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ความเครียดของคนไทย
STRESS OF THAI PEOPLE
รักเกียรติ จาริ ก
บทคัดย่อ
อดีตชี วิตของคนไทยไม่สับสนวุน่ วายสักเท่าใด การดารงชี วิตก็เรี ยบง่ายสบาย ๆ แต่เมื่อโลกมี การ
เปลี่ ยนแปลงไป นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชี วิตมากขึ้นทุกที ทาให้ชีวิตของคนไทยต้องเริ่ ม
เปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนประเทศไทยที่อยูก่ บั โมเดล 1.0 เราก็อยูไ่ ด้โดยไม่รู้สึกเครี ยดแต่อย่างใดเลยในการใช้
ชีวติ ครั้นต่อมาเปลี่ยนเป็ น โมเดล 2.0 เราก็ยงั อยูไ่ ด้โดยที่ไม่รู้สึกเครี ยดกับการใช้ชีวิตปกติเหมือนเก่า แต่พอ
ประเทศไทยเริ่ มเข้าสู่ โมเดล 3.0 จะรู ้สึกได้ทนั ที่เลยว่าคนไทยจานวนไม่นอ้ ยต้องจมอยูก่ บั ความเครี ยดและ
มี แนวโน้มว่าจะเพิ่ มมากขึ้ น เพราะการแข่ง ขันและต่อสู ้ รุนแรงขึ้ น และอี กในไม่ ช้านี้ นโยบายใหม่ ของ
รัฐบาลที่กาลังพยายามผลักดัน โมเดล 4.0 อันเป็ น โมเดล เพื่อการแข่งขันแห่ งนวัตกรรมมาสู่ ประเทศไทย
ก็ยิ่งอาจทาให้คนไทยในปั จจุบนั ต้องเพิ่มความพยายามที่จะต้องยิ่งต่อสู ้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอด ซึ่ งเป็ นผล
ที่ทาให้เกิดความเครี ยดมาขึ้นตามมาด้วยอย่างแน่นอนสาหรับคนไทย
คาสาคัญ: (1) ความเครี ยด (2) สาเหตุความเครี ยด (3) ความเครี ยดของคนไทย (4) วิธีคลายเครี ยด (5) โมเดล 4.0.
Abstract
Erewhile in Thailand, people's lives, not chaos. Life was simpler things. But the world has
changed. Innovations have to play a role in life more and more. Thailand has started to change people's
lives. When Thailand was the first model with 1.0, (Agriculture). We live without feeling stressed. And
when they changed to model 2.0, (Light industry) we still feel the same without feeling stressed. But when
the Thailand began to model 3.0, (Heavy industry) we felt immediately that the Thai people have caught
up with a lot of stress. Because of competition and the economic struggle more intensified. And soon the
new policy of the government is trying to push the 4.0 model, About Competition for innovation to
Thailand. It might even make people in Thailand currently need to increase their efforts and to struggle
even more to survive. This will cause increased stress on the people of Thailand.
Keywords: Stress of Thai people, Stress, Thailand model, Innovations, Increased stress
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บทนา
โลกปั จจุบนั ทุกวันนี้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ ว เร็ วเสี ยจนกระทัง่ เรา
แทบจะนึกไม่ถึงเลยว่ามีสิ่งที่เหลือเชื่ อที่เกิดจากฝี มือมันและสมองของมนุ ษย์ โลกทุกวันนี้ ใบเล็กลงทุกที่ไม่
ว่าจะเกิดอะไรที่ไหนในโลกใบนี้เราจะรู ้ได้ภายในมีกี่วินาที การเดินทางที่รวดเร็ วจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งจาก
ประเทศหนึ่ งไปยังอีกประเทศหนึ่ งหรื อทวีปอีกซี กโลกหนึ่ ง การติดต่อสื่ อสารคุยกันเหมือนอยูใ่ กล้ชิดข้างๆ
กัน นัน่ คือผลของการใช้เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้นมาตลอดเวลาจุดประสงค์
ก็เพื่อในการทาให้การใช้ชีวติ สะดวกสบายง่ายขึ้น
แต่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสิ่ ง ประดิ ษฐ์ที่ท นั สมัย ล้ า หน้าทั้งหลายมันไม่ไ ด้ม าเฉยๆ แต่ มนั มา
พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงอันมหาศาลบนโลกใบนี้ เกิดเป็ นความต้องการที่จะมีมนั และอยูก่ บั มันแม้จะต้อง
เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อมทรั พ ยากรต่ า งๆ ที่ มี อยู่ หรื อแม้ก ระทัง่ ตัวเราเองเพื่ อแลกกับ มัน เกิ ดเป็ นวงจร
กระทบกันไปทัว่ ผูท้ ี่ มีนวัตกรรมใหม่หรื อเทคโนโลยีที่ สูงกว่า ก็ย่อมที่ จะได้เปรี ยบ คนที่ ด้อยกว่าก็ ตอ้ ง
พยายามที่จะต่อสู ้ดิ้นรนหรื อยอมที่จะต้องอยูใ่ ห้รอด และสิ่ งนี้ คือปั ญหาที่วา่ คนไทยที่ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้ดิ้นรน
อยูใ่ นสภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อย่างทุกวันนี้ จะต้องได้รับความเครี ยดขนาดไหน และจัดการอย่างไร
หากที่จะต้องดารงชีวติ อยูก่ บั มันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดไป
ความเครียด (Stress)
โลกแห่ ง ความก้า วหน้าหรื อที่ เราเรี ยกว่าโลกแห่ ง โลกาภิ วตั น์อะไร ๆ ก็เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ ว การสื่ อสารที่กา้ วไปข้างหน้าอย่างไม่มีวนั จะหยุดได้ สิ่ งแปลก
ใหม่เกิดขึ้นทุกวันอย่างเหลือเชื่ อแต่เป็ นเรื่ องของความเป็ นจริ ง จนทาให้ผคู ้ นอีกจนวนมากตามไม่ทนั ในสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทุกอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงหมด ทั้งการใช้ชีวติ ดั้งเดิม ขนบธรรมเนี ยมวัฒนธรรมเก่าๆ เริ่ ม
หายไป สิ่ ง ที่ เ คยเป็ นหรื อเคยมี เ มื่ อก่ อนนี้ ก็ หายไป มี สิ่ ง ใหม่ เข้า มาทดแทนในทุ ก ๆ ด้า นทั้ง เศรษฐกิ จ
การเมือง สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทาให้มีคนจานวนมากตามการเปลี่ยนแปลงไม่ทนั คนกลุ่มเก่าหรื อร่ วมสมัย
ก็ตามไม่ทนั เทคโนโลยี แม้กระทั้งคนรุ่ นใหม่ที่ไม่ใส่ ใจก็ตามไม่ทนั เหมือนกัน ความสุ ขสบายแต่ก่อนที่เคยมี
ก็เริ่ ม หดหายไป กลายเป็ นสั งคมที่ ต้องดิ้ นรนต่ อสู ้ และต้องเรี ย นรู ้ สิ่ง ใหม่ ๆ ตลอดเวลาจะหยุดนิ่ ง ไม่ ไ ด้
ก่ อให้เกิ ดความกดดันจนกลายเป็ นความเตรี ย ด (Stress) ในตัวบุ ค คล และจะเห็ นได้ว่า ในประเทศที่
เจริ ญก้าวหน้าหรื อประเทศที่พฒั นาแล้ว จะพบผูท้ ี่เกิ ดความเครี ยดและควบคุมสติของตัวเองไม่ได้ตามท้อง
ถนนบ่อยมากๆ และอาการลักษณะนี้ ก็จะลุกลามไปยังประชากรประเทศต่าง ๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้แต่
ประเทศไทยของเรา
อันที่จริ งความเครี ยดไม่ใช่ สิ่งที่ไม่ดีเสี ยทั้งหมด ความเครี ยดมีท้ งั คุ ณและโทษ ความเครี ยดหากมี
พอเหมาะพอควรก็ จะท าให้เ กิ ดการกระตุ ้นเป็ นตัว เร้ า ให้ เราก้า วไปข้า งหน้า อย่า งมี พ ลัง ท าให้ป ระสบ
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ความสาเร็ จ ผลักดัน สร้ า งแรงบันดาลใจและกาลัง ใจให้ต่อสู ้ ก ับ งานที่ ทาให้บ รรลุ เป้ าหมาย แต่หากว่า
ความเครี ยดนั้นมากหรื อน้อยเกินไปก็จะทาให้ควบคุมยาก เป็ นผลร้ายก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายนอนไม่หลับ
หดหู่ในชีวติ ความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ก็ไม่มี ท้อถอย ทาลายมิตรภาพของคนรอบข้างหรื ออาจมีความกดดัน
เครี ยดถึงขั้นทาร้ายคนอื่น ๆ และตัวเอง
เราจะพบความเครี ยดทุ กวันตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทัง่ เข้านอน ยิ่งในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
มากๆ หรื อที่เรี ยกว่าการพัฒนาแล้วก็จะยิง่ เพิ่มความเครี ยดได้ง่ายขึ้น ความเครี ยดมีท้ งั แบบสร้ างสรรค์และ
แบบทาลาย ความเครี ยดในการสร้ างสรรค์ คือ Eustress ส่ งผลให้ตวั บุคคลรวมไปถึ งองค์กรทางานที่ มี
คุ ณภาพ ประสบความสาเร็ จ ก้าวหน้า ส่ วนความเครี ยดในทางทาลาย คือ Distress เป็ นความเครี ยดทาง
ทาลาย ทาให้องค์กรไม่กา้ วหน้า พนักงานเบื่อหน่ายการทางาน ป่ วย ลา ขาดเป็ นประจา ไม่สามัคคีในองค์กร
(Quick, 1984) ความเครี ยดที่เกิดขึ้นมาจากมากมายหลายๆ สาเหตุ แตกต่างกันไปโดยเฉพาะคนไทยในเวลานี้
ส่ วนใหญ่มีความเครี ยดกันมากเพราะรายได้ที่ไม่เพียงพอ หนี้สิน การงาน การเรี ยน ครอบครัว ภัยพิบตั ิต่าง ๆ
การเจ็บป่ วย การสู ญเสี ย การพลัดพราก ฯลฯ
ทางทฤษฎี แล้วมีเจ้าของทฤษฎี มากมายที่กล่าวไว้ในเรื่ องความเครี ยด ไม่วา่ จะเป็ นนักวิชาการ ชาว
ต่างประเทศ หรื อนักวิชาการคนไทยให้นยั ยะสาคัญของความเครี ยดไว้อย่างเพียบพร้ อม ตัวอย่างเช่ น สถิ ติ
รู ปแบบความเครี ยดในชีวิตของ โฮล์มราฮี (Holmes Rahe Inventory อ้างถึงใน อรุ ณ รักธรรม, 2538) เป็ น
ตารางรู ปแบบความเครี ยดในชีวติ ช่วยบ่งชี้ถึงระดับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในชีวติ ของแต่ละคน
ตาราง 1 คะแนนการปรั บตัวต่ อสภาพสังคม (นามาเพียง 10 ตัวอย่ าง)
ลาดับ
เหตุการณ์ชีวติ
1.
