเหตุผลดานความปลอดภัยในการเขาถึง ยกเวนจะเปดใหเขาถึงในรูปแบบ
publicเมื่อผูใชกดเขามาผานทาง Team Code จะไดรับสิทธิ์เปน Member ของทีม ในการเขารวม
ที มผ า น Team Code จะได ส ามารถกดเข ารว มไดเลย โดยไมมีการ verify อื่น ๆ จึงจำเปน ต อ ง
ระมัดระวังในการใช งานในกลุ มที่ต องการ Private Team เนื่องดวยลักษณะของกลุมและข อมูล
ภายใน
การสรางตารางสอน การนัดสอนเพิ่มเติมผาน Video Conference (Teams Meeting) การนัดสอน
เพิ่มเติมจากตารางสอนปกติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไวให (มหาวิทยาลัยแมโจ, 2563)
- Click ที่ไอคอน Calendar เลือกที่ New meeting
- ทำการกรอกรายละเอียดหองเรียนที่สรางเพิ่มเติม
ก. กรอกหัวข อในการเรีย นการสอนที่ ต องการ ข. กำหนด วัน/เวลา ที่ตองการนั ดสอน
ค. เลือกรายวิชาที่ตองการนัดสอน
- ตารางนัดสอนเพิ่มเติมจะแสดงขึ้นบน Calendar ของผูสอนและของผูเรียนทุกคนที่อยูใน
รายวิชาที่เลือก
- รายวิชาที่นัดสอนออนไลนเพิ่มเติม จะขึ้นแสดงที่หองเรียนในแตละรายวิชาเชนกัน
5.2 การเรียนแบบปกติในหองเรียน
การเรียนการสอนโดยทั่วไปในหองเรียน นักศึกษาจะไดรับเอกสารและตำราเรียนลวงหนา
กอนเรียน โดยเขาเรียนในวันอาทิตย เวลา 8.30-17.30 น. (7.30 ชม.) โดยมีอาจารยผูสอน 3 ทาน
บรรยายทานละ 7.30 ชั่วโมง/วัน เปนจำนวน 2 วัน หรือ 15 ชั่วโมง รวมการบรรยายของอาจารย
ผูสอนทั้ง 3 ทาน คือ 45 ชั่วโมง ในการสอนแตละวิชา การเรียน 1 วิชา ใชเวลา 6 สัปดาห ในสัปดาห
ที่ 7 ทำการสอบประเมินวัดผลเปนรายวิชา
การมอบหมายงานกลุม การทำงานรวมกัน การเขารวมกิจกรรม การระดมความคิดของ
นักศึกษา และการนำเสนอผลงานในหองเรียน
การสอบวัดผลแบบ Close book Examination ในหองสอบโดยมีเจาหนาที่ดูแลการสอบ
ตลอดเวลาในการสอบและเมื่อสอบเสร็จเจาหนาเก็บรวบรวมกระดาษคำตอบดำเนินการสงใหอาจารย
ผูสอนเพื่อประเมินวัดผลตอไป
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ทั้งนี้สถานการณโควิดในประเทศไทยพบวายอดผูติดเชื้อลดนอยลง และยังไมพบผูติดเชื้อเพิ่ม
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดประกาศเปดสถานศึกษาแตยังคงมี
การควบคุมการแพรระบาดของโรค COVID-19 และการเวนระยะหางจากสังคม (Social distancing)
ในสถาบั น อาจารย ผ ู  ส อนและนักศึกษายังคงสามารถเลือกการเรีย นการสอนแบบออนไลนและ
แบบเรียนในหองเรียนไดตามความเหมาะสม โดยมีการตกลงรวมกันของอาจารยผูสอนและนักศึกษา
เชน การใชผลโหวตลงความเห็นผานทางไลนกลุมรุ น การเรียนในรูป แบบออนไลนหรื อเรี ย นใน
หองเรียน หากเสียงขางมากลงความเห็นวาเรียนแบบออนไลนทางคณะฯ ดำเนินการประสานงานและ
แจงกับอาจารยผูสอนและนักศึกษาทราบในการเรียนครั้งถัดไป เปนการตกลงรวมกันระหวังอาจารย
ผูสอนกับนักศึกษา โดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรไดอนุญาตใหมีการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน 1 ใน 3 หรือ 15 ชั่วโมง ของทั้งหมด 45 ชั่วโมง ในแตละวิชา
5.3 งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของนั้น ผูวิจัยไดพยายามสืบคนวามีการวิจัยเรื่องใดที่มีความเกี่ยวของ
กับการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการเรียน
ในหองเรียนของนักศึกษา ในประเทศไทยและไมพบงานวิจัยดังกลาวที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษา
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการเรียนในหองเรียน
ของนักศึกษา
The Technology Acceptance Model — TAM (ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี) พื้นฐานที่
ตองรูในการบริการจัดการระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 1: Technology Acceptance Model (Davis et al., 1989)
โดยกอนที่จะมีการใชงานจริงหรือปฏิบัติจริงได Users ตองมี “ความตั้งใจ/เจตนา” (Behavioral
Intention — BI) ที ่ จ ะใช ง านตั ว ระบบฯก อ น ถึ ง จะเกิ ด การใช ง านจริ ง ได ซึ ่ ง ตั ว “Behavioral
Intention” นี้เปนสวนประกอบหลักของทั้ง 2 ทฤษฎีครับ ทั้ง TAM และ TRA แตวาใน TAM นั้น
การที่จะเกิด “Behavioral Intention — BI” ขึ้นไดนั้น จะมาจาก 2 ปจจัยหลักนั่นก็คือ “Attitude
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Toward Using — A” (ทัศนคติที่มีตอการใชงานระบบฯนั้น) รวมกับ “Perceived Usefulness —
U” (การรับรูวาตัวระบบฯ มีประโยชนจากการใชงาน) ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยสมการ:
Behavioral Intention = Attitude + Perceived Usefulness
เริ่มจากความสัมพันธระหวาง A-BI กอน Davis et al. (1989) อธิบายไววา ความตั้งใจ/เจตนาที่
จะทำบางสิ่งบางอยาง (ในที่นี้คือการใชงานระบบฯ) ของคนเรานั้นมักจะกอตัวขึ้นถาหากมีทัศนคติ
เชิงบวกตอสิ่งนั้น (ระบบฯ) หรือ ตองมีทัศนคติที่ดีตอตัวระบบฯกอนถึงจะมีความตั้งใจ/เจตนาที่
จะใช งานระบบฯนั ้ นจริ ง ความสั มพั นธ ระหว าง U-BI Davis et al. (1989) ก็ ได ให คำอธิ บายไว ว า
ในองค การคนเรานั ้ น จะก อ ร า งสร า งความตั ้ ง ใจ/เจตนา เมื ่ อ รั บ รู  ว  า ระบบฯ นั ้ น จะช ว ยให เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทำงานของตนใหดีขึ้น หรือ ระบบฯ นั้นมีประโยชนตอหนาที่การงานของตน
แตในภาพที่ 1 นั้น ความสัมพันธของ U-BI อยูเหนือกวา A-BI คือ ในการทำงานในองคการ การได
เลื่อนขั้นหรือการได รับเงินเดือนเพิ่ม ขึ้นอยูกับผลงานที่มาจากประสิทธิภาพในการทำงานของเรา ยิ่ง
ประสิทธิภาพดี ผลงานก็ยิ่งดี ถาหากเราเห็นวาตัวระบบฯ นี้มีประโยชนที่จะทำใหเราได rewards
ขางตน ไมวาจะมีทัศนคติที่ดีหรือไมดี ยังไงเราก็จะใชงานระบบฯ นี้เพื่อความกาวหนาในหนาที่
การงาน
หลังจากที่อธิบายตัว Attitude — A ไปแลว อาจเกิดขอสงสัยในทฤษฎีจะสราง Attitude
ที่ดีที่มีตอตัวระบบฯ ไดอยางไร ซึ่งนั่นเปนที่มาของสมการตอไปนี้
Attitude = Perceived Usefulness + Perceived Ease of Use
ใน TAM การที่จะสรางใหเกิด Attitude ที่ดีตอตัวระบบฯ ไดนั้น เกิดจากการที่ Users รูสึก
และรั บ รู  ไ ด ว  า ตั ว ระบบฯ นั ้ น มี ป ระโยชน (Perceived Usefulness — U) ในแง ข องการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองใหดีขึ้นดังที่กลาวไปขางตน นอกจากนี้เกิดการที่ Users รับรูและ
รูสึกวาตัวระบบฯ นั้นสามารถใชงานงายไมยุงยากซับซอน (Perceived Ease of Use — EOU) หรือ
ก็คือไมตองใชความพยายามในการทำความเขาใจวาระบบฯ นั้นใชงานยังไงและยิ่งรูสึกวาตัวระบบฯ
นั้นใชงานงาย ยิ่งทำใหตัว Users รูสึกวาระบบฯ นั้นเปนประโยชนตอตัวเอง เพราะจะสามารถเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของตนได โ ดยง า ย และนอกจากการใช ง านง า ย (EOU) แล ว ก็ ย ั ง มี
องคประกอบอื่น ๆ อีกเชน ดีไซนที่นาใชงาน, interface สวย ที่สงผลตอการรับรูวาตัวระบบฯ มี
ประโยชน (U) และปจจัยภายนอกอื่น ๆ เชน การจัดอบรมการใช งาน, เอกสารการใชงาน (WI),
บริการใหคำแนะนำการใชงาน ยังมีผลตอการรับรูวาตัวระบบฯนั้นสามารถใชงานไดงาย (EOU) จึงเกิด
เปนสมการ 2 สมการตอไปนี้:
U = EOU + External Variables
EOU = External Variables
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จากบทสรุปของ TAM ใน ภาพที่ 1 นั้นจะเห็นไดวาตัวหลักที่จะทำใหเกิดความตั้งใจ/เจตนาที่
จะใชงานระบบฯ นั้น (BI) เกิดจาก
1. การที่ตัว Users เห็นวาตัวระบบมีประโยชนตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ
ตน (Perceived Usefulness)
2. การที่ตัว Users รูสึกวาตัวระบบฯ สามารถใชงานไดโดยงาย ไมตองใชความพยายามมาก
(Perceived Ease of Use)
3. ทัศนคติที่ดีตอตัวระบบฯ (Attitude) ซึ่งสามารถพัฒนาจากเชิงลบเปนเชิงบวกไดดวย
Usefulness และ Ease of Use
เพื่อใหประสบความสำเร็จในการติดตั้งและใชงานระบบฯ ใหมในองคการ ควรคำนึงทั้ง 3 ปจจัย
และประยุกตใชงานจริง เชน การลองทำ Prototype (แบบจำลอง) มาเก็บความขอมูลวา interface
ที่นาใชงานของ Users ในองคกรเปนอยางไร, มีการอธิบายและชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของประโยชน
ของตัวระบบฯ ที่จะนำเขามาใชเปนตน (Suthee Promsen ,2563)

6. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม
MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนประเภทการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ดวยการสำรวจ (Survey Research) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
มีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้
6.1 กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร รุน 24 จำนวน 88 คนและ รุน 25 จำนวน 86 คน รวมทั้งสิ้น 174 คน
6.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล จะใชแบบสอบถาม ซึ่งมีที่มาจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และขอมูลที่เกี่ยวของ โดยเนื้อหาแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปและทัศนคติของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 16 ขอ
สวนที่ 2 ขอมูลระดับความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการ
เรียนในหองเรียน ดานเทคโนโลยี โปรแกรม MS Teams ดานผูสอน ดานผูเรียน ดานผลการเรียน
จำนวน 20 ขอ โดยมีเกณฑใหคะแนน คะแนน 1 = นอย , 2-3 = คอนขางนอย , 4 = ปานกลาง , 5-6
= คอนขางมาก , 7 = มาก และการเลือกเรียนในรูปแบบออนไลนกับเรียนในหองเรียนพรอมเหตุผล
(คำถามปลายเปด)
สวนที่ 3 ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams
กับการเรียนในหองเรียน (คำถามปลายเปด)
6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บตามแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการติดตอขอความอนุเคราะห
ขอมูลที่จำเปนสำหรับใชประกอบการวิจัยในครั้งนี้จากเจาหนาที่คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และผูมีความสัมพันธ
ที่สามารถใหความชวยเหลือในการใหขอมูล
2. ขอมูลจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม จำนวนทั้งสิ้น 174 ชุด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกำหนดการดำเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแบบสอบถามออนไลน ดวยโปรแกรมประยุกตบนเว็บฟรี Google
Document เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และสงแบบสอบถามออนไลน (Google
Form) ใหผูตอบตอบแบบสอบถามผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งระบบของแบบสอบถามออนไลน จะมี
สวนของแบบฟอรมที่สามารถตั้งคาคำถามที่จำเปนตองตอบ จึงสามารถตรวจสอบขอมูลและความ
สมบูรณของคำตอบในแบบสอบถามอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 ในกรณีที่ยังไดรับแบบสอบถามไมครบตามจำนวน ผูวิจัยทำการติดตาม
และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม และขอความชวยเหลือจากผูมีความสัมพันธที่
สามารถใหความชวยเหลือในการตามขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 4 จัดทำและนำเสนอรายงาน
3. ขอมูลกลุมเปาหมาย 174 คน ทำการเก็บขอมูลในเดือน พฤศจิกายน 2563 ไดผลการตอบ
กลับผาน Google Form ทั้งสิ้นจำนวน 155 คน (คิดเปนรอยละ 89.08) โดยการสงใหกลุมเปาหมาย
ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 7 ครั้ง เปน MPPM รุน 24 จำนวน 84 คน (คิดเปนรอยละ 54.19)
และ MPPM รุน 25 จำนวน 71 คน (คิดเปนรอยละ 45.81)
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6.4 การวิเคราะหขอมูล
ในการวิ จ ั ย ครั ้ งนี ้ ผ ู  วิ จ ั ย ดำเนิน การวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละในการวิเคราะหเชิง
พรรณนา เพื่อทราบถึงภาพรวมของลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทำการวิเคราะหโดยคารอย
ละความพึ งพอใจในการเรี ย นออนไลน ผ  านโปรแกรม MS Teams กั บ การเรีย นในห องเรีย นของ
นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาค
พิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