การตายของคู่สมรส
2.
การหย่าร้าง
3.
การแยกจากคู่สมรส
4.
การถูกจับอยูใ่ นคุกหรื อสถานกักกัน
5.
การตายของญาติสนิทในครอบครัว
6.
การบาดเจ็บหรื อการป่ วยอย่างรุ นแรง
7.
การแต่งงาน
8.
ถูกกลัน่ แกล้งใส่ ไฟที่ทางาน
9.
การคืนดีกบั คู่สมรส
10.
การเกษียณจากงาน
ที่มา. จาก อรุ ณ รักธรรม (2538)

ค่าเฉลี่ย
100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
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แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสิ่ งใหม่ ๆ ที่เกิ ดขึ้น และมีความเปลี่ ยนแปลงขึ้นอีกมากมายแทบ
ตั้งตัวไม่ทนั ความเครี ยดก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ความเครี ยดและความเศร้าของคนทั้งประเทศที่เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ข่าวที่ช็อกคนไทยทั้งประเทศ เมื่อพ่อหลวงพระเจ้าแผ่นดิ น
รัชกาลที่ 9 อันเป็ นที่รักสุ ดหัวใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศสวรรคตลง สร้างความโศกเศร้า เจ็บปวด
แก่คนไทยทั้งประเทศ เป็ นความเครี ยดที่มากที่สุดของคนไทยพร้อม ๆ กันทั้งประเทศ จนกรมสุ ขภาพจิตต้อง
ออกมาประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 โดยยงยุทธ์ วงค์ภิรมย์ศานติ์ (2559, หน้า 10) หัวหน้ากรม
สุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข (สธ.) เผยว่า สุ ขภาพจิ ตของประชาชนหลังการสู ญเสี ย ครั้ งยิ่งใหญ่ ว่า
การดู แ ลสุ ข ภาพจิ ตของประชาชนโดยเฉพาะในยุ ค สมัย ที่ มี ช่ องทางรั บ รู ้ ข่ า วสารที่ รวดเร็ ว มากขึ้ น เป็ น
สิ่ งสาคัญ แม้เดิมจะเคยผ่านเหตุการณ์สูญเสี ยเช่นนี้มาบ้างแล้วก็ตาม
จะเห็ นได้ว่าความเครี ยดของคนไทยที่เกิ ดขึ้น โดยเฉพาะบางเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด ทาให้คนไทย
จานวนไม่นอ้ ยซึ มเศร้า เสี ยใจกับเหตุการณ์ เป็ นความเครี ยดที่ก่อเกิ ดในใจสุ ดที่จะหักห้ามได้ เมื่อบุคคลอัน
เป็ นที่รักสุ ดหัวใจจากไป แต่สาหรับคนไทยแล้วยังมีสิ่งที่เป็ นสาเหตุของความเครี ยดหลายประเด็น อันเกิดมา
จาก เศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และสิ่ งแวดล้อม ดังที่คณะรัฐมนตรี เห็ นชอบร่ างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ในคราวที่ประชุ มคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน ปี พ.ศ.
2559 เพื่อที่ตอ้ งการที่จะพัฒนาประเทศไทยให้กา้ วเดินไปข้างหน้า โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2559) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 25602564) ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ (1) การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (2) การสร้างความเป็ นธรรมและ
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน (4) การเติบโต
ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (5) การเสริ มสร้างความมัน่ คงแห่ งชาติ เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ ความมัง่ คงและยัง่ ยืน (6) การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้ องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม (9) การพัฒนาภาคเมื องและพื้นที่ เศรษฐกิ จ (10) ความร่ วมมื อระหว่า ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา (แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) เสนอ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กันยายน ปี พ.ศ. 2559 จะเห็นได้วา่ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ
ที่ 12 นี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของประเทศให้กา้ วหน้า เป็ นการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนอย่าง
แท้จริ งแก้ไขความเหลื่อมล้ าและความยากจน ยกระดับคุณภาพชี วิตและสร้างต้นทุนของสังคมไทยให้สูงขึ้น
พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กาจัดและป้ องกันการบริ หารที่ไม่เป็ น
ธรรมและทุจริ ตประพฤติมิชอบ ฯลฯ แต่ในความเป็ นจริ งขณะต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตของคนไทยส่ วนใหญ่ก็
ต้องเผชิ ญกับการแข่งขันในการดาเนิ นชี วิตและรับความกดดันจากสภาพของการเปลี่ยนแปลงตามยุคโลกา
ภิวตั น์ และระบบของทุนนิ ยม มีการต่อสู ้ที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่ อยๆ เพื่อการต่อรองและมีอานาจทางเศรษฐกิ จ
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การดิ้นรนเพื่อให้อานาจเงินอยูเ่ หนื อคู่แข่งทาให้มีผลให้คนไทยติดอยูใ่ นวัตถุนิยม (อังศินนั ท์ อินทรกาแหง,
2551) คนจานวนมากต้องการความสุ ขชัว่ ครู่ จากภายนอกไม่ใช่ความสุ ขที่แท้จริ งจากภายในจิตใจ สังคมจึง
อยู่อย่างเปราะบาง แนวโน้มครอบครัวอ่อนแอ แตกแยกเป็ นครอบครัว พ่อ-แม่ เดี ยวมากขึ้น ทุกคนต่างใช้
ชีวติ อย่างอิสระขาดที่พ่ งึ และความผูกพันต่อกัน ความสัมพันธ์ครอบครัวเหิ นห่ าง พ่อแม่ตอ้ งออกทางานนอก
บ้านเหน็ดเหนื่ อย สร้างความเครี ยดความกดดันเลยจนมาถึงลูก ๆ ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงเปราะบาง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่คาดไม่ถึงจึงยากที่จะเผชิญปั ญหาด้วยตัวเองและเกิดความเครี ยดในที่สุด
ความเครี ยดของคนไทยที่มีผลมาจากการเมือง การเมืองไทยได้สร้างความเครี ย ดอย่างมากให้แก่คน
ไทยจานวนมากของประเทศ เหตุเพราะเกิดจากความขัดแย้งที่สะสมกันมานาน ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 5 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงระบอบการบริ หารประเทศและระบอบเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเทศาภิบาลเป็ น
กระทรวง ทบวง กรม มีระบบข้าราชการกินเงินเดือน รายได้มาจากการเก็บภาษีอากร นอกจากนี้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จแห่ งชาติฉบับที่ผ่าน ๆ มายังไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งหรื อปฏิบตั ิได้ในสภาพของสังคมไทย
สาเหตุของความขัดแย้ง ความเหลื่ อมล้ าของคนจนที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและได้รับการช่วยเหลื อ มี
แต่การช่ วยเหลื อที่ กระจุ กติ ดอยู่ในคนมัง่ คัง่ และคนชั้นกลางที่ ได้รับการส่ งเสริ ม จานวนคนจนก็เพิ่มขึ้ น
จานวนมาก ส่ วนคนรวยก็ยิ่งรวยขึ้น ส่ วนคนชั้นกลางแม้จะมีรายได้เศรษฐกิจที่ดีข้ ึนแต่ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่ อง
ของการเมือง ในขณะที่คนจนก็ไม่มีอานาจต่อรองใด ๆ
ที่ผา่ นมาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี มาแล้ว 29 คนในการบริ หารประเทศภายใต้ระบอบที่เรี ยกว่า
ประชาธิ ปไตยในช่ วง 85 ปี ขณะนี้ ประเทศไทยมี นายกรั ฐมนตรี มาแล้ว 29 คน มีการทารัฐประหารถึ ง 13
ครั้ ง มี รัฐธรรมนู ญมาแล้วถึ ง 19 ฉบับ ซึ่ งฉบับสุ ดท้า ยเป็ นฉบับชั่วคราว (ปี พ.ศ. 2557) จะเห็ นว่าการที่
ประเทศใดที่มีรัฐธรรมนู ญมากฉบับ คือ การบ่งบอกถึ งเสถี ยรภาพทางการเมื องว่า ไม่ค่อยมัน่ คง ต้องแก้
รัฐธรรมนูญบ่อย ๆ และการแก้รัฐธรรมนูญส่ วนใหญ่ก็เกี่ยวกับการเมืองเป็ นหลักเพื่อระบบการเลือกตั้ง แต่
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยังคงมีอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องจึงเป็ นที่มาของพรรคการเมืองที่หาเสี ยงโดยใช้นโยบาย
พรรคที่จะดูแลประชาชนและให้เข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้น จึงเป็ นที่มาว่าคนจนจะเลือกนโยบายที่คนทัว่ ไป
เรี ย กว่า ประชานิ ย ม แต่ ข ณะเดี ย วกันที่ ค นชั้นกลางก็ จะเลื อกอยากที่ จะเป็ นผูก้ าหนดและมี ส่ วนร่ วมใน
นโยบายจากความแตกต่ า งของความต้องการเป็ นที่ ม าซึ่ งความขัดแย้งโดยมี ผู้น าของแต่ ล ะฝ่ ายให้ก าร
สนับ สนุ น ที่ ผ่า น ๆ มา มี ก ารต่ อสู ้ ตอบโต้ก ันไปมามี จานวนคนมากมายออกมาไม่ ย อมซึ่ งกันและกันมี