7. ผลการวิเคราะห
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการ
เรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดทำการ
วิเคราะหขอมูล นำเสนอผลการวิจัย และแปลความหมายตามลำดับ ดังนี้
การวิเคราะหขอมูล
7.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย
7.2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับ
การเรียนในหองเรียน
7.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการ
เรียนใน หองเรียน
7.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย
ผลการศึกษา พบวา กลุมเปาหมายนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนผูหญิงมากกวาผูชาย (รอยละ 62.6 กับรอยละ 37.4 ตามลำดับ) โดยสวนใหญเปนกลุม
อายุ ร ะหว า ง 31-40 ป (ร อยละ 37.4) รองลงมาคื อ กลุ  มอายุ ร ะหว า ง 20-30 ป (ร อยละ 31.6)
กลุ  มอายุ ร ะหว า ง 41-50 ป (ร อยละ 20.0) และกลุมอายุ 51 ปขึ้น ไป (รอยละ 11.0) ตามลำดับ
สถานภาพโสด (รอยละ 67.1) และสมรส (รอยละ 32.9) ตามลำดับ
เมื ่ อพิ จ ารณาลั กษณะการประกอบอาชีพพบวา กลุมเปาหมายสวนใหญประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน (รอยละ 40.6) รองลงมาคือรับราชการ (รอยละ 26.5) ธุรกิจสวนตัว (รอยละ
24.5) รัฐวิสาหกิจ (รอยละ 7.7) และ อื่น ๆ (ไมไดประกอบอาชีพ) (รอยละ 0.7) ตามลำดับ

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

675

รายไดตอเดือน พบวา กลุมเปาหมายสวนใหญรายไดตอเดือนมากกวา 50,000 บาท (คิดเปน
รอยละ 30.4) รองลงมาคือ รายไดตอเดือนอยูระหวาง 30,001-40,000 บาท (รอยละ 27.7) รายไดตอ
เดือนอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท (รอยละ 18.7) รายไดตอเดือน 40,001-50,000 (รอยละ
15.5) และรายไดต่ำกวา 20,000 บาท (รอยละ 7.7) ตามลำดับ
กลุ  มเป า หมายที ่ ตอบแบบสอบถาม สว นใหญใชคอมพิว เตอรแบบพกพา(รอยละ 51.6)
รองลงมาโทรศัพทมือ (รอยละ 30.3) แท็บเล็ต (รอยละ 10.3) และ คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (รอยละ
7.8) ตามลำดับ
กลุ  ม เป า หมายที ่ ต อบแบบสอบถามรู ป แบบการเรี ย นการสอนที ่ เ หมาะสมกั บ ผู  ต อบ
แบบสอบถาม สวนใหญพบวา การเรียนในหองเรียน (รอยละ 72.9) และ การเรียนแบบออนไลน (รอย
ละ 27.1) ตามลำดับ
กลุ มเป าหมายที ่ ตอบแบบสอบถาม รู ป แบบการเรี ย นการสอนในอนาคตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร MPPM สวนใหญพบวา การเรียนการสอนในหองเรียน (รอยละ 75.5) และ การเรียนแบบ
ออนไลน (รอยละ 24.5) ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม การเขาเรียนออนไลนในลักษณะเรียนคนเดียว (รอยละ
67.7) และเรียนกับกลุมเพื่อน (รอยละ 32.3) ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม รอยละที่เหมาะสมในการเรียนออนไลน พบวา 30-40%
(รอยละ 38.1) รองลงมา 50-60% (รอยละ 25.2) 10-20% (รอยละ 22.6) 70-80% (รอยละ 9.7)
100% (รอยละ 2.50) และ 90% (รอยละ 1.9) ตามลำดับ
การศึกษาเหตุผลในการเรียนในหองเรียน พบวา บรรยากาศในการเรียน (รอยละ 30.1)
เพื่อนๆ (รอยละ 29.2) อาจารย (รอยละ 25.5) สิ่งอำนวยความสะดวก (รอยละ 13.2) และ อื่นๆ เชน
การมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมหอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันจะเพิ่มขอมูลความรูรอบตัวไดมากขึ้น
งานกลุม ขนมในหองมีหลากหลาย ไดซักถามและบรรยากาศ (รอยละ 2.0) ตามลำดับ
การศึ กษาเหตุ ผ ลในการเรี ย นออนไลน พบวา สามารถเรีย นที่ไหนก็ ได (รอยละ 41.4)
ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง (รอยละ 34.2) ทบทวนบทเรียนยอนหลังได (รอยละ 22.8) และ
อื่นๆ เชน เรียนออนไลนเพราะโควิด (รอยละ 1.6) ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกั บการทำงาน
เปนกลุม สวนใหญพบวา การเรียนการสอนในหองเรียน (รอยละ 92.9) และ การเรียนแบบออนไลน
(รอยละ 7.1) ตามลำดับ
กลุ  ม เป า หมายที ่ ต อบแบบสอบถาม การสอบประเมิ น ผลที ่ เ หมาะสมกั บ กั บ ผู  ต อบ
แบบสอบถาม สวนใหญพบวา การสอบในหองเรียน (รอยละ 69.0) และ การสอบแบบออนไลน (รอย
ละ 31.0) ตามลำดับ
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กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม รูปแบบการสอบประเมินผลที่เหมาะสมกับหลักสู ต ร
MPPM สวนใหญพบวา การสอบในหองเรียน (รอยละ 76.1) และ การสอบแบบออนไลน (รอยละ
23.9) ตามลำดับ
7.2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams
กับการเรียนในหองเรียน
การศึกษานี้ไดจำแนกความพึงพอใจเกี่ยวกับในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams
กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยมี
ผูตอบแบบสอบถาม 155 ชุด ผูวิจัยไดทำการวิเคราะหขอมูล นำเสนอผลการวิจัย และแปลความหมาย
ตามลำดับ คะแนน 1 = นอย , 2-3 = คอนขางนอย , 4 = ปานกลาง , 5-6 = คอนขางมาก , 7 = มาก
ดังนี้
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานเทคโนโลยี MS Teams เหมาะสำหรับ
ใชในการเรียนออนไลน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 50.3 รองลงมา
อยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 29.0 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 11.0 อยูในระดับมาก รอยละ
8.4 และอยูในระดับนอย รอยละ 1.3 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานเทคโนโลยี MS Teams เขาถึงเนื้อหา
ไดงาย สะดวกและรวดเร็ว สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 40.0
รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 32.2 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.9 อยูในระดับมาก
รอยละ 3.3 และอยูในระดับนอย รอยละ 2.6 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูสอนไดมีการเตรียมความพรอมใน
การสอนผานทางออนไลน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดั บค อนข างมาก คิดเปนร อยละ 36.1
รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 32.3 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.9 อยูในระดับมาก
รอยละ 8.4 และอยูในระดับนอย รอยละ 1.3 ตามลำดับ
กลุ  มเป า หมายที ่ ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูส อนมี ความสามารถในการใช
โปรแกรม MS Teamsนำเสนอเนื้อหา ความรู ครบถวนสมบูรณ สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 34.2 รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 30.9 อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 29.7 อยูในระดับมาก รอยละ 3.9 และอยูในระดับนอย รอยละ 1.3 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูสอนกับผูเรียนสะดวกในการสื่อสาร
ระหวางกันผานทางออนไลน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 38.1
รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอยละ 27.7 อยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 27.1 อยูในระดับนอย
รอยละ 5.8 และอยูในระดับมาก รอยละ 1.3 ตามลำดับ
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กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูสอนจัดเวลาการสอน ทางออนไลน
อยางเหมาะสม สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 39.3 รองลงมาอยูใน
ระดับคอนขางมาก รอยละ 25.9 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 28.4 อยูในระดับมาก รอยละ 1.4
และอยูในระดับนอย รอยละ 0.6 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูสอนมอบหมายงาน และวัดผล ทาง
ออนไลนเหมาะสม สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 48.4 รองลงมาอยู
ในระดับคอนขางมาก รอยละ 30.3 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 21.3 อยูในระดับนอย รอยละ 3.2
และอยูในระดับมาก รอยละ 1.2 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียน ความพรอมของเครื่องมือ
สื ่ อสารและระบบเครื อข า ยอิ น เตอร เ น็ ต ที ่ ใชเพื่อ การเรีย นรู สว นใหญมีความพึงพอใจในระดั บ
คอนขางมาก คิดเปนรอยละ 42.6 รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 33.0 อยูในระดับมาก
รอยละ 13.4 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 9.7 และอยูในระดับนอย รอยละ 1.3 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียนไดรับเอกสารหรือไฟลเนื้อหาที่
ใชในการเรียนกอนเรียนออนไลนอยางครบถวน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิด
เปนรอยละ 43.2 รองลงมาอยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 31.6 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 16.8
อยูในระดับมาก รอยละ 8.4 และอยูในระดับนอย รอยละ 0.0 (ไมมีผูตอบ) ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียนใชหนังสือเรียน/สื่อการเรียน
ควบคูไปกับการเรียนออนไลน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 38.7
รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 33.6 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 17.4 อยูในระดับมาก
รอยละ 6.4 และอยูในระดับนอย รอยละ 3.9 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียนเขาเรียนผานออนไลนทุกครั้ง
สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 34.8 รองลงมาอยูในระดับคอนขาง
นอย รอยละ 26.5 อยูในระดับมาก รอยละ 21.3 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 15.5 และอยูในระดับ
นอย รอยละ 1.9 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียนในเรียนออนไลนผาน โปรแกรม
MS Teams สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 45.8 รองลงมาอยูใน
ระดับคอนขางมาก รอยละ 34.2 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 14.8 อยูในระดับนอย รอยละ 4.5
และอยูในระดับมาก รอยละ 0.7 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน
ออนไลน โดยการเรี ยน/ทบทวนบทเรีย น ที่ไหน เวลาใดก็ได สว นใหญมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางมากและอยูในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมาอยูในระดับปานกลาง รอย
ละ 12.3 อยูในระดับมาก รอยละ 7.6 และอยูในระดับนอย รอยละ 1.3 ตามลำดับ
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กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การออนไลนทำใหมีความ
กระตื อรื อร น ในการเรี ย น ส ว นใหญมีความพึงพอใจในระดับ คอนขางนอย คิดเปน รอยละ 43.9
รองลงมาอยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 29.7 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 15.5 อยูในระดับนอย
รอยละ 8.4 และอยูในระดับมาก รอยละ 2.5 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การเรียนออนไลนสงเสริม
ใหมีผลการเรียนดีขึ้น สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมา
อยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 28.4 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 15.5 อยูในระดับนอย รอยละ
10.3 และอยูในระดับมาก รอยละ 1.3 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การเรียนออนไลนทำให
ทานสื่อสารกับผูสอน/เพื่อน ทำงานเปนกลุมไดสะดวก รวดเร็ว สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับ
คอนขางนอย คิดเปนรอยละ 45.2 รองลงมาอยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 26.5 อยูในระดับ
นอย รอยละ 14.2 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.9 และอยูในระดับมาก รอยละ 1.2 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การเรียนออนไลนทำให
ทานสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันรวมกับการเรียนออนไลนได สวนใหญมีความพึงพอใจใน
ระดับคอนขางมาก คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 27.1 อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 15.5 อยูในระดับมาก รอยละ 11.6 และอยูในระดับนอย รอยละ 5.8 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การเรียนออนไลนทำให
เขาใจบทเรียนเหมือนการเรียนในหองเรียน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปน
รอยละ 49.6 รองลงมาอยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 29.0 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 12.3 อยู
ในระดับนอย รอยละ 6.5 และอยูในระดับมาก รอยละ 2.6 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน การสอบผานทางออนไลน
สงผลดีกับผูเรียน สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับคอนขางนอย คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาอยูใน
ระดับคอนขางมาก รอยละ 31.0 อยูในระดับปานกลาง รอยละ 11.0 อยูในระดับนอย รอยละ 9.7
และอยูในระดับมาก รอยละ 6.4 ตามลำดับ
กลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจดานผลการเรียน หากมีการเรียนการสอน
ผานออนไลน ควรมีการลดคาหนวยกิต สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเปนรอยละ 38.0
รองลงมาอยูในระดับคอนขางนอย รอยละ 27.8 อยูในระดับคอนขางมาก รอยละ 24.5 อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 7.1 และอยูในระดับนอย รอยละ 2.6 ตามลำดับ
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7.3 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการ
เรียนในหองเรียน
การนำเสนอขอมูลของขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการเรียน
ออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร
หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดในแตละหัวขอดังนี้
7.3.1 ถาตองเลือกระหวางการเรียนออนไลนกับการเรียนในหองเรียนทานเลือกเรียนแบบใด
เพราะอะไร
ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจำนวน 155 คน ความคิดเห็นสามารถสรุปได ดังนี้
1) การเรียนในหองหอง รอยละ 67.74 ดังนี้
 ทำงานกลุมสามารถพูดคุยกับอาจารยเพื่อนในชั้นเรียนไดงาย
 การมี ส  ว นร ว มในการเรี ย นการสอนจะทำได ด ี ก ว า และการวั ด ผลจะมี ค วาม
นาเชื่อถือ โปรงใสมากกวา
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับอาจารยผูสอนทำไดดีกวา
 ชอบบรรยากาศในการเรียนในหอง ตั้งใจเรียนมากกวาเรียนออนไลน
 การเรียนในหอง มีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนออนไลน
2) การเรียนแบบออนไลน รอยละ 32.26 ดังนี้
 สะดวก
 ประหยัดเวลาในการเดินทางไปเรียน
 สามารถเรียนที่ไดก็ได
 ทบทวนยอนหลังได
7.3.2 กรุณาแสดงความคิดเห็นหรือปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนออนไลน
ผานโปรแกรม MS Teams
ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจำนวน 155 คน ความคิดเห็นสามารถสรุปได ดังนี้
 ปญหาเกิดจากความเสถียรภาพของอินเทอรเน็ตทั้งผูเรียนและผูสอน
 ปญหาเกิดจากโปรแกรม MS Teams ไดแก การใชงานมีหลายขั้นตอน การแสดงผล
เมื ่ อใช งานผ า นมื อถื อ การบัน ทึกวีตีโ อ การแสดงจำนวนสมาชิกในหนาจอ
เปนตน
 ปญหาการทำงานกลุมประสานทางไกลไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดเต็มที่เกิด
 ปญหาไมเขาใจบทเรียนและไมสามารถถามไดทันที
 ปญหาเรื่องคาใชจายอินเตอรเน็ตที่เพิ่มขึ้น
 ไมพบปญหา
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7.3.3 กรุณาแสดงความคิดเห็นหรือปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียน
ในหองเรียน