ความเครี ยดมากมายเกิดขึ้นแก่คนทั้งประเทศ ประเทศชาติเสี ยหายในหลาย ๆ ด้าน ทรัพยากรเสี ยหายจานวน
มาก แม้วา่ ขณะนี้เหตุการณ์จะดูสงบนิ่ งดูเหมือนบ้านเมืองเริ่ มเดินหน้าไปอันเนื่องจากการทารัฐประหาร (22
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557) แต่ ลึ ก ๆ แล้ว เรื่ อ งของการเมื อ งยัง ไม่ จบและยัง คงสร้ า งความเครี ย ดให้ แ ก่
ประชาชนจานวนมากอย่างต่อเนื่องแน่นอน
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ความเครี ย ดของคนไทยอัน เป็ นผลเนื่ องมาจากสภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศ การแถลงตัว เลข
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ที่ผา่ นมาจากปรเมธี วิมลศิริ (2559) เลขาธิ การสภาพัฒน์ฯ ว่ามีการขยายตัวร้อยละ
3.2 ต่อเนื่องจากไตรมาส 2 เพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น แต่ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559
มีการขยายตัวร้อยละ 3.3 ถื อว่าดี กว่าปี ที่แล้วในเดื อนเดียวกันซึ่ งโตเพียงร้ อยละ 2.8 แม้จะเป็ นตัวเลขที่สวน
ทางกับ ‚ความรู้สึก‛ ของประชาชนในช่วงนี้ แต่ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ก็ว่า ‚ผมมีความรู ้ สึกว่าเป็ นเรื่ องดี ที่
เศรษฐกิจไทยโตท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่หดตัว‛ โดยฟั นธงว่าปี พ.ศ. 2559 ทั้งปี เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว
ร้อยละ 3.2 จากการขยายตัวของภาคการส่ งออกแนวโน้มการฟื้ นตัวและการขยายตัวเร่ งขึ้นของภาคการผลิต
ในภาคการเกษตร การลงทุนของรัฐและแรงขับเคลื่ อนจากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มในปี พ.ศ. 2559 และปี
พ.ศ. 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 3.5 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ กล่าวเพิ่มว่า ‚เรื่ อง
นี้ ผมคิดว่านักธุ รกิจไทยคงเคยได้ยินแล้วจากแถลงการณ์ ปิดการประชุ มสุ ดยอดผูน้ า APEC (Asia-Pacific
Economic Cooperation) ที่กรุ งลิมาประเทศเปรู ที่เป็ นประเทศต่อต้านการกี ดดันทางการค้าทุกรู ปแบบและ
มาตรการบิดเบือนการค้าที่ทาให้โลกซบเซา‛ ในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิ บดี สหรัฐคนใหม่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาไม่เอาข้อตกลง TTP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) ของ
บารัค โอบามา แต่ประธานาธิ บดี ลี จันผิง ผูน้ าของจี นกลับประกาศย้ าในเวที APEC ถึงข้อตกลง RCEP
(Regional Comprehensive Economic Partnership) ของ 21 ชาติที่มีจีนเป็ นผูน้ าเพื่อหวังดึงสมาชิ ก TTP
อีก 11 ชาติ ซึ่ งยกเว้นสหรัฐให้มาเข้าร่ วมอยูใ่ นข้อตกลง RCEP ด้วย
เศรษฐกิ จคือความมัน่ คงของประเทศและบ่งบอกถึงการกิ นดีอยูด่ ี ของประชาชนของประเทศนั้น ๆ
ประเทศไทยประสบปั ญหาต่าง ๆ นานาในด้านเศรษฐกิ จอันเป็ นความทุ ก ข์และสร้ างความเครี ยดให้แก่
ประชาชนคนไทยที่ ผ่า น ๆ มาในห้วงเวลาไม่ นานมานี้ เกิ ดอะไรขึ้ นบ้า งกับ คนไทย จากข้อมู ล ของ The
Department of Labor’s Bureau of International Affairs ของสหรัฐ ระบุวา่ ปัจจุบนั การละเมิดและใช้แรงงาน
เด็ก หรื อแรงงานผิดกฎหมายในการผลิ ตสิ นค้าจานวน 134 รายการจาก 74 ประเทศ ทัว่ โลกซึ่ งหนึ่ งใน
นั้นคือ ประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง อาหารทะเล เครื่ องนุ่งห่ ม น้ าตาล รวมทั้งตาราเรี ยน
ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีรายงานว่าสถานการณ์การค้ามนุ ษย์จดั ให้ประเทศไทยอยู่
ในกลุ่มบัญชี ประเทศที่ถูกจับตาระดับ 2 (Tier 2 watch list) ซึ่ งมีการดาเนิ นการที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานขั้นต่า ทาให้ธุรกิจประเภทอาหารทะเลสะดุด การส่ งออกติดลบ เจ้าของธุ รกิจหลายรายส่ งออกไม่ได้
ธุ รกิ จพังทลาย ต้องลดคนงานเรื อประมงต้องตกค้างออกทะเลไม่ได้เพราะผิดกฎหมาย คนงานจานวนมาก
ตกงาน การส่ งออกทาไม่ได้ส่งผลกระทบไปถึงอาหารสาหรับบริ โภคในประเทศไม่เพียงพอ พ่อค้าหลายราย
ถือโอกาสฉวยขึ้นราคาที่ไม่เป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภค สร้างความกดดันและความเครี ยดแก่ประชาชนที่มีรายได้
น้อยจานวนมาก
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ภาคอุตสาหกรรม SME (Small and Medium Enterprise) เป็ นภาคอุตสาหกรรมที่มีผปู ้ ระกอบกิจการ
จานวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็ นรายที่ไม่ใหญ่นกั แต่ดว้ ยพิษของเศรษฐกิจทาให้ธุรกิจ SME ต้องเลิกกิจการไป
เป็ นจานวนไม่นอ้ ย ส่ งผลที่ตามมาคือการเกิด NPL ของธนาคารและการตกงานของพนักงานของ SME ที่
เลิ กกิ จการไปเพราะไม่สามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิ จที่ ไม่ดีได้โดยมีปัจจัยมาจากเศรษฐกิ จโลก และ
เศรษฐกิจของคู่คา้ ค่าเงินบาท การถูกตัดสิ ทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences-GSP) ขาดแคลนวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสู ง ขาดแต้มต่อที่จะไปทา FTA (Free Trade Area) เพิ่ม แถมอีกด้าน
หนึ่ งก็ ยงั โดนการกี ดกันจากคู่ คา้ โดยมาตรการที่ ไม่ใ ช่ ภาษี อีก ด้วย ข้อมู ลจากหอการค้าไทย (The Thai
Clamber of Commerce) รายงานว่า 15 คู่คา้ ตั้งป้ อมกีดกันสิ นค้าเพิ่ม 31 รายการโดยมากที่สุดคือ มาตรการ
ป้ องกันการนาเข้าสิ นค้าโดยแยกเป็ นมาตรการป้ องกันหรื อเซฟการ์ ด (Safeguard) 20 รายการ และมาตรการ
AD (Anti-dumping) 11 รายการ โดยประเทศที่ใช้มาตรการกับประเทศไทยมากที่สุด คือ อินเดีย 7 รายการ
รองลงมา คือ อินโดนี เซี ย 5 รายการ ฟิ ลิปปิ นส์ 3 รายการ ตุรกี ออสเตรเลีย โคลัมเบีย ตูนีเซี ย ประเทศละ 2
รายการจะเห็ นได้ว่า ภาคอุ ตสาหกรรมและภาคอุ ตสาหกรรม SME ได้รับผลกระทบอย่างมากมายจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิ จ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเครี ย ดตามมา ทั้ง ผูท้ ี่ ก าลัง ท าธุ ร กิ จ อยู่แ ละผูท้ ี่ ล้ม เหลวเพราะ
ภาคอุตสาหกรรมและ SME เกี่ยวโยงใยข้องกับอุตสาหกรรมในภาคอื่น ๆ อีกจานวนมากที่ได้รับผลกระทบ
ต่อเนื่องกัน
ภาคการเกษตรมีเรื่ องราวมากมายที่สร้างความเครี ยดให้กบั เกษตรกรไทย ราคาสิ นค้าทางการเกษตร
ที่ตกต่าทั้งในตลาดโลก และในประเทศไทยติดต่อเนื่ องกันมาหลายปี เช่น ข้าว ยางพารา อ้อย มันสาปะหลัง
ราคาน้ ามันปาล์มที่ตกต่ า ส่ วนหนึ่ งเกิ ดจากน้ ามันและภาคสิ นค้าโภคภัณฑ์ทวั่ โลกตกต่ าลง ส่ งผลให้สินค้า
เกษตรกรของเราได้รับผลกระทบไปด้วย ผลกระทบที่เกิ ดแก่ชาวนาหลังที่มีการยกเลิ กโครงการจานาราคา
ข้าวในราคา 15,000 บาทต่อตัน ประกอบกับการมีสต๊อกข้าวในมือรัฐจานวนมากเหลืออยูท่ าให้ราคาข้าวของ
ชาวนาไทยขายได้ในระดับต่ามาโดยตลอด ทั้งนี้ ในช่ วงต้นของรัฐบาล ‚คสช‛ ราคาข้าวเปลือกตกมาอยู่ที่
7,000-8,000 บาทต่อตัน ซึ่ งเป็ นราคาที่ชาวนาแทบจะไม่ได้อะไรเลยในการลงทุนลงแรงไปทั้งหมด ยิ่งไป
กว่านั้น ในช่วงปลายปี 2559 ข้าวเปลือกในประเทศของไทยเข้าสู่ สถานการณ์วิกฤตราคาข้าวเปลือกตกลงมา
เหลือแค่ 4,000-6,000 บาทต่อตัน และยังมีแนวโน้มว่าราคาข้าวจะลงต่ามาอีก ซึ่ งต่ากว่าต้นทุนการผลิตมาก
ส่ งผลให้ชาวนาไทยไม่สามารถเผชิ ญกับวิกฤตตามลาพังได้ทาให้หลายฝ่ ายต้องยื่นมือมาช่ วยเป็ นการเกิ ด
ความเครี ยดทั้งชาวนาและผูท้ ี่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหตุการณ์วิกฤตภาคเกษตรราคาตกต่านี้ เกิดขึ้นกับผลิตผลทาง
การเกษตรทุ กตัวไม่ว่าจะเป็ นยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม สร้ างความเครี ยดไปทัว่ หน้า (หนังสื อพิมพ์
ไทยรัฐ, 2560)
ความเครี ยดที่เกิ ดในภาคอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ก่อนเมื่อธุ รกิ จด้านอื่น ๆ ชะลอตัวลงก็ได้
ธุ รกิจด้านการท่องเที่ยวนี่ แหละเป็ นตัวเสริ มพยุง GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศเอาไว้ได้บา้ ง
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ในระดับหนึ่งอาจจะเรี ยกได้วา่ ดีเลยเชี่ยวละเพราะนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกขณะนี้ รู้จกั เมืองไทยดีและนิ ยมมา
เที่ยวเมืองไทยเนื่ องจากเมืองไทยมีอากาศและภูมิทศั น์ของประเทศดี สวยงาม ที่ พกั อาหารราคาไม่แพง มี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมายทัว่ ประเทศเที่ยวได้ท้ งั กลางวันและกลางคืน ความเสี่ ยงในเรื่ องอาชญากรรมไม่มี
คนไทยเป็ นคนที่มีมิตรไมตรี มนุษยสัมพันธ์ดี จึงมีทวั ร์ จากทัว่ โลกมาประเทศไทยเป็ นจานวนมาก และที่มาก
ที่สุดก็คือทัวร์ จากประเทศจีน
แต่เมื่ อปลายปี พ.ศ. 2559 ได้เกิ ดเรื่ องช็ อกวงการอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ย วทาให้นัก ท่องเที่ ย ว
โดยเฉพาะจากจีนหายไปแทบไม่เหลือเลย ในเรื่ องนโยบายการปราบปราม ‚ทัวร์ ศูนย์เหรี ยญ‛ และเป็ น
ประเด็ น ใหญ่ ใ นการด าเนิ น นโยบายของภาครั ฐ ท าให้ ร ายได้ห ายไปจ านวนหลายแสนล้า นบาทเป็ น
ผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิ จมากอย่างที่ใครก็คาดไม่ถึงทาให้ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ลดลงไปกว่า 46.92 เปอร์ เซ็นต์ หรื อคือ เป็ นจานวนนักท่องเที่ยวที่หายไป 108,000 คน ส่ วนใหญ่เป็ นชาวจีน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกี่ ยวข้องกับชี วิตคนไทยจานวนมากมายในทุ กพื้นที่นับร้ อยอาชี พที่ฝากไว้กบั
นักท่องเที่ยวให้บริ การนักท่องเที่ยว และเมื่อจานวนทัวร์ และนักท่องเที่ยวลดลงก็ย่อมนามาซึ่ งปั ญหาด้าน
เศรษฐกิจและสร้างความเครี ยดให้แก่คนที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
คนไทยในยุคโลกาภิวตั น์ตอ้ งเผชิ ญกับการต่อสู ้อย่างหยุดนิ่ งไม่ได้ ก่อให้เกิดความเครี ยดจากปั ญหา
มากมายของสังคม ความยากจน การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร การขาดการศึกษา การมีบุตรมาก การมี
อาชีพที่ไม่มนั่ คง ไม่มีงานทา สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ปั ญหาอาชญากรรม ครอบครับแตกแยก ขาดความอบอุ่น
ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาการจราจรติดขัด ขยะมูลฝอย ปั ญหาน้ าเสี ย ชุ มชนแออัด สวัสดิการสังคมที่ไม่ทวั่ ถึง
ปั ญหาคนเร่ รอน ขอทาน คนต่างด้าว ปัญหาผูท้ ี่ตอ้ งโทษจานวนที่ ออกมาแล้วไม่มีงานทาแต่ตอ้ งใช้ชีวิตร่ วม
อยูใ่ นสังคม และยังมีอีกมากมายที่นามาซึ่ งความเครี ยดในทุก ๆ วัน สะสมกันเรื่ อย ๆ มา แม้แต่เด็กก็เริ่ มรับ
ความเครี ยดตั้งแต่ตวั เล็ก ๆ แล้วต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปโรงเรี ยน ออกไปสู ดควันพิษตามท้องถนน เครี ยดกับ
การเรี ยนสู ดควันพิษอีกครั้นตอนกลับบ้านก็เครี ยดกับการบ้านอีกต่างหาก บ้านเมืองของคนไทยเปลี่ยนแปลง
ไป ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ที่ดีและเก่าแก่ของคนไทยกาลังจะถูกกลืนหายไป รอยยิม้ ที่แต่ก่อนพบได้เสมอ
แม้ก ับ คนแปลกหน้า บัดนี้ ก็ ไ ม่ มีเหลื ออยู่ใ ห้เห็ นอี ก คนในครอบครั วแทบไม่ ไ ด้คุ ย กันต่ างคนต่ า งสนใจ
แต่ตวั เองอยู่อยู่กบั เทคโนโลยี ก้มหน้าก้มตาดูแต่วตั ถุ นิยมของตัวเอง เก็บสะสมความเครี ยดจากสื่ อต่าง ๆ
มากขึ้น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ (2559) เผยสถิติความเครี ยดคนกรุ ง โดยได้
ศึกษาตัวอย่างประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จานวนทั้งสิ้ น 2,000 ตัวอย่าง พบว่า ผล
สารวจในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ประชาชนรู ้ สึกเบื่อหน่ าย (ร้ อยละ 71.06), ไม่มีความสุ ขเลย (ร้อยละ
62.41), รู ้ สึกหมดกาลังใจ (ร้อยละ 47.61) และไม่อยากพบปะผูค้ น (ร้ อยละ 43.86) เป็ นครั้งคราวถึ งบ่อย ๆ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบความเครี ยดในกลุ่มประชาชนแต่ละวัย (Generation) พบว่า ประชาชนในกลุ่ม Gen
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X (อายุ 36-50 ปี ) มีความเครี ยดมากที่สุด รองลงมา คือ Gen Y (อายุ 25-35 ปี ) (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ย
เท่ากับ 2.29 และ 2.25 คะแนนตามลาดับ) ส่ วนกลุ่มที่มีความเครี ยดน้อยที่สุด คือ ประชาชนในกลุ่ม Gen B
(อายุ 51-69 ปี ) (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.08 คะแนน) และเมื่อพิจารณารายละเอียดความเครี ยดใน
แต่ละเรื่ องของกลุ่มประชาชนแต่ละวัย พบว่า
1. Gen Z (อายุ 15-18 ปี ) มีความเครี ยดในเรื่ องการเรี ยนมากที่สุด รองลงมาเครี ยดเรื่ องตัวเอง
เรื่ องสิ่ งแวดล้อม ตามลาดับ (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ยเท่ากับ 3.16, 2.63 และ 2.40 คะแนน ตามลาดับ)
2. Gen M (อายุ 19-24 ปี ) มีความเครี ยดในเรื่ องการเรี ยนมากที่สุด รองลงมาเครี ยดเรื่ องการงาน และ
เครี ยดเรื่ องเศรษฐกิ จ/การเงิ น ตามลาดับ (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ ยเท่ากับ 3.24, 2.98 และ 2.65 คะแนน
ตามลาดับ)
3. Gen Y (อายุ 25-35 ปี ) มีความเครี ยดในเรื่ องการเรี ยนมากที่สุด รองลงมาเครี ยดเรื่ องการงาน และ
เรื่ องเศรษฐกิจ/การเงิน ตามลาดับ (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ยเท่ากับ 2.91, 2.89 และ 2.82 คะแนน ตามลาดับ)
4. Gen X (อายุ 36-50 ปี ) มีความเครี ยดในเรื่ องเศรษฐกิจ/การเงิ นมากที่สุด รองลงมาเครี ยดเรื่ อง
การงาน และเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ตามลาดับ (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ ยเท่ากับ 2.89, 2.85 และ 2.61 คะแนน
ตามลาดับ)
5. Gen B (อายุ 51-69 ปี ) มีความเครี ยดในเรื่ องเศรษฐกิจ/การเงินมากที่สุด รองลงมาเครี ยดเรื่ องการ
งาน เรื่ องสิ่ งแวดล้อม แลเครี ยดเรื่ องสุ ขภาพ ตามลาดับ (คะแนนความเครี ยดเฉลี่ยเท่ากับ 2.66, 2.59, 2.59
และ 2.57คะแนน ตามลาดับ) (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, สถาบันวิจยั และบริ การวิชาการ, 2559)
ความเครี ยดนับว่าเป็ นปั ญหาที่กระทบต่อสังคมไทยเป็ นอย่างมาก ความเครี ยดก่อให้เกิดโรคความ
ดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง และโรคซึ มเศร้าซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุของการ
ฆ่าตัวตายในที่สุด โรคเครี ยดยังพบว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในประชากรของไทยอย่างต่อเนื่ อง
คนที่มีความเครี ยดก็เปรี ยบได้กบั คนที่มีความทุกข์ ความเครี ยดเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับชี วิตเรา
ทุ ก คนและถ้า สั ง เกตดู ใ ห้ ดี จ ะเห็ น ว่า มัน เกิ ด ขึ้ น ทุ ก วัน กับ ชี วิ ต ของเราไม่ ม ากก็ น้ อ ย ไม่ มี ใ ครหลี ก หนี
ความเครี ยดไปได้ เพราะภาวะที่จะปราศจากความเครี ยดอย่างสมบูรณ์ก็คือความตาย ความเครี ยดไม่ใช่ไม่ดี
เสมอไปหากความเครี ยดอยู่ในระดับที่ พอเหมาะพอดี ความเครี ยดนั้นก็จะเป็ นสิ่ งที่ กระตุ น้ ให้คนมี ความ
กระตือรื อร้น และทาให้โลกมีการพัฒนาต่อไป บางคนแสวงหาความเครี ยดในรู ปแบบของความบันเทิง การ
เล่นกีฬา และการละเล่นต่างๆ ตราบใดที่ความเครี ยดนั้นไม่ได้รุนแรงมากหรื อติดอยูก่ บั เรานาน ความเครี ยด
นั้นก็จะไม่เป็ นอันตรายต่อเรา ตรงกันข้ามอาจทาให้เกิดผลที่ดีในทางบวกด้วยซ้ าไป
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สรุ ป
ความเครี ยด (Stress) คือ ภาวะของอารมณ์ และร่ างกายที่ ไมปกติหรื อไม่สบาย เป็ นปฏิ กิริยาของ
ร่ างกายที่เกิ ดขึ้นเมื่อสิ่ งเร้าถูกกระตุน้ และเกิดการตอบโต้ทางสรี รวิทยาและจิตวิทยา โดยระบบต่อมไร้ท่อที่
หลัง่ ฮอร์ โมนและระบบประสาทอัตโนมัติ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทัว่ ร่ างกายเกิดความกดดันเครี ยดใน
จิตใจและส่ งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ชดั เจนทางร่ างกายโดย