ปญหาเกิดจากสิ่งอำนวยความสะดวกไมเพียงพอ เชน ควรจะมีอุปกรณ
ตอพวงเพื่อชารจไฟ เนื่องจากการเรียนในบางรายวิชามีความจำเปนตอง
ใชอุปกรณอีเล็กทรอนิกสตางๆ
ปญหาเกิดจากเวลาในการเดินทางมาเรียน
ไมพบปญหา

8. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การค น คว า วิ จ ั ย ในเรื ่ องการศึกษาเปรีย บเทีย บความพึงพอใจในการเรีย นออนไลนผ  า น
โปรแกรม MS Teams กับการเรียนในหองเรียนของนักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร การ
จั ด การภาครั ฐ และภาคเอกชนมหาบัณ ฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศู น ย กทม.) สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม ขอมูลโดยการสำรวจผานแบบสอบถาม และไดขอมู ล
ตอบกลับ 155 ชุด ดังรายละเอียดตอไปนี้
8.1 สรุปและอภิปรายผล
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมเปาหมาย พบวา นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตร หลักสูตร
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูหญิง อายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลนผาน โปรแกรม MS Teams สวนใหญเปนคอมพิวเตอรแบบ
พกพา (Notebook)
สวนใหญมีความคิดเห็นวา การเรียนการสอนในหองเรียน เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
เหมาะสมสำหรับผูเรียนและหลักสูตร MPPM
 การเขาเรียนแบบออนไลนมีลักษณะการเขาเรียนคนเดียว
 สวนใหญมีความคิดเห็นวา รอยละ 30-40% เปนการเรียนออนไลนที่เหมาะสม
ใน 1 วิชา
 บรรยากาศในการเรียนมีผลตอการเรียนในหองเรียน
 การเรียนออนไลนสามารถเรียนที่ใดก็ได
 การเรียนการสอนในหองเรียนเหมาะสมกับการทำงานเปนกลุม
 ส ว นใหญ ม ี ค วามคิ ด เห็ น ว า การสอบในห อ งเรี ย น เป น รู ป แบบที ่ เ หมาะสม
สำหรับผูเรียนและหลักสูตร MPPM
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สวนที่ 2 ความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับการเรียนในหองเรียน
ผลการศึกษาพบว า นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรหลั กสู ตรการจัดการภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมหาบัณฑิต รุภาคพิเศษ น 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีระดับ
คะแนน ดังตอไปนี้
ความพึงพอใจดานเทคโนโลยี โปรแกรม MS Teams
 MS Teams เหมาะสำหรับใชในการเรียนออนไลน ในระดับคอนขางมาก
 MS Teams เขาถึงเนื้อหา ไดงาย สะดวกและรวดเร็ว ในระดับคอนขางมาก
ความพึงพอใจดานผูสอน
 ผู  ส อนได ม ี ก ารเตรี ย มความพร อ มในการสอนผ า นทางออนไลน ในระดั บ
คอนขางมาก
 ผูสอนมีความสามารถในการใชโปรแกรม MS Teamsนำเสนอเนื้อหา ความรู
ครบถวนสมบูรณ ในระดับคอนขางมาก
 ผู ส อนกั บ ผู เ รี ย นสะดวกในการสื ่อสารระหว างกัน ผานทางออนไลน ในระดับ
คอนขางนอย
 ผูสอนจัดเวลาการสอน ทางออนไลนอยางเหมาะสม ในระดับคอนขางนอย
 ผูสอนมอบหมายงาน และวัดผล ทางออนไลนเหมาะสม ในระดับคอนขางนอย
ความพึงพอใจดานผูเรียน
 ผูเรียนมีความพรอมของเครื่องมือสื่อสารและระบบเครือขายอินเตอรเน็ตที่ ใช
เพื่อการเรียนรู ในระดับคอนขางมาก
 ผูเรียนเขาเรียนผานออนไลนทุกครั้งอยูในระดับคอนขางนอย
 ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนออนไลน โดยการเรียน/ทบทวนบทเรีย น
ที่ไหน เวลาใดก็ได ในระดับคอนขางมาก
 ผูเรียนไดรับเอกสารหรือไฟลเนื้อหาที่ใชในการเรียนกอนเรีย นออนไลนอ ยาง
ครบถวนในระดับคอนขางมาก
 ผู เ รีย นใช ห นั งสื อเรี ย น/สื ่ อ การเรี ย นควบคู  ไปกั บ การเรี ย นออนไลน ใ นระดั บ
คอนขางนอย
 ผู เ รี ย นมี ความพึงพอใจในเรี ย นออนไลนผ าน โปรแกรม MS Teamsในระดั บ
คอนขางนอย
ความพึงพอใจดานผลการเรียน
 การเรี ย นออนไลน ท ำให ผ ู  เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการเรี ย นในระดั บ
คอนขางนอย
 การเรียนออนไลนสงเสริมใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นในระดับคอนขางนอย
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การเรียนออนไลนทำใหผูเรียนสื่อสารกับผูส อน/เพื่อน ทำงานเปนกลุ มได
สะดวก รวดเร็วในระดับคอนขางนอย
การเรียนออนไลนทำใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเหมือนการเรียนในหองเรียนใน
ระดับคอนขางมาก
การสอบผานทางออนไลนสงผลดีกับผูเรียนในระดับคอนขางนอย
การเรียนออนไลนทำใหผูเรียนสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันรวมกับการ
เรียนออนไลนไดในระดับคอนขางนอย
ผูเรียนคิดวาควรมีการลดคาหนวยกิต หากมีการเรียนการสอนผานออนไลนใน
ระดับมาก

ส ว นที ่ 3 ข อเสนอแนะในการเรีย นออนไลน ผ  านโปรแกรม MS Teams กับ การเรี ย นใน
หองเรียน
1) ถาตองเลือกระหวางการเรียนออนไลนกับการเรียนในหองเรียนทานเลือกเรียนแบบใด
เพราะอะไร พบวา นักศึกษา คณะรัฐประศาสนศาสตรหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25 (ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเลือกเรียนในหอง
จากเหตุผล การทำงานกลุมสามารถพูดคุยกับอาจารยเพื่อนในชั้นเรียนไดงาย, การมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนจะทำไดดีกวาและการวัดผลจะมีความนาเชื่อถือ โปรงใสมากกวา, การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางผูเรียนกับอาจารยผูสอนทำไดดีกวา, ชอบบรรยากาศในการเรียนในหอง ตั้งใจเรียน
มากกวาเรียนออนไลน, การเรียนในหอง มีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนออนไลน รองลงมาเปนการ
เรียนแบบออนไลน จากเหตุผล สะดวก, ประหยัดเวลาในการเดินทางไปเรียน, สามารถเรียนที่ไดก็ได,
ทบทวนยอนหลังได
2) ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams พบวา
ปญหาเกิดจากความเสถียรภาพของอินเทอรเน็ตทั้งผูเรียนและผูสอน, ปญหาเกิดจากโปรแกรม MS
Teams ได แ ก การใช ง านมี ห ลายขั ้ น ตอน การแสดงผลเมื ่ อ ใช งานผ านมือ ถื อ การบั น ทึ ก วีต ีโ อ
การแสดงจำนวนสมาชิกในหนาจอ เปนตน, ปญหาการทำงานกลุมประสานทางไกลไมสามารถแสดง
ความคิดเห็นไดเต็มที่เกิด, ปญหาไมเขาใจบทเรียนและไมสามารถถามไดทันที, ปญหาเรื่องคาใชจาย
อินเตอรเน็ตที่เพิ่มขึ้น
3) ป ญ หา อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะในการเรี ย นในห อ งเรี ย น พบว า ป ญ หาเกิ ด จาก
สิ่งอำนวยความสะดวกไมเพียงพอ เชน ควรจะมีอุปกรณตอพวงเพื่อชารจไฟ เนื่องจากการเรียนในบาง
รายวิชามีความจำเปนตองใชอุปกรณอีเล็กทรอนิกสตางๆ, ปญหาเกิดจากเวลาในการเดินทางมาเรียน
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8.2 ขอเสนอแนะ
การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเรียนออนไลนผานโปรแกรม MS Teams กับ
การเรี ย นในห องเรี ย นของนั กศึ กษา คณะรัฐ ประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐ และ
ภาคเอกชนมหาบั ณ ฑิ ต รุ  น 24-25 (ศู น ย กทม.) สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ผู  ว ิ จ ัย มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1) การศึ กษาครั ้ ง นี ้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงคเ พื ่ อ ศึ กษากลุ ม เปาหมายนัก ศึก ษาปริญ ญาโทคณะ
รัฐประศาสนศาสตร หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุน 24-25
(ศูนย กทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรเทานั้น ในภาวะการแพรระบาดของเชื้อโรค COVID-19
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ทำใหทั้งผูสอนและผูเรียนไมได มี
การเตรียมพรอมในการเรียนผานออนไลน แตหากในอนาคตมีความพรอมมากขึ้น การเรียนออนไลนก็
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถอำนวยความสะดวกใหผูสอนและผูเรียน ผูสนใจศึกษาในเรื่อง
นี้อาจขยายการศึกษาในการเตรียมความพรอมไปยังสถานการณปกติในอนาคต การศึกษาที่ไดรับ
สามารถนำไปใชประโยชนมากขึ้นดวย
2) การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยชิงสำรวจจากการเก็บขอมูลแบบสอบถาม อาจทำให
ไมไดรับขอมูลในเชิงลึกเทาที่ควร ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เพื่อใหได
ขอมูลของกลุมตัวอยางในเชิงลึก เพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบออนไลนใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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วิลาวัณย เหลาขันตี *
0