อาการทางร่ างกายที่แสดง คือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหารหรื อกิ นมากกว่าปกติ
หายใจไม่อิ่ม หัวใจเต้นเร็ ว ความดันโลหิ ตเพิ่มขึ้น มือเท้าเย็น เหงื่ อออกตามมือตามเท้า ใจสั่น ถอนหายใจ
บ่อย ๆ กัดขากรรไกร ขมวดคิ้ว ตึงที่ คอ ประสาทรั บความรู ้ สึกหู ไวตาไวขึ้ น การใช้พลังงานของร่ างกาย
เพิ่ มขึ้ น ท้องเสี ย หรื อท้องผูก ปวดหัวเหมื อนไมเกรน ง่ วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่ อยกล้า มเนื้ อ
ท้องอืดเฟ้ อ อาหารไม่ย่อย ประจาเดื อนมาไม่ตามปกติ เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ ผิวหนังผื่นคัน เป็ นหวัด
บ่อย ๆ และแพ้อากาศง่าย
อาการทางจิตใจ เกิดความหงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบื่อหน่าย โกรธง่าย โมโหง่าย ซึ มเศร้า
สมองทางานมากขึ้น วิตกกังวล คิดมาก ฟุ้ งซ่าน หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิ ใจน้อย สิ้ นหวัง หมดความสนุกสนาน
อาการด้านสังคม ไม่พูดจากับใคร จูจ้ ้ ี ข้ ีบ่น ชวนทะเลาะ ทาให้บางครั้งทะเลาะวิวาทกับคนใกล้ชิด มี เรื่ อง
ขัดแย้งกับผูอ้ ื่นบ่อย ๆ (จิราพร หินทอง, 2551)
เมื่ อเกิ ดความเครี ยด เราสามารถลดความเครี ย ดลงได้ โดยสานัก ส่ งเสริ มและพัฒนาสุ ขภาพจิ ต
กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ท าคู่ มื อ วิ ธี ค ลายเครี ย ด (ส าหรั บ ประชาชน) โดยในคู่ มื อ ให้
ข้อ แนะน าดัง นี้ ส ารวจตัว เองและคนใกล้ชิ ด ว่า เครี ย ดหรื อ ยัง โดยสั ง เกตว่า มี อ าการเหล่ า นี้ บ้า งหรื อ ไม่
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หายใจไม่ค่อยอิ่ม หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบื่อง่าย
โมโหง่ าย บางครั้ งทะเลาะวิวาทกับ คนใกล้ชิด ซึ มเศร้ า ไม่ อยากพูดจากับใคร หากพบว่าตัวเองหรื อคน
ใกล้ชิดมีอาการดังกล่าว ควรปฏิบตั ิตามคาแนะนา ดังนี้
1. คิดอย่างไรไม่ให้เครี ยด
1.1 ยอมรับว่ามีปัญหาและปั ญหาเกิดได้กบั ทุกคนไม่วา่ มีหรื อจน
1.2 ฝึ กกาลังใจ ถือว่าเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นการท้าทายความมัน่ คงของจิตใจ คิดว่าไม่มีความทุกข์ใด
ที่มนุษย์ทนไม่ได้
1.3 คิดถึงสิ่ งดี ๆ ในชีวติ ที่มีอยู่ เช่น คุณค่าความสามารถของตนเอง ครอบครัวที่อบอุ่น ลูกหลาน
ที่น่ารัก เป็ นต้น
1.4 มี ความหวังว่าเมื่ อได้พยายามแก้ปัญหาอย่างที่ สุดความสามารถแล้วย่อมนาพาชี วิตให้พบ
ความสุ ขได้อีกครั้งหนึ่ง
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2. เผชิญหน้ากับความเป็ นจริ งและคิดหาทางออกโดย ครอบครัวต้องมีเวลาให้กนั รับฟั งทุกข์สุขของ
กันและกันและร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิ ดขึ้น และสร้ างความสุ ขด้วยการช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันทุกโอกาสที่
ทาได้ในที่ทางานผูร้ ่ วมงานต้องหันหน้าปรึ กษาหารื อกันและเป็ นกาลังใจให้กนั และกัน พึงระลึ กว่าปั ญหา
มีทางออกเสมอถ้าใจสู ้และร่ วมมือร่ วมแรงกันย่อมเอาชนะปั ญหาต่างได้อย่างแน่นอน
3. ผ่อนคลายความตึงเครี ยด กิจกรรมที่ผอ่ นคลายความตึงเครี ยดได้ดีคือ การทากิจกรรมที่ชอบ เช่น
การออกกาลังกาย การฟั งเพลง ดู โทรทัศน์หรื อดู ภาพยนตร์ การเล่ นดนตรี การทางานอดิ เรก การทางาน
ศิลปะ งานประดิษฐ์ การปลูกต้นไม้ การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ การอ่าหนังสื อการ์ ตูนขาขันฯลฯ การทาจิตใจ
ให้สงบด้วยการสวดมนต์ทาสมาธิ หรื อฝึ กผ่อนคลายความเครี ยด วันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที เช่นการฝึ กการ
หายใจ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็ นต้น
4. อย่าเก็บความทุกข์ไว้ในใจ ควรระบายความทุ กข์หรื อขอความช่ วยเหลื อโดย ปรั บทุกข์กบั คน
ใกล้ชิด เช่น คู่สมรส เพื่อนสนิ ท เพื่อนร่ วมงานหรื อญาติ ใช้บริ การปรึ กษาทางโทรศัพท์ของกรมสุ ขภาพจิต
หรื อหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ เช่น ศูนย์ฮอทไลน์สะมาริ ตนั ส์ เป็ นต้น (กองสุ ขภาพจิตสังคม, 2548)
หากรู ้ สึกมีอาการเศร้ า ท้อแท้ สิ้ นหวัง ไม่ควรอยู่ตามลาพัง ควรรี บไปรับการรั กษาจากแพทย์เป็ น
การด่วน หรื อโทรไปที่เบอร์ โทรศัพท์ 1323 กรมสุ ขภาพจิต ให้การบริ การปรึ กษาฟรี ตลอด 24 ชัว่ โมง
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ความสอดคล้องของบุคลากรและงาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์ การพยาบาลวิชาชีพ
Areas of Worklife, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship
Behavior of Registered Nurses
วิทูร จิตตาณิ ชย์
สนิทนุช นิยมศิลป์
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มุ่งศึกษาผลกระทบของความสอดคล้องของบุคลากรและงาน และความพึงพอใจในงาน
ต่อพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การของพยาบาลวิชาชี พ พยาบาลวิชาชี พ จานวน 227 คน จาก
โรงพยาบาลของรัฐ ประจาจังหวัดฉะเชิ งเทรา ร่ วมตอบแบบสอบถาม 3 ส่ วน ได้แก่ (1) ลักษณะส่ วนบุคคล
และงาน (2) ความสอดคล้อง ของบุคลากรและงาน (ด้านภาระงาน การควบคุม รางวัลตอบแทน สภาพสังคม
ความยุติธรรม และด้านค่านิ ยม) ในส่ วนนี้ ยงั สอบถามความพึงพอใจในงานด้วย (3) พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์การ (ด้านการให้ความช่ วยเหลื อ การคานึ งถึ งผูอ้ ื่ น ความอดทนอดกลั้น การให้ความ
ร่ วมมือ และด้านความสานึกในหน้าที่)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย Regression Analysis และ one-way ANOVA แสดงให้เห็นว่า (1) ความ
สอดคล้องของบุคลากรและงาน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ โดยองค์ประกอบย่อย
ด้านค่านิ ยม และด้านรางวัลตอบแทน มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
ในขณะที่ดา้ นภาระงาน และด้านความยุติธรรม กลับเป็ นความสัมพันธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่
ดีขององค์การ (2) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชี พ มีผลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การ เช่นกัน และ (3) พบความสัมพันธ์ระหว่างอายุของบุคลากร และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี
ขององค์การ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
คาสาคัญ: (1) ความสอดคล้องของบุคลากรและงาน (2) ความพึงพอใจในงาน (3) พฤติกรรมการเป็ นสมาชิก
ที่ดีขององค์การ
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ABSTRACT
This study examined effects of Areas of Worklife and Job Satisfaction on Organizational
Citizenship Behavior of registered nurses. Two hundred twenty seven registered nurses in Chachoengsao
participated in this study. The participants were asked to rate 3 parts of questionnaire: first, demographic
and work characteristics; second, Areas of Worklife Scale (AWS) which consisted of rewards,
community, fairness, values, workload, and control (Leiter & Maslach,1999,2003) and one-item Job
Satisfaction; third, Organizational Citizenship Behavior (OCB) which consisted of altruism, courtesy,
conscientiousness, civic virtue, and sportsmanship. Regression analysis and one-way ANOVA were
employed. The results showed, firstly, an effect of Areas of Worklife on OCB. Values and rewards were
found to have positive effects on OCB while workload and fairness had negative effects. Secondly, job
satisfaction was found to have positive effect on OCB. And lastly, a relationship between age of
respondents and OCB was found. No relationship between respondents’ job tenure and OCB was found.
Keywords: Areas of Worklife, Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior (OCB)
บทนา
งานบริ การทางด้านสาธารณสุ ขจัดว่าเป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความชานาญ และความรับผิดชอบ
สู งเนื่องจากเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพของผูป้ ่ วย ซึ่ งคุณค่าของงานจะส่ งผลไปยังผูป้ ่ วยที่มารับ
บริ การบุคลากรจึงจาเป็ นที่จะต้องมีพฤติกรรมการบริ การและทัศนคติที่ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การเป็ นผูร้ ับบริ การของผูป้ ่ วย
พยาบาลวิ ช าชี พ เป็ นกลุ่ ม วิช าชี พ ที่ มี ม ากที่ สุ ดในโรงพยาบาล ทั้ง ภาระงานและบทบาทภายใน
ครอบครัว ถื อเป็ นภาระที่หนักอย่างยิ่งสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชี พพยาบาล ในขณะที่กาลังการผลิ ตพยาบาล
วิชาชีพในแต่ละปี ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้
ช่วงหลายปี ที่ผ่านมาหัวข้อของการมีพฤติกรรมในการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การได้รับการศึกษา
อย่างมาก โดยนักวิชาการทางตะวันตก เป็ นพฤติ ก รรมที่ บุ คลากรเลื อกที่ จะท าด้วยความสมัครใจ แม้อยู่
นอกเหนือ หน้าที่ภาระผูกพันและไม่เกี่ยวข้องกับสิ นจ้างรางวัล ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าวจะส่ งผลต่อการพัฒนา
องค์การอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งทาได้โดยการพัฒนาพฤติกรรมในการทางานให้กบั บุคลากรให้มีพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ (altruism) พฤติกรรมการสานึกในหน้าที่ (conscientiousness) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
(sportsmanship) พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น (courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่ วมมือ (civic virtue)
ตามทฤษฎีของ Organ (1987, p. 8-13)
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การมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีถือเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะช่วยส่ งเสริ มให้บุคลากรมีขวัญกาลังใจที่
ดี เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร Leiter and Maslach (1999) ได้พฒั นาแบบจาลองความ
สอดคล้องของบุคลากรและงาน โดยมุ่งพิจารณาความคาดหวังของบุคลากรและสภาพแวดล้อมของสถานที่
ปฏิบตั ิงานใน 6 ด้านคือ รางวัลตอบแทน (rewards) สภาพสังคม (community) ความยุติธรรม (fairness)
ค่านิยม (values) ภาระงาน (workload) และการควบคุม (control) ซึ่ งองค์ประกอบดังกล่าว มีความครอบคลุม
เหมาะแก่การใช้ประเมินสภาพแวดล้อมในที่ทางาน และประยุกต์ไปใช้ในเชิงปฏิบตั ิการได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของบุคลากรและงาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางาน และพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสอดคล้องของบุ คลากรและงานส่ งผลเชิ งบวกต่อการมี พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
2. ความพึงพอใจในการทางานส่ งผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
3. ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การมี พ ฤติ ก รรมการเป็ สมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ก ารโดย
ตั้งสมมติฐาน ดังนี้
3.1 อายุ ข องบุ ค ลากรมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การมี พ ฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข ององค์ ก ร
ในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
3.2 อายุง านของบุ ค ลากรมี ค วามสัม พันธ์ ต่อการมี พ ฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์ก ร
ในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร
การทบททวนวรรณกรรม
1. แบบจาลองความสอดคล้องของบุคลากรและงาน (the areas of worklife model)
แบบจาลองความสอดคล้องของบุคลากรและงานถูกพัฒนาโดย Leiter and Maslach ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1997 โดยพิจารณามุ่งไปที่ความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากความคาดหวังของบุคลากร และสภาพแวดล้อมของที่
ทางานจริ งใน 6 องค์ประกอบที่สาคัญ อันได้แก่ รางวัลตอบแทน (rewards) สภาพสังคม (community) ความ
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ยุติธรรม (fairness) ค่านิ ยม (values) ภาระงาน (workload) และการควบคุม (control) โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ (Leiter & Maslach, 1999)
รางวัลตอบแทน(Rewards) หมายถึง กระบวนการที่สนับสนุ นทางด้านบวกต่อพฤติกรรม ซึ่ งอาจ
อยู่ใ นรู ปแบบของตัวเงิ น ผลตอบแทนในทางด้า นสัง คมและ จิ ตใจที่ อยู่ในความคาดหวัง ของบุ ค ลากร
(Leiter & Maslach, 2003, p. 97)
สภาพสังคม (community) ในที่น้ ี หมายถึงลักษณะความสัมพันธ์โดยรวมในสถานที่งาน อันมี
ความหมายครอบคลุมถึ ง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ ความใกล้ชิดภายในองค์การ การเป็ น
ผูร้ ่ วมงาน รวมถึงความสามารถในการทางานในลักษณะของทีม
ความยุติธ รรม (fairness) ความยุติธ รรมในที่ ท างานจึ งมี ความหมายในแง่ มุ ม ของการรั บ รู ้
ในกระบวนการตัดสิ นใจและการที่บุคลากรคาดหวังต่อการถูกปฏิบตั ิถึงการยืนยันในคุณค่าส่ วนบุคคล
ค่านิยม (values) เป็ นความรู ้สึกความคิดเห็นที่มีต่อเป้ าหมายหรื อความคาดหวังของงาน เป็ นส่ วน
ของแรงจูงใจที่บุคลากรค้นหาในงาน
ภาระงาน (workload) เป็ นการสะท้อนถึ งงานที่ตอ้ งทากับงานที่คาดหวังของบุคลากรทั้งในเชิ ง
ของคุณภาพและปริ มาณของงาน
การควบคุ ม (control) เป็ นพื้นที่ ของการที่ บุคลากรรั บ รู ้ ถึ งความสามารถที่ มี อิท ธิ พลในการ
ตัดสิ นใจในงาน การได้มีอิสระในการใช้วิชาชีพความชานาญ รวมถึงการเข้า ถึงทรัพยากรเครื่ องไม้เครื่ องมือ
ต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการทางาน
ในภาพรวมความส าคัญ ระหว่า งบุ ค ลากรกับ สภาพแวดล้อ มในการท างานจะรวมถึ ง ความ
เกี่ยวข้องระหว่างบุคลากรกับคนไข้, ผูร้ ่ วมงาน, หัวหน้างาน และสิ่ งแวดล้อมในที่ทางาน (Lasalvia, Bonetto,
Bertani, Bissoli, Cristofalo, Marrella, & Ruggeri & 2009)
2. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction)
ความพึ งพอใจในงาน ถู ก ให้คาจากัดความถึ ง ว่าเป็ นสภาวะทางอารมณ์ ที่แสดงความยินดี ต่อ
ผลลัพธ์ในเชิงคุณค่าของงานที่ทา (Locke, 1976) เมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจในงานของเขาก็จะตอบสนอง
ด้วยการปรับตัวเองให้เข้ากับงานได้ดี (Malhotra & Mukherjec, 2004) ซึ่ งจะมีผลต่อการพัฒนาตนเองและ
องค์การ (Coomber & Barriball, 2007)
3. พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ (organizational citizenship-behaviors)
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ เป็ นพฤติกรรมที่รวมสิ่ งต่างๆที่เป็ นประโยชน์และมี
ผลต่อการพัฒนาองค์การ โดยบุคลากรทาด้วยความปรารถนาของตนเองเพื่อที่จะสนับสนุ นเพื่อนร่ วมงาน
และยังประโยชน์แก่องค์การ องค์การจะได้ประโยชน์จากการที่บุคลากรมีพฤติกรรมเป็ นสมาชิ กที่ดี เพราะ
พฤติกรรมนี้จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
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ในแง่ ข องการปฏิ บ ตั ิ การที่ บุ คลากรจะมี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์ก รนั้น มักจะ
เกิ ดขึ้นด้วยตนเองในบุคลากร แต่องค์การก็สามารถที่จะสนับสนุ น และชักนาให้บุคลากรมีพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีได้โดยการจัดการสภาพแวดล้อมในที่ทางานตลอดจนการจัดการในแง่ของการเพิ่มแรงจูงใจ
ภายในองค์การได้เช่นกัน
ปัจจุบนั มิติที่นิยมใช้ในการประเมินประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้ (Organ, 1987)
1. พฤติกรรมการช่ วยเหลื อเพื่อนร่ วมงาน (altruism) เป็ นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นในการช่วยเหลื อ
เพื่อนร่ วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. พฤติกรรมการคานึงถึงผูอ้ ื่น (courtesy) เป็ นพฤติกรรมที่คานึงถึงผูอ้ ื่น เคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
มีมารยาทและป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหากับผูอ้ ื่น ไม่สร้างปั ญหาให้กบั ผูร้ ่ วมงานคนอื่นโดยคานึ งถึงผลกระทบ
จากการปฏิบตั ิตวั ของตน
3. พฤติกรรมด้านความสานึกหน้าที่ (conscientiousness) ใส่ ใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ มีความตั้งใจ
ในรายละเอียดของงาน รวมถึงป้ องกันความผิดพลาดให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
4. พฤติ ก รรมด้า นการให้ค วามร่ วมมื อ (civic virtue) การให้ค วามสนใจและมี ส่ วนร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ พร้อมทั้งปกป้ องและรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ
5. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (sportsmanship) มีความเต็มใจที่จะอดทนต่อปั ญหาที่เกิ ดขึ้น
ในการทางาน ยอมรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมปฏิบตั ิตามความต้องการขององค์การด้วยความเต็มใจ
แนวคิดในด้านการจัดการ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผูร้ ่ วมงาน (Altruism) และพฤติกรรม
การคานึ งถึงผูอ้ ื่น (courtesy) ถู กจัดอยู่ในพฤติ กรรมที่ มีต่อบุคคล (Individual-directed behavior--OCB-I)
ในขณะที่ 3 พฤติ กรรมหลังจัดเป็ นพฤติ กรรมที่ มีต่อองค์การ (Organization-directed behavior--OCB-O)
(William & Anderson, 1991)
จากการรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ พบว่า พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว (Deww, 2011) อันนาไปสู่ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลขององค์การเป็ นอย่างดี (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000)
Areas of Worklife
(ความสอดคล้องของ
บุคลากร
และงาน)
Job Satisfaction
(ความพึงพอใจในงาน)

Organizational Citizenship
Behaviors
(พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากแบบสอบถาม (questionnaire) โดยแจกให้ผตู้ อบเป็ นผูต้ อบ
ด้วยตนเองเพื่อศึกษาความสอดคล้องของบุคลากรและงาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิ กที่ดีขององค์การของคนในวิชาชี พพยาบาล แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) การศึกษาข้อมูล
เอกสาร (documentary research) โดยการศึ กษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ
บทความ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็ นข้อมูลระดับทุติยภูมิ
ประชากรในการวิจัย ประชากรในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชี พของโรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งอยูใ่ น
เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 227 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ลักษณะบุคคลเป็ นคาถามปลายปิ ด (closed end) ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน, อายุงาน, บุคคลที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ (ที่ตอ้ งดูแลค่าใช้จ่าย) และ
สถานการณ์ชดใช้ทุน รวม 8 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ความสอดคล้องของบุคลากรและงาน และความพึงพอใจในงานโดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดตามแบบลิเคร์ ท (likert scale) โดยความสอดคล้องของบุคลากรและงาน ผูว้ ิจยั ได้ใช้
แบบสอบถามสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Leiter and Maslach โดยแปลจากแบบประเมินความสอดคล้องของ
บุคลากรและงาน (the Areas of Worklife Scale--AWS) จานวน 29 ข้อ และความพึงพอใจในงาน 1 ข้อ
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดตามแบบลิเคร์ ท
(likert scale) ให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นจานวน 24 ข้อซึ่ งสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Organ (1991) และแปล
ข้อคาถามจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การจากงานวิจยั ของ Podsakoff et al.