บทคัดยอ
จากการแพรระบาดของโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม (COVID-19) อยางรวดเร็วและเปน
วงกวางไปทั่วโลก กอใหเกิดการตอบสนองตอการระบาดดวยมาตรการทางสาธารณสุขในประเทศไทย
ไดแก มาตรการการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการปดประเทศหรือเขตแดน
(Lockdown) เพื่อยับยั้งหรือปองกันการระบาดใหม จากมาตรการดังกลาวสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอยางรุนแรงและกวางขวาง โดยเฉพาะกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) ที่ไดรับผลกระทบคอนขางมากจากความตองการสินคาและบริการที่ลดลง ปจจุบันวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเปนองคประกอบที่มีบทบาทสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปน
อยางมากทำใหเกิดการจางงานและกระจายรายไดอีกทั้งเปนตัวขับเคลื่อนที่ทำใหเกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุด ดังนั้นสารนิพนธฉบับนี้จึงไดทำการศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะ
การระบาดของโรค COVID-19 ต อการดำเนิน งานของ บริษัท โลคัล ไลท จำกัด ซึ่งเปน องคการ
วิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อวิเคราะหแนวทางการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาว
ซึ่งเกี่ยวของกับการลดตนทุน การขยายตลาด จำนวนบุคลากร และการเปลี่ยนวิธีการทำงานของ
องคการ ทามกลางการแขงขันทางธุรกิจในกระแสโลกาภิวัฒนผนวกกับการระบาดของ COVID-19 ที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในปจจุบัน จากการศึกษาพบวา องคการไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
3 สวน ไดแก 1) ความตองการสินคาและบริการของคูคาที่ลดลง 2) การลดตนทุนการดำเนินงานของ
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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องคการ และ 3) การเพิ่มหรือลดจำนวนบุคลากรขององคการ จากผลกระทบดังกลาวสงผลใหเกิดแนว
ทางการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาวที่สำคัญ 3 ดาน ไดแก 1) ดานการตลาด
2) ดานเทคโนโลยี และ 3) ดานความพรอมของบุคลากร
คำสำคัญ: การปรับตัว วิสาหกิจ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
โรคระบาด (Epidemic) ถือเปนภัยพิบ ัต ิที่ส ำคัญอย างหนึ ่งของมนุ ษยที่ส งผลกระทบต อ
วิถีชีวิตของผูคน ลักษณะทางสังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน ในชวง
ปลายป พ.ศ. 2562 มนุษยโลกรวมทั้งประชาชนชาวไทยไดประสบกับปรากฎการณ โรคระบาดใหญ
(Pandemic) ที่มีชื่อวา “โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19)”
โดยในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 องคการอนามัยโลกประกาศสถานการณ COVID-19 วาเปน การ
ระบาดทั่วโลก ผูติดเชื้อมีทั้งแบบไมแสดงอาการและแบบแสดงอาการ อาการที่แสดงออกทางคลินกิ มี
ตั้งแตเล็กนอยไปจนถึงรุนแรง บางรายถึงแกชีวิต การกอพยาธิสภาพของ SARS-CoV-2 ในผูปวยคือ
ทำใหเกิดความผิดปกติของทางเดินหายใจ (มะลิ วิโรจนแสงทอง, 2563)
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ไดสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจทั่วโลก รวมไปถึง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอยางรุนแรงและกวางงขวาง โดยเฉพาะกับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ของไทยซึ่งเปนองคประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจและสังคม จึงสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน จากการแพร
ระบาดอยางรวดเร็วและเปนวงกวางนั้นจึงกอใหเกิดการตอบสนองตอการระบาดดวยมาตรการทาง
สาธารณสุข เพื่อลดยับยั้งหรือปองกันการระบาดใหม ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ประเทศไทยไดมี
การประกาศใชพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2019 หรือ COVID-19
(ราชกิจจานุเบกษา, 2563) ภายหลังจากมีการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกลาวประเทศไทยเริ่มมี
การประกาศใชมาตรการเวนระยะห างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการปดประเทศหรื อ
เขตแดน (Lockdown) สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงักอยางรุนแรง โดย (Associate Professor Sakda
Siriphattrasophon, 2563) กลาววา “เนื่องจากการออกมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐในชวงเวลา
ดังกลาว นอกจากจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชนแลว ยังสงผลกระทบตอภาคธุรกิจ
และสงผลตอสภาพคลองของธุรกิจ ทําใหภาคธุรกิจสวนใหญไมสามารถรักษายอดขายและกําไรไวได
บางกิจการอาจมีกําไรลดลงและเงินทุนหมุนเวียนลดลง” ในหลายบริษทั มีนโยบายลดจำนวนบุคลากร
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ลงเพื่อคงสภาพคลองของบริษัทไว แตเมื่อพิจารณาใหดีถึงแนวโนมของสถานการณการระบาดนี้
การลดจำนวนพนักงานลงจึงยังไมใชทางออกที่เหมาะสม
บริษัท โลคัลไลท จำกัด เปนองคการขนาดกลางที่ประกอบธุรกิจใหบริการรับแปลภาษา
(Translation service) ทุ ก ชนิ ด ในหลากหลายสาขาอย า งครบวงจรโดยมี ก ลุ  ม ลู ก ค า ทั ้ ง ในและ
ต า งประเทศ จากการระบาดของโรค COVID-19 ไดส งผลกระทบต อระบบเศรษฐกิจ ในวงกว า ง
โดยเฉพาะธุรกิจนาดกลางและขนาดยอมจะไดรับผลกระทบคอนขางมากจากความตองการสินคาและ
บริ ก ารที ่ ล ดลง จากที ่ ม าและความสำคั ญ ข า งต น ที ่ ไ ด ก ล า วมาแล ว นั ้ น สารนิ พ นธ ฉ บั บ นี ้ จ ึ งได
ทำการศึกษาผลกระทบของ COVID-19 ตอธุรกิจงานแปลเอกสารในประเทศไทยซึ่ง เพื่อวิเคราะห
ปจจัยที่จำเปนตอการปรับตัวขององคการในระยะกลางและระยะยาวทามกลางการแขงขันทางธุรกิจ
ในกระแสโลกาภิวัตนผนวกกับการระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในปจจุบัน

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ตอการดำเนินงาน
ของบริษัท โลคัลไลท จำกัด
2.2 เพื่อวิเคราะหแนวทางการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาวซึ่ ง
เกี่ยวของกับการลดตนทุน การขยายตลาด จำนวนบุคลากร และการเปลี่ยนวิธีการทำงานขององคการ

3. กรอบแนวความคิดและระเบียบวิธีวิจัย
การดำเนินโครงการวิจัยใหบรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษาที่กำหนด เครื่องมือและขอมูล
ที่ใชในการวิจ ัยจะต องสนั บสนุ นต อการศึกษาการปรับตัวขององคการเพื่อความอยูร อดในภาวะ
การระบาดของ COVID-19 ซึ่งขั้นตอนการวิจัย และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคหลัก 2 ขอ ไดแก
3.1.1 เพื่อศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ตอ
การดำเนินงานของบริษัท โลคัลไลท จำกัด จากผูบริหารทั้งหมด 10 ราย
3.1.2 เพื่อศึกษาการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาวซึ่ง
เกี่ยวของกับการลดตนทุน จำนวนบุคลากร การขยายตลาด และการเปลี่ยนรูปแบบบการทำงานของ
องคการ โดยมีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1: กรอบการวิจัยผลกระทบ
ผลกระทบ


ดานเศรษฐกิจ



รายละเอียด
การกำเนิดของโรค COVID-19 ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
สงผลอยางไรตอระบบเศรษฐกิจขององคการและความตองการ
สินคาและบริการของคูคา
การลดตนทุนการดำเนินงานขององคการ
การเพิ่มหรือลดบุคลากรขององคการ

ตารางที่ 3.2: กรอบการวิจัยการปรับตัวขององคการ
การปรับตัว



ดานการตลาด




ดานเทคโนโลยี

ดานความพรอมของ
บุคลากร






รายละเอียด
รูปแบบการขยายธุรกิจขององคการในสภาวะการระบาดของโรค
COVID-19
การวางแผนกลยุทธทางการตลาดในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว อาทิ กลยุทธในการสงเสริมการตลาด กลยุทธชองทาง
การจัดจำหนาย และกลยุทธในการโฆษณาและการใหขาวสารแก
ผูบริโภค เปนตน
แนวทางการเพิ่มคุณคาการบริการหรือองคการ
รูปแบบการดำเนินงานขององคการและบุคลากรในสภาวะที่มีการ
ระบาดของโรค COVID-19
บทบาทและความพรอมของเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
องคการในปจจุบันที่รองรับรูปแบบการดำเนินงานขององคการ
และบุคลากรในสภาวะที่มีการระบาดของโรค COVID-19
ความพรอมในการดำเนินงานของบุคลากรจากขอกำหนดของ
รัฐบาลและสาธารณสุข
ความพรอมในดานทักษะทางเทคโนโลยีของบุคลากร

3.2 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
3.2.1 ทบทวนวรรณกรรมปริทัศนที่เกี่ยวของกับการกำหนดแนวทางในการปรับตัว
ขององคการตอสภาวการณโรคระบาด ประกอบไปดวย ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการระบาดของโรค COVID-19
ผลกระทบจากการระบาดและมาตรการการชวยเหลือ SMEs เพื่อลดผลกระทบ รวมไปถึงทฤษฎี
การจัดการกลยุทธขององคการ
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3.2.2 ลงพื้นที่เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร บริษัท โลคัลไลท จำกัด
โดยมีประเด็นศึกษาครอบคลุมเนื้อหา ดังตารางที่ 3.1
3.2.3 รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร บริษัท โลคัลไลท จำกัด
3.2.4 วิเคราะหขอมูลที่ไดรับจากหัวขอที่ 3.2.3
3.2.5 วิเคราะหผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19
ตอการดำเนินงานของ บริษัท โลคัลไลท จำกัด และแนวทางการรปรับตัวที่จำเปนตอองคการระยะ
กลางและระยะยาว
3.2.6 สรุปและนำเสนอผลการการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิรวมกับขอมูลทุติยภูมิและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อสังเคราะหออกมาเปนปจจัยที่จำเปนตอการปรับตัวของบริษัท โลคัลไลท จำกัด ตอวิกฤตการ
ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะกลาง และระยะยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ข อ มู ล ปฐมภู ม ิ ประกอบไปด ว ย ข อ มู ล ที ่ ไ ด ร ั บ จากการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึก กั บ ผู บ ริ ห าร
บริษัท โลคัลไลท จำกัด ทั้ง 10 ราย
- ขอมูลทุติยภูมิและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีเนื้อหาประกอบไปดวย ผลกระทบของโรค
COVID-19 ตอระบบเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ปจจัยที่จำเปนตอการปรับตัวขององคการ
มาตรการของรัฐและกระทรวงสาธารณสุข รูปแบบการขยายการตลาดขององคการ การจัดการเชิงกลยุทธ
ในสภาวะวิฤตตทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ และแนวทางการดำเนินงาน
ขององคการในสภาวะการเกิดโรคระบาด
3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดกำหนดกลุมตัวอยางในการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล ประกอบไปดวย
ผูบริหาร บริษัท โลคัลไลท จำกัด จำนวน 10 ราย

4. ผลการดำเนินงาน
ในบทนี้ผูวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูบริหาร บริษัท โลคัลไลท จำกัด จำนวน 10 ทาน ซึ่งสามารถสรุปไดเปนหัวขอสำคัญ ประกอบไป
ดวย 1) ผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 และ 2) การปรับตัวที่จำเปน
ตอองคการในระยะกลางและระยะยาว โดยมีเนื้อหาดังตอไปนี้
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4.1 ผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19
4.1.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ในหัวขอนี้จะนำเสนอผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19
ตอการดำเนินงานของบริษัท โลคัลไลท จำกัด จากการสัมภาษณ ผูบริหารสูงสุดไดกลาววา “จากการ
ระบาดของโรค COVID-19 ในชวงตนป 2562 ที่ผานมาบริษัทยังคงมีลูกคาเขารับบริการอยางตอเนื่อง
โดยบริษัทไมไดรับผลกระทบอะไรมากเนื่องจากทำงานกันบนแพลตฟอรมออนไลนอยูแลว แตอยางไร
ก็ดีก็ยังไดรับผลกระทบอยูบาง เนื่องจากคูคากวารอยละ 95 เปนลูกคาองคกรใหญที่มีอยูทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ และไดรับปญหาคอนขางเยอะทำใหบริษัทไดรับ กระทบตอมาเปนทอด ๆ
เนื่องจากลูกคาไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ทำใหมีงบประมาณดานการตลาดและคอนเทนตลดลง
แตในสวนของการจัดทำเทคโนโลยี และงานแปลภาษา มีลูกคาใชบริการเพิ่มมากขึ้น”
4.2 การปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาว
โลกภายหลั งการกำเนิ ด ของโรค COVID-19 ทำใหเกิด การเปลี ่ย นอยา งรวดเร็ว ของทุ ก
ภาคส ว น โดยเฉพาะอย างยิ่ งทางด านเทคโนโลยี โดยกอนหนานี้ป ระเทศไทยไดเผชิญ กับเรื่องที่
ทาทายหลายประการ ไดแก การกาวสูสังคมผูสูงอายุ ปญหาหนี้สินภาคครัวเรือน เปนตน วิกฤตโรค
COVID-19 จึ งเปรี ย บเสมื อ นเป น ตั ว กระตุ  น ให คนไทยต อ งเปลี ่ ย นแปลงพฤติ ก รรมบางประการ
ในหัวขอนี้จึงเปนการนำเสนอการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาวซึ่งเกี่ยวกับ
การลดตนทุน จำนวนบุคลากร การขยายตลาด และการเปลี่ยนรูปแบบบการทำงานขององคการ
4.2.1 การปรับตัวดานการตลาด
ผูบริหารสูงสุดไดเกริ่นกอนวา “กอนการระบาดของโรค COVID-19 ประเทศไทยได
เผชิญกับปญหาที่ทาทายหลายประการ อาทิเชน ปญหาหนี้สินครัวเรือน ปญหาการขาดทักษะของ
แรงงาน วิกฤต COVID-19 และกอนหนาที่จะเกิดการระบาดของโรค ไดเกิดกระแส Digital disruption
หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี COVID-19 ผูบริการหรือแมกระทั่งกลุมลูกคา ประชาชนทั่วไป
ถูกกระตุนใหเกิดการใชสมารทโฟนในการทำกิจกรรมตาง ๆ บนโลกออนไลนมากขึ้น ยิ่งเมื่อเกิด
การระบาดของ COVID-19 ยิ่งเปนตัวกระตุนที่ทำใหผูคนตองทำธุรกิจออนไลนทั้งหมดอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ผูประกอบบธุรกิจตองปรับตัวจากเดิมที่มีหนารานหันไปประกอบธุรกิจบนแพลตฟอรมออนไลน
แทน” และไดกลาวตอวา “บริษัท โลคัลไลท จำกัด เปนองคการที่ใหบริการเกี่ยวกับ การจัดทำ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) การแปลภาษา (Translation) ในหลากหลายสาขา
อาชี พ อาทิ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางวิศวกรรมและระบบการผลิ ต โดยมี ล ั กษณะการให
บริการบนแพลตฟอรมออนไลน วิกฤต COVID-19 นั้นสงผลตอองคการเพียงเล็กนอยในดานของ
การทำงานในองคการ เนื่องจากองคการมีการดำเนินการแบบ Virtual Office อยูกอนแลว จึงไมมี
ปญหาในการทำงานแบบ Work from Home สวนทางดานลูกคามีปญหาคอนขางเยอะและ ในสวน
ขององคการมีผลกระทบเปนทอด ๆ เนื่องจากลูกคาไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ทำใหมีงบประมาณ
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วิลาวัณย เหลาขันตี