(1990, pp. 1-40)
การทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) อธิ บายคุณลักษณะหรื อรายละเอียด
ของประชากรและระดับความพึงพอใจในงาน
สมมติฐานข้อ 1 ความสอดคล้องของบุคลากรและงานส่ งผลเชิ งบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีขององค์การ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยของพหุ คูณ (multiple regression analysis) โดยใช้ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อ 2 ความพึงพอใจมี ผลเชิ งบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่องค์การ ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิ งเส้นอย่างง่าย (simple linear regression analysis) โดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อ 3 ลักษณะส่ วนบุ คคลมี ความสัมพันธ์ต่อการมี พฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของ
องค์การ ใช้ One Way Anova แล้วทาการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ต่อไป โดยใช้ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 227 คน ส่ วนใหญ่ร้อยละ 98.68 เป็ นเพศหญิง มีเพศชายเพียง
ร้อยละ 1.31 เท่านั้น อายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 35-44 ปี ร้อยละ 36.1 รองลงมาอยูใ่ นช่วงอายุ 45 ปี ขึ้นไปร้อยละ
35.2 อายุต่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 26.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่ วนใหญ่มีรายได้มากว่า35,000 บาท ร้อยละ 36.1
รองลงมา 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 31.3 สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 50.7 โสด ร้อยละ 43.2 อายุงาน
ส่ วนใหญ่มีอายุงานมากกว่า 15 ปี ร้อยละ 65.2 อายุงาน 9-15ปี ร้อยละ 14.5 และอายุงาน 4-8 ปี ร้อยละ 8.8
การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้ ให้ผลสนับสนุ นต่อสมมติฐานที่ 1 ความสอดคล้องของ
บุคลากรและงานส่ งผลเชิ งบวกต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การโดยภาพรวมมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.001 และ Standardized Coefficients (Beta) เท่ากับ 0.357 โดยองค์ประกอบความ
สอดคล้อ งของบุ ค ลากรและงานด้า นภาระงาน รางวัล ตอบแทน ความยุ ติ ธ รรม และค่ า นิ ย ม มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งสิ้ น เขียนเป็ นสมการ
การถดถอย ได้ดงั นี้
Y = –0.24X1 + 0.282X2 – 0.241X3 + 0.39X4
กาหนดให้
Y = การมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ
X1 = ภาระงาน
X2 = รางวัลตอบแทน
X3 = ความยุติธรรม
X4 = ค่านิยม
โดยที่องค์ประกอบด้านการควบคุมและสภาพสังคมไม่ส่งผลอย่างมีนยั สาคัญเชิ งสถิติต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในงานส่ งผลเชิ งบวกต่อการมีพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ Standardized Coefficients
(Beta) เท่ากับ 0.427 ในขณะที่สมมติฐานที่ 3 พบว่า อายุของพยาบาลวิชาชี พยิ่งมากจะมีแนวโน้มที่จะมี
พฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การมากขึ้ น โดยมี ค่าเฉลี่ ยของพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การ จาแนกตามอายุ ดังนี้ อายุ 25-34 ปี ค่าเฉลี่ ย 5.43, อายุ 35-44 ปี ค่าเฉลี่ย 5.58, อายุ 45 ปี ขึ้นไป
ค่าเฉลี่ย 5.82 ตามลาดับ สอดคล้องกับแนวโน้มสังคมที่เปลี่ยนไป จากการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันไปเป็ น
สังคมปั จเจกชนมากขึ้น (Cohen, 2006) ในขณะที่การมีพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์ การไม่มี
ความสัมพันธ์กบั อายุงานที่ โดยใช้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ค่าคะแนนเฉลี่ ยของความสอดคล้องของบุคลากรและงานอยู่ในระดับค่อนข้างมาก พบว่า ในส่ วน
ของความสอดคล้องของบุ คลากรและงาน ค่าคะแนนเฉลี่ ยสู งที่ สุ ดได้แก่ สภาพสัง คม รองลงมา ได้แก่
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รางวัลตอบแทน ในขณะที่ องค์ประกอบด้านความยุติธรรมและภาระงานมีคะแนนต่าที่สุด ในขณะที่ความ
พึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การอยูใ่ นระดับมาก โดยมีพฤติกรรมด้านความ
สานึ กรับผิดชอบและการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นมีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด ในขณะที่องค์ประกอบพฤติกรรมด้านความ
อดทนอดกลั้นมีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด แต่คะแนนก็ยงั อยูใ่ นระดับค่อนข้างมาก
อภิปรายผลการวิจัย
สภาพแวดล้อมในการทางานของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลพุทธโสธร จากงานวิจยั พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและการรับรู ้ในคุณค่าผลตอบแทนและความพึงพอใจในงานอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่
ด้า นภาระงานและความเท่ า เที ย มภายในองค์ก ารถู ก รั บ รู ้ ใ นเกณฑ์ที่ ต่ า กว่า ด้า นอื่ น ๆ ในภาพรวมความ
สอดคล้องของบุคลากรและงานความพึงพอใจในงานส่ งผลดี ต่อพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ
โดยมีผลจากด้านค่านิยมและรางวัลตอบแทนเป็ นตัวหลัก ในขณะที่ความไม่สอดคล้องในด้านภาระงานและ
ด้านความยุติธรรมแม้จะยังก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การ อธิ บายได้จากลักษณะการ
ทางานของพยาบาลวิชาชี พ จะต้องทางานให้ลุล่วงในเวลาที่รับผิดชอบ ความไม่สอดคล้องในภาระงานและ
ความยุติธรรมกลับเป็ นตัวขับเคลื่อนให้รู้สึกถึงคุณค่าของงาน ซึ่ งในงานวิจยั ครั้งนี้ ได้สิบค้นถึงระดับคะแนน
ที่เป็ นตัวแทนของรางวัลที่ตอบสนองต่อคุ ณค่าทางจิตใจ (intrinsic rewards) ซึ่ งพบว่าสู งกว่ารางวัลจาก
ภายนอก (extrinsic rewards) สอดคล้องกับความพึงพอใจในงานจากลักษณะงานหรื อรางวัลจากภายนอก แม้
จะอยู่ใ นระดับ ที่ ต่ า แต่ ห ากก็ ใ ห้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า ต่ อ จิ ต ใจของบุ ค ลากรในระดับ ที่ สู ง แล้ว จะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ (Tang & Ibrahim,1998) แต่ก็ควรได้รับการแก้ไขให้มีความ
เหมาะสม แม้เหตุผลของความไม่สอดคล้องดังกล่าวจะยังสามารถก่อให้เกิดคุณค่าภายในงานซึ่ งถือเป็ นแรง
ขับ เคลื่ อนภายใน ที่ ส่ ง ผลต่ อการมี พ ฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดีข ององค์การ ทั้ง นี้ ก็ เพื่ อที่ จะเก็ บ รั ก ษา
บุคลากรอันเป็ นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าไว้กบั องค์การ ทั้งนี้ ความสอดคล้องของบุคลากรและงานจะส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อองค์การมากกว่าในส่ วนของบุคคล
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้สามารถเสนอแนะการปฏิบตั ิหรื อ การนาผลไปประยุกต์ใช้ในเชิ งการบริ หาร
จัดการองค์การ ดังนี้
ประการแรก การบริ หารจัดการความสอดคล้องของบุคลากรและงาน อันได้แก่ องค์ประกอบ 6 ด้าน
(ภาระงาน, การควบคุม, รางวัลตอบแทน, สภาพสังคม, ความยุติธรรมและค่านิ ยม) ให้ดี มีความเหมาะสม
จะสามารถจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การได้
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สาหรับวิชาชีพพยาบาลจากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบของพื้นที่ชีวิตในวิชาชี พพยาบาลมี
จุดแข็งที่ควรส่ งเสริ มและธารงไว้คือ ค่านิยมและรางวัลตอบแทน
ประการที่สอง อุปสรรคที่สาคัญในการบริ หารจัดการในการวิจยั ในครั้งนี้ บ่งถึ งองค์ประกอบด้าน
ภาระงานและความยุติธรรม รวมถึงภาระทางครอบครัว หากต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวจานวนมาก
นอกจากนี้ความยุติธรรมในองค์การก็ถือเป็ นจุดอ่อนขององค์การ จากการวิจยั ในครั้งนี้ ควรจะต้องมี
ระบบการประเมิ นผลงานที่มีคุณภาพ ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของพยาบาลวิชาชี พ ตลอดจนการให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับด้านผลงานที่มีประสิ ทธิ ภาพด้วย เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจต่อบุคลากรพยาบาลวิชาชีพ
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ความสั มพันธ์ ระหว่ างจรรยาบรรณกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
RELATIONSHIP BETWEEN ETHICS AND AUDIT QUALITY
OF TAX AUDITOR IN THAILAND
จันทร์ลอย เลขทิพย์
นวพร ขูเ้ ปี้ ยเต้ง
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณกับคุณภาพการสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าของกิจการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ หัวหน้า
ฝ่ ายบัญชี พนักงานบัญชี จานวน 398 คน ซึ่ งปฏิบตั ิงานในห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนที่ผสู ้ อบบัญชี ภาษีอากรใน
ประเทศไทย ยื่นตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อกรมสรรพากรประจาปี 2559 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรการคานวณของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% เครื่ องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี
อากรในประเทศไทย โดยภาพรวมและรายด้า นทุ ก ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก รวมทั้ง มี ค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
คุ ณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในประเทศไทยโดยภาพรวมและรายด้านทุ ก ด้านอยู่ใ น
ระดับมาก การทดสอบความสัมพันธ์พบว่าจรรยาบรรณทัว่ ไปมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการสอบบัญชี ทุก ๆ
ด้าน ได้แก่ ด้านความถู กต้อง ด้านความชัดเจน ด้านความรัดกุม ด้านความสร้างสรรค์ ด้านความสมบูรณ์
และด้านความทันกาล ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 และจรรยาบรรณด้านความ
เป็ นอิ สระ ความเที่ ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ตมี ความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพการสอบบัญชี ทุก ๆ ด้าน
เช่ นกัน แต่ได้รับการสนับสนุ นทางสถิ ติอย่างมี นยั สาคัญที่ ระดับ 0.05 ในขณะที่ จรรยาบรรณด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิ บตั ิ งานมีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพการสอบบัญชี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความถู กต้อง
ความชัดเจน และความสมบูรณ์ และจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วมอาชี พ มีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพ
การสอบบัญชี ด้านความทันกาลเพียงด้านเดียว
คาสาคัญ: (1) จรรยาบรรณ (2) คุณภาพการสอบบัญชี (3) ผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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ABSTRACT
The purpose of this research was to examine the relationship between ethics and audit quality of
tax auditor in Thailand. A questionnaire was used to collect data from 398 respondents. A sample was
selected from owners or managing partners, chief accountants, and accountants who work in the registered
partnership, those are submitted the 2016 annual audit and accepted accounting to the Revenue
Department by tax auditor in Thailand. The sample of the research was calculated by using Taro Yamane
(Yamane, 1973) formula with 95% confidence level. The statistics used for the data analyses was multiple
regression analysis.