ดานการตลาดและคอนเทนตลดลง ธุรกิจหรือบริษัทที่มีงบการเงินที่ดีอาจจะไดเปรียบก็จริง อาจเปน
เพราะวาบริษัทที่มีงบการเงินที่ดี จะมีความเสี่ยงต่ำกวา ถาบริษัทที่มีงบการเงินไมดีจะมีความเสี่ยง
สูงกวา ซึ่งจะสงผลใหการทำกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจ เชน การขอสินเชื่อ ธนาคารก็จะอนุมัติสินเชื่อ
ใหกับบริษัทที่มีความเสี่ยงต่ำ เปนตนแตเมื่อเกิดวิกฤตแบบนี้ทางเศรษฐศาสตรเรียกวา Systematic
Risk คือ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอตลาดทั้งระบบ ทำใหสงผลกระทบใหกับทุกธุรกิจอยางหลีกเลี่ยง
ไม ได ดั งนั ้ น บริ ษั ท ที ่ มี บ าลานซ ช ี ท (Balance Sheet) แข็งแกรง ก็ไมไดแ ปลวา มี ความเสี ่ ย งต่ ำ
อยางเดียว การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารขอมูลที่ถูกตอง เปนสิ่งสำคัญมาก เพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจ หลังจากที่กลับมาเปดเมือง รานคา หรือ SME จะตองปรับตัวเองอยางมาก
เพราะรานจะยังมี Capacity เทาเดิม และจะหารายไดดวย Business Model เดิมไดนอยลง ดังนั้น
องค การจึ งต องมี การปรั บ ตั ว และมองหา Revenue Model และ Business Model ใหม ๆ ตอง
กลับมาคิดวาลูกคาอยากไดอะไร และจะตอบสนองความตองการลูกคาอยางไรไดบาง โดยดูวาอะไรคือ
สิ่งที่คนจะสนใจมากที่สุดหลังจากที่โควิด 19 จบไป และเพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศกลับมา
ได ตองอาศัยการชวยเหลือจากภาครัฐ และคนที่มีกำลังซื้อ ทั้งนี้ตองออกแบบกลไกการใชเงินเพื่อ
ฟนฟูใหไดอยางยั่งยืน และใชเงินไปอยางมีประสิทธิภาพที่สุดของ บริษัท โลคัลไลท จำกัด ณ เวลานี้”
นอกจากนี้ยังกลาวตอทายวา “ ในระยะแรกของการระบาด องคการไดมีการวางแนวทางระยะสั้นใน
สวนของการขยายการลงทุนไวโดยเนนไปที่รักษากระแสเงินสด และไดสอบทานและปรับเปลี่ยน
การบริหารกระแสเงินสด และการคาดการณประมาณการอุปสงคและอุปทานเพื่อทำความเขาใจ
ความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินกิจการและหวงโซอุปทาน และไมมีนโยบายในการขยายการลงทุน
หากไมมีสัญญาณของการซื้อจากกลุมคูคาอยางชัดเจน แตอยางไรก็ดีไมวาจะเกิดวิกฤตใด ๆ ขึ้น
สักกี่ครั้ง การขยายการตลาดขององคการยังคงเปนสวนสำคัญที่ตองดำเนินตอไป หากแตจะเกิดขึ้นใน
แงของการขยายการตลาดที่ไมมีการลงทุนดวยเม็ดเงินหรือทำใหเกิดการใชจายที่นอยที่สุด กลาวคือ
แตเดิมบริษัทมีการโฆษณาผานชองทางที่ตองมีการเสียคาใชจายก็หันมาทำขยายผานทางชองทาง
โซเชียลมีเดีย ซึ่งชองทางเหลานี้จะทำหนาที่เปนเหมือนสื่อกลางใหเจาของธุรกิจและลูกคาเขาใกลกัน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการใชเทคโนโลยีไดอยางคุมคาในการลดตนทุนที่เกิดจากการใชจายในการทำ
การตลาดขององคการ ”
4.2.2 การปรับตัวดานเทคโนโลยี
สำหรั บ การปรั บตัวทางดานเทคโนโลยี ผูบ ริหารสูงสุดไดกลาววา “ในดานของ
การดำเนินธุรกิจในของบริษัท บริษัทไมตองมีการปรับตัวมากมายนัก เนื่องจากมีการดำเนินการแบบ
Virtual Office อยูแลว จึงสามารถปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของรัฐไดอยางครบถวน”
แต อย า งไรก็ ดี จ ากวิก ฤตการระบาดทางองคก ารไดตระหนัก ถึง ความจำเป น ใน
การปรับตัวทางเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยผูบริหารสูงสุดไดกลาวตอวา “บริษัทมีนโยบายในการ
ลดตนทุน โดยใชเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวของ เชน การใชโปรแกรมตางๆ มาดำเนินการเพื่อชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกาดำเนินงาน ทำใหพนักงานมีเวลามากขึ้นในการตอยอดงานหรือกระบวนการเพื่อ
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เพิ่มรายไดเขาบริษัท นอกจากนี้ยังมีการปรับกระบวนการบางอยางที่มีความซ้ำซอนหรือไมจำเปน
เพื่อใหบริษัทมีความคลองตัวมากขึ้นและชวยลดคาใชจายที่ไมจำเปนลง”
4.2.3 การปรับตัวดานความพรอมของบุคลากร
จากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูบริหารทั้ง 10 ทาน ไดใหขอมูลไปในแนวทางเดียวกัน
วา ตั้งแตเกิดการระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทยตั้งแตชวงตนป 2562 บริษัทไมไดรับ
ผลกระทบในดานบุคลกรเลยแมแตนอย โดยผูบริหารสูงสุดกลาววา “บริษัทเราเปนองคกรที่มีบุคลากร
ที่มีความพรอมและมีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเองอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชเทคโนโลยี
ในการทำงาน จากวิกฤตดังกลาวทุกคนยังสามารถดำเนินงานไดเปนอยางดี”
แตอยางไรก็ดีเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำการลดตนทุนทางการจางงานจึงเปน
สิ่งแรกที่องคการเลือกที่จะตัดออกเพื่อลดการใชจาย ในสวนนี้ ผูบริหารสูงสุดไดระบุวา “ทางบริษัท
มองวาการลดการจางงานไมใชการลดตนทุนเพียงทางเดียว หากแตเปนการพยุงผลประกอบการ
ไปดวยพรอม ๆ กัน ดังนั้นทางบริษัทจึงมีการพิจารณาเรื่องจำนวนพนักงานอยางเขมขนและไม มี
นโยบายในการปลดหรือลดเงินเดือนพนักงานเดิม แตใชวิธีในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ซึ่งก็คือการใหบุคลากรที่มีอยูเดิมรับผิดชอบหนาที่มากขึ้นกวาที่เคย เพื่อเปนการใชประสิทธิภาพและ
ความสามารถของบุคลากรที่มีอยูอยางสูงสุดเทาที่จะทำได ในสวนของการรับพนักงานใหม ทางบริษัท
มีการพิจารณาอยางเขมขนในการรับพนักงานใหมวามีความจำเปนจริงหรือไม โดยจะรับพนักงานใหม
เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจอยางชัดเจนเทานั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแบกรับภาระตนทุนซึ่งแนวทางนี้
เปนการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด”
จากนั้นไดใหความเห็นตอวาการลดตนทุนนั้นควรลดจากปจจัยในดานอื่น ๆ โดย
ผูบริหารสูงสุดไดกลาวในสวนนี้วา “ทางบริษัทมีการเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน เชน การลดตนทุนในการดำเนินการตาง การดำเนินธุรกิจแบบระมัดระวัง
การลดกระบวนการหรือแผนกตาง ๆ ที่ไมจำเปน ซึ่งการปรับนโยบายบางประการเพื่อลดภาระตนทุน
ของบริษัท อาจทำใหบุคลากรในบริษัทตองปรับตัวหรือวิธีการทำงานบางแตะไมมีการปรับลดบุคลากร
แตอยางใด

5. วิเคราะห สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การปรับตัวขององคการเพื่อความอยูรอดในภาวะการณระบาดของโควิด 19
กรณี ศ ึ ก ษา บริ ษ ั ท โลคั ล ไลท จำกั ด เป น การวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดย
การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ ที่ไดรับจากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูบริหารบริษัท โลคัลไลท จำกัด
จำนวน 10 ทาน และขอมูลทุติยภูมิที่ไดรับจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ
สถานการณการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
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เพื่อศึกษาผลกระทบอันเนื่องมาจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ตอการดำเนินงาน
ของบริษัท โลคัลไลท จำกัด เพื่อวิเคราะหแนวทางการปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลาง
และระยะยาวซึ่งเกี่ยวของกับการลดตนทุน การขยายตลาด จำนวนบุคลากร และการเปลี่ยนวิธีการ
ทำงานขององคการ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงผลการวิเคราะหผลกระทบที่ไดรับจากการระบาดของโรค COVID-19
ตอการดำเนินงานขององคการ และที่การปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาว
ซึ่งเกี่ยวของกับการลดตนทุน การขยายตลาด จำนวนบุคลากร และการเปลี่ยนวิธีการทำงานขององคการ
5.1.1 ผลกระทบอันเนื่องมาจากสภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ตอการ
ดำเนินงานของบริษัท โลคัลไลท จำกัด
5.1.1.1 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ
จากการศึ ก ษา พบว า จากสถานการณ ก ารระบาดของโรค COVID-19
องคการไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 3 สวน ไดแก
1) ความตองการสินคาและบริการของคูคาที่ลดลง
จากวิกฤตการณระบาดของโรค COVID-19 ที่มีการระบาดไปทั่วโลกนั้น
ทำใหรัฐบาลตองออกมาตรการเพื่อควบคุมและลดการแพรระบาดใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในแตละวัน ไดแก มาตรการการเวนระหางทางสังคม มาตรการในการประกาศสถานการณฉุกเฉิน
และมาตรการการปดประเทศหามผูใดเขาหรออกจากราชอาณาจักร เปนตน จากมาตรการดังกลาว
สงผลกระทบตอความตองการสินคาและบริการในโซอุปทาน (Supply chain) ทำใหรายไดของคูคา
ลดลง สงผลตอความกังวลใจในการใชจายและเห็นวาควรงดหรือระงับ คาใชจายที่ยังไมมีความจำเปน
ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีการถดถอยเชน นี้ จากผลกระทบในโซอุปทานดังกล าว ทำใหปริมาณการ
จางงานของลูกคาลดลงหรือทำใหเกิดการตัดสินใจชะลอการวาจางและมีความตองการในบริการลดลง
2) การลดตนทุนการดำเนินงานขององคการ
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกลาวสงผลใหองคการตองลดตนทุนในดาน
การปฏิบัติงาน (Operation Cost) โดยการใชประโยชนทางเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานขององคการ สงผลใหบุคลากรมีเวลามากขึ้นในการคิดตอยอดผลงานหรือกระบวนการ
เพื่อเพิ่มรายไดเขาสูบริษัท อีกทั้งการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาวยังชวยสนับสนุนรูปแบบการ
ทำงานเดิมขององคการที่มีการดำเนินงานในลักษณะ “ออฟฟศเสมือน” ที่ไมวาผูบริหารหรือบุคลากร
จะอยูที่ ใด ก็สามารถติด ต อสื่ อสารกัน ได ทางการควบคุ มรีโ มทระยะไกล ดวยระบบอิน เตอร เ น็ ต
ซึ่งนอกจากจะทำใหไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปทำงานที่ออฟฟศแลว ยังทำใหเกิดประสิทธิผลใน
การทำงานเพิ่มมากขึ้นดวย ชวยใหองคการประหยัดคาใชจายในการเชาพื้นที่เพื่อจัดทำเปนสำนักงาน

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

693

นอกจากนี ้ ย ั ง มี ก ารปรั บ กระบวนการบางอย า งที ่ ม ี ค วามซ้ ำ ซ อ นหรื อ ไม จ ำเป น เพื ่ อ ให บ ริ ษั ทมี
ความคลองตัวมากขึ้นและชวยลดคาใชจายที่ไมจำเปน
3) การเพิ่มหรือลดจำนวนบุคลากรขององคการ
สืบเนื่องจากการลดตนทุนการดำเนินงานขององคการโดยการใชเทคโนโลยี
เขามาเกี่ยวของนั้นองคกรจึงไมมีนโยบายปลดหรือลดเงินเดือนของบุคลากรที่มีอยูเดิม เพียงแตได
ปรับรูปแบบการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณ โดยบุคลากรสามารถทำงานและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี ไดอย า งเต็มประสิทธิภาพ ส งผลใหห นาที่บ างสวนของบุคลากรหายไปแตอยางไรก็ดี
องคการไดมีการเพิ่มลักษณะของงานที่มีความหลากหลายซึ่งเกิดจากการคิดคนบริการและผลิตภัณฑ
ใหมๆ ใหบุคลากรที่มีอยูเดิมรับผิดชอบหนาที่หลากหลายและมากขึ้นกวาที่เคย ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งใน
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและตอบโจทยกลยุทธการดำเนินงานในระยะกลางและระยะ
ยาวขององคการ
5.1.2 การปรับตัวที่จำเปนตอองคการในระยะกลางและระยะยาว
จากผลกระทบอั น เนื ่ อ งมาจากภาวะการระบาดของโรค COVID-19 ต อ การ
ดำเนินงานของบริษัท โลคัลไลท จำกัด สามารถสรุปออกมาเปนปจจัยที่จำเปนตอการปรับตัวของ
องคการในการดำเนินงานในระยะกลางและระยะยาว ดังตอไปนี้
5.1.2.1 ดานการตลาด
ภายหลั งวิ กฤตการณร ะบาดพบวา ผูบ ริโ ภคมี พ ฤติ กรรมการบริ โ ภคที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผูบริโภคกำลังประสบกับชวงเวลาของการปรับพฤติกรรมอยางปจจุบันทัน
ดวนกับการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการสภาวะการระบาดของโรค COVID-19
ดังนั้นองคการควรมีการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหและเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปโดย
ไว จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา องคการที่ไมไดมีการวิเคราะหขอมูลของผูบริโภคมี
แนวโนมที่จะทำธุรกิจตอไปดวยความยากลำบาก เนื่องจากไมมีขอมูลเพียงพอที่จะนำไปวิเคราะหเพื่อ
ตอยอดและกำหนดทิศทางทางการตลาดได
ในระยะกลางและระยะยาวองค ก ารควรเก็ บ ข อ มู ล ความต อ งการและ
พฤติกรรมการบริโภคของลูกคาทั้งชองทางออฟไลนและออนไลน โดยวิเคราะหเจาะลึกถึงความ
ตองการของลูกคาที่เปลี่ยนไป ความกังวลใจ รวมทั้งตัวแปรในการตัดสินใจซื้อใหม ๆ เพื่อมองหา
โอกาสในการทำการตลาดและสรางฐานการตลาดรูปแบบใหมๆ โดยการปรับตัว ปรับแนวคิด หรือ
ปรับชองทางการขาย เปนตน และที่สำคัญคือการทำการตลาดอยางตอเนื่องผานทางชองทางการใช
สื ่ อออนไลน โซเชี ย ลมี เ ดี ย รวมทั ้ งพั ฒ นาดิจ ิตอลแพลตฟอรมที่เหมาะสมกับ ธุร กิจ ขององค การ
การเตรียมความพรอมเชนนี้จะชวยใหองคการกาวขามวิกฤตตาง ๆ ไปได
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5.1.2.2 ดานเทคโนโลยี
การดำเนิ น งานในสภาวะวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ใหม เ ป น สิ ่ ง ที ่ ท ุ ก องค ก ารต อ งเผชิ ญ
ซึ ่ งไม เ พี ย งแต จ ะทำให เ กิ ดวิ ถี ช ี ว ิ ต ใหมกับ องคการ แตย ังสงผลไปถึงระบบการเงิน ขององค ก าร
โดยเฉพาะจากนโยบายการเวนระยะหางทางสังคมทำใหหลายธุรกิจประสบปญหาขาดทุนและปด
กิจการไปในที่สุด การปรับตัวทางเทคโนโลยีในการดำเนินงานในยุคปจจุบันถือเปนปจจัยหลักที่ มี
อิทธิพลตอประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลในการประกอบการขององคการ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีภายหลังการเกิดการระบาดของโรค COVID-19 จะเปนการพัฒนาเพื่อรองรับความตองการ
และอำนวยความสะดวกในดานตางๆที่ขาดหายไป เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลเพื่อใหเกิดความทัดเทียมหรือเหนือกวาองคการอื่นๆ โดยเนนไปที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีในการบริหารงาน หากองคการมีการใชงานเทคโนโลยี
ทั้ง 3 ดานนี้อยางเหมาะสมจะสามารถเพิ่มผลิตภาพขขององคการไดอยางตอเนื่องและกอใหเกิด
สมดุลระหวางงานและการบริหารระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2.3 ดานความพรอมของบุคลากร
นอกจากการปรับตัวทางเทคโนโลยีและดิจิตอลแลว องคการยังมีหนาที่ใน
การใหความรูและความเขาใจตอบุคลากร พรอมทั้งการพัฒนาทักษะที่มีอยูเดิม (Upskill) และเรียนรู
ทักษะใหมๆ (Reskill) เพื่อเตรียมพรอมกับการปรับตัวทางเทคโนโลยี ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่มีความสำคัญ
เพราะการระบาดของโรค COVID-19 เป น ตั ว เร ง ให เ กิ ด การ Disruption จากเทคโนโลยี อ ย า ง
กาวกระโดด องคการจึงควรทำงานในเชิงรุกเพื่อกระตุนใหบุคลากรรูจักเรียนรูทักษะใหม ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อปรับตัวใหอยูรอดในระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 ควรมองวาวิกฤตการณระบาดดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปน
สิ่งที่ทาทายทำใหองคการเกิดการตื่นตัวและมีการพัฒนารูปแบบการทำงานอยางตอเนื่อง เพราะไมวา
จะเปนในยุคสมัยใด เมื่อโลกเกิดวิกฤตการณมักมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นตามมาเสมอ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ทำใหมนุษยชนสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางงายดาย
ในยุคโลกาภิวัตน
5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.3.1 สำหรับผูที่มีความสนใจในการนำผลการศึกษานี้ไปตอยอดควรเพิ่มเติมในสวน
การวิจัยในเชิงปริมาณเพื่อเก็บขอมูลของบุคลากรเพื่อใหทราบถึงขอมูลเชิงลึกในการดำเนินงานของ
องคการ เพื่อเปนประโยชนตอการกำหนดแนวทางการปรับตัวขององคการอยางแทจริง
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การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 )
กรณีศึกษา ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

วีรสุดา ชัยยะ *
0

บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึ ก ษา 1) เพื ่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ของร า นค า ในเขตพื ้ น ที ่ บ ริ เ วณชายหาดบางแสน ภายหลั ง มี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) 2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
ปญหาการปรับตัวของรานคาในดานของเศรษฐกิจของรานคาที่ขายของอยูบริเวณชายหาดบางแสน
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถาม การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางรานคา คือ รานคาบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 338 ราน จากนั้นนำมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) และใชสถิติเชิงอนุมาน
เพื่อวิเคราะหหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใชสถิติ Chi – square test
(𝑋𝑋�– test)

ผลการศึกษาวิจัยพบวา ขอคนพบขอที่ 1 ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลการสำรวจการปรับตัว
ทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) ดานการบริการ
พบวา โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.97) และดานเศรษฐกิจ พบวา โดย
ภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับนอย (𝑋𝑋�= 2.32)
*

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เลขที่ 148 หมู 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
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วีรสุดา ชัยยะ

1. บทนำ
การทองเที่ยวมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ เชน ดานสังคมดานวัฒนธรรม
ด า นธรรมชาติ และสิ ่ งแวดล อม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในดานเศรษฐกิจ เนื่องจากการทองเที่ย วมี
ความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจตอเนื่องอีกมากมาย ธุรกิจหลัก ไดแกธุรกิจที่พัก ธุรกิจนําเที่ยว เปนตน ธุรกิจ
รอง ไดแก ธุรกิจภัตตาคารรานอาหาร ธุรกิจจำหนาย ของที่ระลึก เปนตน
เศรษฐกิ จ ประเทศไทยในป 2563 กลั บ มาขยายตั ว ดี ก ว า ป 2562 แต ด  ว ยภาวะที ่ มี
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม เศรษฐกิจในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเศรษฐกิจไทย
มีแนวโนมจะชะลอตัวและต่ำกวาระดับศักยภาพตออีกป เนื่องจากวาเกิดภาวะการระบาดของไวรัส
โควิด-19 ในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน ในสวนวิกฤตไวรัสโควิด-19 จากที่เศรษฐกิจไทยพึ ่ง พา
เศรษฐกิจตางประเทศคอนขางมาก จึงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ทางดานเศรษฐกิจโครงสราง
ทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร เทศบาลเมืองแสนสุข เปนชุมชนทางการศึกษา การทองเที่ยว และที่
พักอาศัย ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย เศรษฐกิจโดยรวมจึงขึ้นอยูกับการพาณิชยกรรม
กิจกรรมดานการคา ตั้งอยูหนาแนนบริเวณตลาดหนองมนและชายหาดบางแสน นักทองเที่ยวที่
เดินทางมาบางแสน
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา
หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
อีกทั้งมีขอเสนอแนะรวมถึงแนวทางในการแกไขปญหาเพื่อนำขอมูลจากการศึกษามาปรับใชเพื่อให
เกิดประโยชนแกรานคา
วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื ่ อศึ กษาการปรั บ ตัว ของรานคาในเขตพื้น ที่บ ริเวณชายหาดบางแสน ภายหลังมี
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 )
2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาการปรับตัวของรานคาในดานของ
เศรษฐกิจของรานคาที่ขายของอยูบริเวณชายหาดบางแสน

2. แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
ความหมาย ในชี ว ิ ตประจำวัน บุคคลตองเผชิญ กับ สิ่งแวดลอมซึ่งมีการเปลี่ย นแปลงอยู
ตลอดเวลาไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคลเอง หรือเกิดจากสภาพธรรมชาติ
ที่อยูรอบตัว สิ่งดังกลาวนี้จะรบกวนดุลยภาระของบุคคล เปนเหตุใหบุคคลตองปรับเพื่อดำรงไว
ซึ่งความมั่นคงของชีวิตโดยธรรมชาติของการดำรงชีวิต มนุษยจำเปนตองดิ้นรนตอสู และเผชิญกับ
การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
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ปญหาตาง ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวมนุษย ซึ่งลวนแตเปนสิ่งรบกวนทำใหเกิดความคับของใจ ขัดแยง วิตกกังวล เปนผลใหบุคคลมีความ
ตึงเครียดทางจิตใจและอารมณอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งโดยธรรมชาติแลวมนุษยพยายามที่จะรักษา
ความสมดุลของรางกายจิตใจและอารมณดวยตนเอง ทั้งนี้เพื่อสภาพความสมดุลหรือสุขสบาย ใหมาก
ที ่ ส ุ ด ดั ง นั ้ น มนุ ษ ย ม ี ก ารแสดงออกถึ ง วิ ธี ก ารที ่ ใ ช เ พื ่ อ ผ อ นคลายหรื อ ลดความตึ ง เครี ย ดที่
เกิดขึ้น อาจเปนในรูปปฏิกิริยาหรือความคิด ทุกอยางจัดวาเปนการปรับตัวทั้งสิ้น (พิชญ ประเสริญสินธุ,
2527 : 274)
สาเหตุของการปรับตัว
ดวงเดือน มูลประดับ (2541 : 33) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับสาเหตุการปรับตัวไววา คนเราจะ
เกิดการปรับตัวเมื่อประสบกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ อันสงผลใหเกิดความไมสบายใจความวิตกกังวล
ความคับของใจและความเครียด ซึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งดังตอไปนี้
1) ไมสามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนได
ทรงศักดิ์ เทพสาร (2542 : 8-9) ไดสรุปไววา Maslow ไดจัดลำดับความตองการของมนุษย
ออกเป น ขั ้ น ตา ง ๆ 5 ขั ้ น ดั งนี ้ คื อ ความต องการทางดานรางกาย ความตองการความปลอดภัย
ความตองการความรักและความเปนเจาของ ความตองการไดรับการยกยองนับถือ ความตองการ
สัจการแหงตน ซึ่งการที่ไมสามารถตอบสนองไดนั้น อาจเปนเพราะอุปสรรคที่เนื่องมาจากตัวเอง
หรือผูอื่น มีผลทำใหบุคคลเกิดความไมสบายใจ ความคับของใจตามมา
2) เกิดจากความขัดแยง
กล า วคื อ การที ่ บ ุ ค คลจะไม ส ามารถจะตั ด สิ น ใจเลื อ กการกระทำทั ้ ง 2 อย า ง ได ใ น
ขณะเดี ย วกั น แต จ ะต อ งเลื อ กการกระทำเพี ย งอย า งเดี ย ว ซึ ่ ง มี ก ารแสดงออกถึ ง ลั ก ษณะของ
ความขัดแยง 3 ลักษณะคือ ความขัดแยงในทางบวก ความขัดแยงในทางบวกและลบ
2.2 แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น มีนักสังคมศาสตรหลายคนไดพูดถึงความหมายและ
แนวคิดตาง ๆ กันดังนี้
Everett M. Rogers ใหความหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวา หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เกิดขึ้นในโครงสรางและหนาที่ของระบบสังคมระบบหนึ่งซึ่งโครงสรางของ
ระบบนั้นประกอบในดานสถานภาพของบุคคลและของกลุม สวนภาระหนาที่ ไดแก บทบาทหรือ
พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งมีตามสถานภาพที่ไดมา โครงสรางและหนาที่ของสังคมจะเกี่ยวพันถึงกัน
และกั น อย างใกล ชิ ด ตลอดจนมี ผลต อกั นและกัน ดังนั้น ในขบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อสวนหนึ่ง
เปลี่ยนไปจากเดิม สิ่งอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย (อางใน รัชนีกร เศรษโฐ, 2528 หนา 81)
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Talcott Parsons ใหความหมายวา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำใหการกระทำทางสังคม
มีมากมาย แยกแยะออกไปเปน การเปลี่ยนไปสูความทั ดเทีย มกัน ความเปนปจเจกชนนิย ม และ
ความมีเหตุผล (Rationality) มีปริมาณมากขึ้น
นักสังคมศาสตร ไดกลาวถึงแนวคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมว า
ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงสภาพความเรียบงายไปสูสภาพที่ซับซอน และปรับตัวจากชุมนชนบทกลายเปน
ชุ มชนเมื อง ซึ ่ งการเปลี ่ ย นแปลงชุมชนนี้ เนน การเปลี่ย นแปลงของการจัดการทางสังคม แสดง
ความแตกตางทางสังคม ในสถานการณที่ตรงกันขามกันคือชุมชนเมืองและชนบท ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลที่มีการชวยเหลือรวมมือกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความผูกพันทางจิตใจ มีขอตกลงที่
เปนธรรมชาติไมเปนทางการเมื่อชุมชนมีขนาดใหญขึ้นและซับซอนมากขึ้นความสัมพันธระหวางบุคคล
จะเปลี่ยนเปนแบบที่มีลักษณะการติดตอกันอยางเปนทางการ มีการควบคุมที่เปนบรรทัดฐานของ
สังคม ปองกันไมใหเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ในเรื ่ องรู ปแบบของการเปลี่ ยนแปลงนั้ น การเปลี่ย นแปลงทางสังคมอาจเกิดซ้ำ ๆ หรื อ
เปลี่ยนไปซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1) การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เปนผลซึ่งกัน
และกัน
2) การเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติหรือการบังคับใชกำลัง
3) การเปลี่ยนแปลงตามแผนงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งใจจะใหเกิด
2.3 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจเปนระบบพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญ
ตอการดำรงชีวิตของมนุษย เนื่องจากมนุษยใชกระบวนการทางเศรษฐกิจในการบำบัดหรือตอบสนอง
ความตองการของตนเอง (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ, 2530 : 19) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจไววา เปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทำใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไดแก ระบบการผลิต ระบบการบริโภคและระบบการแลกเปลี่ยน ตัวอยางของ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มองเห็นไดชัดเจน อาจดูจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่นักเศรษศาสตร
ใชเกณฑตาง ๆ ในการกำหนดขึ้นของการพัฒนา เชน อดัม สมิธ แบงการพัฒนาเศรษฐกิจออกเปน
5 ขั้นตอน คือ ขั้นลาสัตว การปศุสัตว การเกษตร การพาณิชย การอุตสาหกรรม ตามลำดับ หรืออาจ
ดูการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากเกณฑการใชกลไกในการแลกเปลี่ยน คือ จากการแลกเปลี่ยน
สิ น ค า ต อ สิ น ค า เป น การใช เ งิ น เป น สื ่ อ ในการแลกเปลี ่ ย น จนถึ ง ขั ้ น ใช ส ิ น เชื ่ อ เป น สื ่ อ กลางใน
การแลกเปลี่ยน เปนตน
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ในความหมายทางสั ง คมวิ ท ยา (สนธยา พลศรี , 2533 : 93) ให ค วามหมายไว ว  า เป น
ความแตกตางในของสิ่งเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบตางเวลากัน โดยอาจจะดีขึ้นหรือเลวลงก็ได ในสวน
ของลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้น NISBET (อางถึงใน สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2530 : 17) ไดบอกถึง
ลักษณะของการเปลี่ย นแปลงไว คื อ การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่อวงของธรรมชาติเ กิดขึ้ นตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่จำเปนตองเกิด และเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจะเปนรูป
แบเดียวกันตามพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับบัณฑิตยสถาน (2532 อางถึงใน ดารณี ถวิลพิพัฒน,
2541 : 10) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือการที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอยางหรือรูปแบบทาง
สังคมไดเปลีย่ นแปลงไปไมวาจะทางใดก็ตาม อาจเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอยเปนไปอยางถาวร
หรือชั่วคราวโดยวางแผนใหเปนหรือเปนไปเอง และเปนประโยชนหรือเปนโทษก็ได
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
เราสามารถศึกษารูปแบบของการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษารูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม (Pattern of change) เพื่อ (Vago, 1980 อางถึงใน อภิชาต ผลเรือง, 2537:
35-36) ไดจำแนกรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสังคมออกเปน 8 รูปแบบ ไดแก
วิวัฒนาการ (Evolution) เปนการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปตองใชระยะเวลานาน
อาจเปนวิวัฒนาการโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เชน การใชพลังงานการผลิตอาหาร
การแพร กระจายทางวั ฒ นธรรม (Diffusion) การแพร กระจายทางวั ฒ นธรรม หมายถึง
ขบวนการกระจายสวนประกอบหรือระบบวัฒนธรรม และการคิดคนใหม ๆ ซึ่งเปนที่ยอมรับของ
สังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งที่อยูใกลกันหรือนบางครั้งอาจแพรกระจายไปทั่วโลก
การเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (Acculturation) หมายถึงการยอมรับเอาวัฒนธรรมที่เปนวัตถุ
และไมเปนวัตถุที่มีผลจากการติดตอกันเปนระยะเวลานาน การติดตอมีหลายรูปแบบ เชน การลา
อาณานิคม การอพยพเคลื่อนยาย การทองเที่ยว การติดตอสื่อสาร
การเปลี ่ ย นแปลงไปสู  ความทั น สมัย (Modernization) หมายถึง การเปลี่ย นแปลงจาก
สังคมดั้งเดิมมาเปนสังคมที่เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปงรูปแบบ
นี้มีผลตอสถาบันทางสังคมทุกสถาบันรวมทั้งมีผลตอวิถีชีวิตของสมาชิกในสังคม (นิเทศ ตินณะกุล,
2544 : 47) การเปลี ่ ย นแปลงไปสู  ค วามทั น สมั ย ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในป จ จุ บ ั น คื อ การแพร ก ระจายของ
เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิ จ จากสั งคมที่พัฒ นาแลว ไปสูส ังคมที่กำลัง พัฒ นา ซึ่งทั่ว โลกเรีย ก
โลกาภิวัฒน
การพัฒนาไปสูความอุตสาหกรรม (Industrialization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลมาจากการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม โดยการใชกำลัง
เครื่องจักแทนแรงงานคน ความเจริญทางอุตสาหกรรมเปนผลใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษาและการพัฒนาระบบเมือง
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การพั ฒ นาไปสู  ความเป น เมื อง (Urbanization) หมายถึง การเปลี่ย นแปลงจากชุ ม ชน
พื้นเมืองไปสูสังคมเมือง มีการแบงงานกันทำตามหนาที่อยางมีอิสระ ลักษณะของสังคมพื้นเมืองมี
ขนาดเล็ก เปนกลุม และไมมีการแบงระดับแรงงาน มีการควบคุมสังคมโดยศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ทุกคนปฏิบัติตามโดยไมมีการบังคับ (Smelser, 1968 อางถึงใน นิเทศ ตินณะกุล, 2544 :
51) เชื่อวาการเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนมือง มีการเปลี่ยนแบบแผนเพาะปลูกจากแบบเพื่อยังชีพมา
เปนเพื่อการคาและการเปลี่ยนแปลงจากการใชแรงงานคนและสัตวมาเปนการใชเครื่องจักรเครื่องกล
ในการผลิตสินคา การเคลื่อนยายของประชากรจากชนบทเขาสูเมือง

3. วิธีดำเนินการวิจัย
3.1 กรอบแนวคิด
การปรับตัวดานบริการ
- มีสวนรวมในการปฏิบัติตามระเบียบ
social distancing
- มีการตั้งจุดบริการเจลลางมือ
- มีการตรวจวัดอุณหภูมิกอนเขาใชบริการ
- สวมหนากากอนามัยเวลาใหบริการลูกคา
- มีการจัดทำ Delivery
- มีการฆาเชื้ออุปกรณเครื่องใชตางๆ
การปรับตัวดานเศรษฐกิจ
- มีการประกอบอาชีพเสริม
- มีกลยุทธในการสงเสริมการขาย
- มีการกูยืมจากแหลงเงินทุนตางๆ
- มีการปดกิจการชั่วคราว
- ไดมีการเลิกจางพนักงาน

การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ
ของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) กรณีศึกษา
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2 การศึกษาเชิงปริมาณ
3.2.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก รานคาบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ซึ่งมีจำนวนรานทั้งสิ้น 2,153 ราน (อางอิงที่มา https://www.saensukcity.go.th/departments
public-health-and-environment-division.html วันที่สืบคน 3 สิงหาคม 2563) ซึ่งมีขั้นตอนใน
การสุมกลุมตัวอยางดังนี้
1) กำหนดขนาดกลุ มตัว อย าง โดยวิธีการคำนวณขนาดกลุ มตัว อยางของทาโร
ยามาเน จากรานคาจำนวน 2,153 ราน เมื่อคำนวณแลวไดขนาดกลุมตัวอยางสำหรับการศึกษาเปน
จำนวนราน ดังนี้
สูตร

n =
n
n
n
n

N
1+ ( Ne2 )
=
2153
1 + (2153(0.052))
=
2153
1 + (2153 x 0.0025)
= 337.32
= 338

เมื่อ

n
คือ จำนวนตัวอยาง หรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N
คือ จำนวนหนวยทั้งหมด /จำนวนของรานคาซึ่งเทากับ 2,153 ราน
e
คือ ความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง (sampling error) ในที่นี้จะกำหนด
เทากับ +/- 0.05 ภายใตความเชื่อมั่น 95%
ดังนั้นจึงควรใชจำนวนตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ประมาณ 338 ราน จึงจะยอมรับได
2) เทคนิคการสุมตัวอยาง จะใชวิธีการคำนวณกลุมตัวอยางจากรานคาบนชายหาด
บางแสน แบบสัดสวน (ดังตารางที่ 1) จากนั้นจะนำกลุมตัวอยางที่ไดมาสุมแบบบังเอิญอีกครั้งจาก
รานคาบนชายหาดบางแสน
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ตารางที่ 1: แสดงจำนวนรานคาบนชายหาดบางแสนและจำนวนกลุมตัวอยางในพื้นที่
พื้นที่
แผงลอยอาหารชายหาด
แผงลอย/ลอเลื่อน/เสื้อผา
ลอเลื่อน/ไกยาง
ลอเลื่อน (ของที่ระลึก)
ลอเลื่อน (ของทั่วไป)
ริมทางเดินแนวหินแกรนิต
ลอเลื่อน (ทั่วไป)(จับฉลาก)
เรขาย
อื่น ๆ
เตียงผาใบ / เกาอี้ชายหาด
นวดแผนไทย
หวงยาง
เรือสกูตเตอร
เรืออาง
จักรยานน้ำ
รวม

จำนวนประชากร
164
45
110
99
284
496
88
12
206
149
42
295
127
28
8
2153

จำนวนกลุมตัวอยาง
25
7
17
17
45
79
14
2
32
22
7
46
20
4
1
338

3.2.2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (questionnaires) ที่ผูศึกษาสราง
ขึ้นจากการศึกษาแนวคิดจากทฤษฎี เอกสารตาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ
ของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี
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3.2.3. วิธีการสรางเครื่องมือ
การสร า งแบบสอบถามเพื ่ อ ใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จ ั ย ครั ้ ง นี้ มี
รายละเอียด ดังนี้
1) ศึกษาตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม
2) สรางแบบสอบถามขึ้นตามกรอบขอมูลที่ตองการศึกษา โดยใชคำจำกัดความ
หรือนิยามปฏิบัติการตามตัวแปรที่กำหนดไวเปนหลักในการสรางคำถามตาง ๆ ใหครอบคลุมตัวแปรที่
ศึกษาทั้งหมด เพื่อใหแบบสอบถามสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการจะวัด (validity)
3) นำแบบสอบถามที่สรางขึ้น พรอมทั้งคำจำกัดความหรือนิยามปฏิบัติการของ
ตัวแปรเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ไดแก อัญชนา เพื่อพิจารณาตรวจสอบวานิยามและแบบสอบถามที่
สรางขึ้นนี้มีความชัดเจนถูกตองหรือไม รวมทั้งการพิจารณาสำนวนภาษาที่ใชในขอความวาสอดคลอง
กับลักษณะที่ตองการจะวัดหรือไม เพื่อใหเครื่องมือมีความตรงในเนื้อหา (content validity)
4) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น กอนนำไปทดลองใช
(try-out)
5) นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดสอบความเที่ยง (reliability) ใน
ภาคสนามกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมประชากรของการศึกษาที่มิใชกลุมตัวอยางจริงของการ
วิจัยครั้งนี้ จำนวน 30 ชุด ในพื้นที่ รานคาบริเวณวัดหลวงพอโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจาก
รานคาบริเวณวัดหลวงพอโสธรไดรับผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) เหมือนกับ
ร า นค า บริ เ วณชายหาดบางแสน แล ว นำมาคำนวณหาค า สั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาของครอนบั ค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคา = .854
6) แกไขแบบสอบถามโดยการปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ อีกครั้ง จากนั้นจึงดำเนินการ
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง
3.2.4. การเก็บรวบรวมขอมูล
1) ดำเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากรานคาบริเวณชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี
2) ตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของขอมูลในแบบสอบถาม
3) นำแบบสอบถามมาแปลขอมูลที่ไดเปนรหัสพรอมบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอร
4) การเก็บรวบรวมขอมูลไดกระทำในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 25 กันยายยน
2563 ถึง 25 ตุลาคม 2563
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3.2.5. การวิเคราะหขอมูล
1) การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะห
ขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้
(1.1) ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของแบบสอบถามหลังจาก
ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดแบบสอบถามที่ไดรับคำตอบที่สมบูรณครบตามจำนวนที่ระบุไว
(1.2) บั น ทึ ก ข อ มู ล ที ่ เ ป น รหั ส ลงในแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล และเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอรตามลำดับ
(1.3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
(1.4) ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย
2) การวิเคราะหขอมูล ทำการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการศึกษาดังนี้
(2.1) วิ เ คราะห ล ั ก ษณะกลุ  ม ตั ว อย า งที ่ ท ำการสำรวจ โดยใช ส ถิ ต ิ เ ชิ ง
พรรณนาในการวิเคราะหโดยจำแนกกลุมตัวอยางตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดกอน/หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) ดวยสถิติความถี่และคารอยละ
(2.2) วิเคราะหการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี จากแบบสอบถาม
ที่มีการวัดระดับ 5 ระดับ นำมาแปลงเปนคะแนน (Interval Scale) ดังนี้
คำตอบ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

คาคะแนน (Interval Scale)
1
2
3
4
5

การวิเคราะหการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน า (COVID 19 ) กรณี ศ ึ ก ษาชายหาดบางแสน จั ง หวั ด ชลบุ ร ี ใช ก ารคำนวณค า เฉลี ่ ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำมาจัดระดับโดยใชเกณฑคาพิสัย ดังนี้
คาเฉลี่ย
ระดับ
1.00 – 1.80
นอยที่สุด
1.81 – 2.60
นอย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากที่สุด
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(2.3) ใช ส ถิ ต ิ เ ชิ ง อนุ ม าน ในการวิ เ คราะห เ พื ่ อ อ า งอิ ง ผลการทดสอบจากกลุ ม
ตัวอยางไปยังกลุมประชากร ดังนี้
ทดสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว างป จ จัย คุ ณ ลั ก ษณะของประชากรกั บ การปรั บ ตั ว
ทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษา
ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ดวยสถิติ t-test สำหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบงได 2 กลุม
และสถิติ ANOVA สำหรับคุณลักษณะของประชากรที่แบงได 3 กลุมขึ้นไปที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
.05 หรือความเชื่อมั่น 95%

4. ผลการศึกษา
4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงควิจัยขอที่ 1
ตารางที่ 2: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุ มตัวอย าง
จำแนกตามดานการบริการ (n = 338)
ประเด็น
1 รานคาไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติตามระเบียบ
social distancing
2 รานคาไดมีการจัดตั้งจุด
บริการเจลลางมือ
3 รานคาไดมีการตรวจวัด
อุณหภูมิลูกคากอนเขาใช
บริการ
4. รานคาไดมีมาตรการ
ปองกันสวมหนากาก
อนามัยเวลาใหบริการลูกคา
5. รานคาไดมีการจัดทำ
Delivery
6. รานคาไดมีการทำความ
สะอาดฆาเชื้ออุปกรณ
เครื่องใชตาง ๆ

รวม
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ระดับการปรับตัว
ปาน
มาก
นอย
กลาง
จำนวน/รอยละ

นอย
ที่สุด

189
55.9

71
21.0

49
14.5

10
0.0

19
5.6

4.18 1.13

188
55.6

71
21.0

67
19.8

10
3.0

2
0.6

4.28 0.92 มากที่สุด

3

163
48.2

93
27.5

39
11.5

20
5.9

23
6.8

4.04 1.20

มาก

5

280
82.8

41
12.1

10
3.0

7
2.1

-

4.73 0.70

มาก
ที่สุด

1

73
21.6

33
9.8

10
3.0

30
8.9

192
56.8

2.30 1.68

นอย

6

255
75.4

23
6.8

-

27
8.0

33
9.8

4.30 1.36

มาก
ที่สุด

2

-

-

-

-

-

3.97

มาก

-

มากที่สุด

การศึกษาวิชาการคนควาอิสระของ
นักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชน ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร

�
𝑿𝑿

แปลความ
หมาย ลำดับ
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ระดับ
ที่
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มาก
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จากตารางที่ 2 ผลการสำรวจการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ดานการบริการ พบวา
โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.97)
และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุด 3 ประเด็น คือ ประเด็นขอที่ 4
รานคาไดมีมาตรการปองกันสวมหนากากอนามัยเวลาใหบริการลูกคา (𝑋𝑋�=4.73) ประเด็นขอที่ 6
รานคาไดมีการทำความสะอาด ฆาเชื้ออุปกรณเครื่องใชตางๆ (𝑋𝑋�=4.30) และประเด็นขอที่ 2 รานคา
ไดมีการจัดตั้งจุดบริการเจลลางมือ (𝑋𝑋�=4.28) ตามลำดับ
สวนประเด็นที่อยูในระดับมากมี 2 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้
ประเด็นขอที่ 1 รานคาไดมีสวนรวมในการปฏิบัติตามระเบียบ social distancing (𝑋𝑋�=4.18) และ
ประเด็นขอที่ 3 รานคาไดมีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกคากอนเขาใชบริการ (𝑋𝑋�=4.04) ตามลำดับ
สวนประเด็นที่อยูในระดับนอยมี 1 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้
ประเด็นขอที่ 5 รานคาไดมีการจัดทำ Delivery (𝑋𝑋�=2.30)
ตารางที่ 3: จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการปรับตัวของกลุมตัวอยาง จำแนก
ตามดานการเศรษฐกิจ (n = 338)
ประเด็น
1 รานคาไดมีการ
ประกอบอาชีพเสริม
2 รานคาไดมีกลยุทธใน
การสงเสริมการขาย
3 รานคาไดมีการกูยมื
จากแหลงเงินทุนตางๆ
4. รานคาไดมีการปด
กิจการชั่วคราว
5. รานคาไดเลิกจาง
พนักงาน
รวม

ระดับการปรับตัว
ปาน
มากที่สุด มาก
นอย
กลาง
จำนวน/รอยละ
52
30
22
51
15.4
8.9
6.5
15.1
31
42/
22
46
9.2
12.4 6.5
13.6
14
32/
44
36
4.1
9.5 13.0 10.7
172
28
7
28/
50.9
8.3
2.1
8.3
75
21
7
44
22.2
6.2
2.1
13.0
-

นอย
ที่สุด
183
54.1
197
58.3
212
62.7
103
30.5
191
56.5
-

X

แปล
ความหมาย ลำดับ
S.D.
ระดับ
ที่

2.16 1.52

นอย

3

2.00 1.40

นอย

4

1.81 1.21

นอย

5

3.40 1.80

ปาน
กลาง

1

2.24 1.66

นอย

2

2.32 1.51

นอย

-

จากตารางที่ 3 ผลการสำรวจการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ดานเศรษฐกิจ พบวา
โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับนอย (𝑋𝑋�= 2.32)
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และเมื่อพิจารณาในรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางมี 1 ประเด็น คือ ประเด็นขอที่ 4
รานคาไดมีการปดกิจการชั่วคราว (𝑋𝑋�=3.40)
สวนประเด็นที่อยูในระดับนอยมี 4 ประเด็น ซึ่งสามารถเรียงลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้
ประเด็นขอที่ 5 รานคาไดเลิกจางพนักงาน (𝑋𝑋�=2.24) ประเด็นขอที่ 1 รานคา ไดมีการประกอบอาชีพ
เสริม (𝑋𝑋�=2.16) ประเด็นขอที่ 2 รานคาไดมีกลยุทธในการสงเสริมการขาย (𝑋𝑋�=2.00) และประเด็น
ขอที่ 3 รานคาไดมีการกูยืมจากแหลงเงินทุนตาง ๆ (𝑋𝑋�=1.81) ตามลำดับ

5. สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
การวิจัยเรื่องการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี
มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ
1) เพื่อศึกษาการปรับตัวของรานคาในเขตพื้นที่ตำบลแสนสุข ภายหลังมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 )
2) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหาการปรับตัวของรานคาในดานของ
เศรษฐกิจของรานคาที่ขายของอยูบริเวณชายหาดบางแสน
ขอคนพบขอที่ 1 ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลการสำรวจการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา
หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) ดานการบริการ พบวา โดยภาพรวมรานคามี
การปรับตัวอยูในระดับมาก (𝑋𝑋�= 3.97) และดานเศรษฐกิจ พบวา โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยู
ในระดับนอย (𝑋𝑋�= 2.32)
ผลการทดสอบสมมุติฐาน สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย

สมมุติฐาน
1. การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามเพศ
2. การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามอายุ
3. การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามสถานภาพ
4.การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามการศึกษา
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ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ยอมรับสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ปฏิเสธสมมุติฐาน

วีรสุดา ชัยยะ

ตารางที่ 4: แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย (ตอ)
สมมุติฐาน
5.การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามรายไดตอเดือนกอนการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 )
6.การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามรายไดตอเดือนกอนเกิดการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19
7. การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) แตกตางกันตามประเภทรานคา

ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
ยอมรับสมมุติฐาน

ปฏิเสธสมมุติฐาน

ปฏิเสธสมมุติฐาน

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ในการวิเคราะหถึงองคความรูใหมที่ไดจาการวิจัย ผูวิจัยจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวางขอ
คนที่ไดจากการศึกษาและองคความรูเดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
1) ดานการบริการ พบวา การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 )โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับมาก
2) ดานเศรษฐกิจ พบวา การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 )โดยภาพรวมรานคามีการปรับตัวอยูในระดับนอย
5.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอเสนอแนะที่เปนนัยยะในเชิงนโยบายที่
สำคัญดังนี้
1) เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีมาตรการใหรานคาปฏิบัติ การปองกันการแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ไปในทิศทางเดียวกัน เชน มีจุดบริการแอลกอฮอรและตรวจวัดอุณหภูมิทุกราน
2) เทศบาลเมืองแสนสุข ควรมีการจัดฝกอบรมใหผูประกอบการมีอาชีพเสริม
5.4 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
หลังจากที่ไดดำเนินการวิจัยเรื่องการปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19 ) กรณีศึกษาชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี เปนที่เรียบรอย
แลว ผูวิจัยเห็นวาควรมีการดำเนินวิจัยหลังจากนี้ คือ
1) การปรับตัวทางดานเศรษฐกิจของรานคา หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID 19) กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
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