The result showed as following: the respondents’ opinions are agreed in the high level to the
whole in aspects of ethics of tax auditors in Thailand, including with the whole in aspects of Thailand tax
auditors’ audit quality. The examination found that the general ethics had positive relationship on audit
quality as a whole in the aspects of accuracy, clearness, conciseness, creation, completion, and timeliness.
These were supported by statistically significant at 0.01 levels. Ethics as a whole in the aspects of
independence, objectiveness, and integrity had positive relationship with all a whole aspects of audit
quality; however, these were supported by statistically significant at 0.05 levels. The ethics as a whole in
the aspects of knowledge and ability had positive relationship with the 3 aspects of audit quality as
accuracy, clearness, and completion. The ethics for taxpayers and tax auditors had positive relationship
with audit quality in the aspect of timeliness.
Keywords: Ethics, Audit quality, Tax auditors
บทนา
ผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรมีหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองบัญชี ของห้าง หุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลขนาด
เล็กคือมีจดทะเบียนที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สิ นทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวม
ไม่เกิน 30 ล้านบาท (กรมสรรพากร, 2558) ซึ่ งได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบัญญัติการบัญชี ปี พ.ศ. 2543 การ
ปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรต้องปฏิบตั ิงานตามข้อกาหนดตามที่อธิ บดีกรมสรรพากร (2557) ตาม
คาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 122/2545 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบและรับรองบัญชี เป็ นที่เชื่ อถือแก่ผใู ้ ช้
งบการเงิ น รวมทั้งกรมสรรพากร (2558) ได้ออกคาสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 123/2545 กาหนดเกี่ ยวกับ
จรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบและรั บ รองบัญ ชี เพื่ อ ควบคุ ม การปฏิ บ ัติ ง านของผู้ส อบบัญ ชี ภ าษี อ ากร
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จรรยาบรรณที่กาหนดโดยกรมสรรพากรมีท้ งั หมด 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต (2) ความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน (3) จรรยาบรรณต่ อ ผูเ้ สี ย ภาษี
(4) จรรยาบรรณต่อผูร้ ่ วมวิชาชี พ และ (5) จรรยาบรรณทัว่ ไป ทั้งนี้ การมีจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิงานนั้นก็
เพื่อให้วิชาชี พเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความเชื่ อมัน่ ในคุณภาพของการปฏิ บตั ิงานคุณภาพการสอบบัญชี สามารถ
พิจารณาได้จากผลงานของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร ซึ่ งก็คือ รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (accounts
audit and certified report) ซึ่ งจะสื่ อสารข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบในงบการเงิ นไปยังผูท้ ี่ใช้ขอ้ มูล ดังนั้น
การปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรจึงต้องมีคุณภาพในการสอบบัญชีเพื่อให้รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบัญชีมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ขอ้ มูล ซึ่ งคุณภาพการสอบบัญชี จะถูกผูกติดไปกับตัวข้อมูล
สารสนเทศเสมอ การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศที่มีคุณภาพจะทาให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจได้อย่างถูกต้อง
แม่นยา (อรุ ษ คงรุ่ งโชค, 2551) จากรายละเอียดในข้างต้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของ
จรรยาบรรณที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณ กับคุ ณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากร
ในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เจ้าของกิ จการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การหัวหน้าฝ่ ายบัญชี พนักงานบัญชี
จานวน 71,558 คน ซึ่ ง ปฏิ บ ตั ิ ง านในห้า งหุ ้นส่ วนจดทะเบี ย นที่ ผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในประเทศไทย
ยืน่ ตรวจสอบและรับรองบัญชี ต่อกรมสรรพากร ประจาปี 2559 (กรมสรรพากร, ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิ งหาคม
ปี พ.ศ. 2559) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95%
ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 398 คน และใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย (tax auditor of Thailand) ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของ
จรรยาบรรณที่ มี ต่อคุ ณภาพการสอบบัญชี เพื่ อให้ตระหนัก ถึ ง การมี จรรยาบรรณในการปฏิ บตั ิ งานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื่อให้การสอบบัญชีมีคุณภาพ เป็ นที่เชื่อมัน่ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและส่ งเสริ มจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.
2.
3.
4.

จรรยาบรรณ
ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วมอาชีพ
จรรยาบรรณทัว่ ไป

คุณภาพการสอบบัญชี
1. ด้านความถูกต้อง
2. ด้านความชัดเจน
3. ด้านความรัดกุม
4. ด้านความสร้างสรรค์
5. ด้านความสมบูรณ์
6. ด้านความทันกาล

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั
วิธีการดาเนินการวิจัย
เครื่ องมือการวิจัย เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยผูว้ ิจยั ได้สร้าง
แบบสอบถามขึ้ นตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั และกรอบแนวคิ ดการวิจยั ที่ ก าหนดขึ้ นจากการทบทวน
วรรณกรรมมีรายละเอียด ดังนี้
การพัฒนาเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรม เอกสาร ตารา บทความ วารสาร และงาน วิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และนามาพัฒนาเครื่ องมือ โดยครอบคลุมเนื้ อหาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบบสอบถาม
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ แบ่งเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบ สอบถามและของห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check list)
ส่ วนที่ 2 ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในประเทศไทย ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบประเมิ นค่ าแบบ Likert Scale โดยให้ค่ า คะแนนตามความสาคัญของตัวแปร
ในลักษณะที่เรี ยกว่า Weight Rating
ส่ วนที่ 3 ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษี อากรในประเทศไทย
ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประเมินค่าแบบ Likert Scale ให้ค่าคะแนนตามความสาคัญของตัวแปรใน
ลักษณะที่เรี ยกว่า Weight Rating และส่ วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามปลาย เปิ ดเพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามได้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การทดสอบเครื่ อ งมื อ การตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา (content validity) ด้วยการนา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านตรวจสอบ นาผลการพิจารณาของผูเ้ ชี่ ยวชาญมาทาการ
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วิเคราะห์ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อคาถามกับโครงสร้างหลัก
เนื้อหา (the index of item objective congruence) กาหนดให้ค่าคะแนน คือ
+1 สอดคล้องกับเนื้อหาตามที่กาหนดในแต่ละด้าน
0 ไม่แน่ใจข้อคาถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามที่กาหนดในแต่ละด้าน
–1 ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามที่กาหนดในแต่ละด้านนาผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาคัดเลือก
ข้อคาถามเฉพาะข้อคาถามที่มีค่าดัชนี ความสอดคล้องของคาถามแต่ละข้อ (Index of Item Objective
Congruence--IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปมาใช้ตามเกณฑ์ของ Rorinelli and Hambleton (1977) สาหรับข้อคาถาม
บางข้อ ที่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ชัด เจนน า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดลองใช้ (try out) โดยตรงกับเจ้าของกิจการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ หัวหน้า
ฝ่ ายบัญชี พนักงานบัญชี ของห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนของกลุ่มตัวอย่างอื่ น จานวน 30 ชุ ด เพื่อหาค่าความ
เชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาคอัลฟา (Cronbach’ s Alpha)
ได้ค่าความเชื่ อมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.93 ซึ่ งมีค่าใกล้ 1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่ อมัน่ และความ
เที่ยงตรงสู ง (Nunnally, 1978)
การรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูช้ ่วยเก็บรวบรวมข้อมูลออกภาคสนามโดยผูว้ ิจยั ได้
ทาการควบคุ ม ดูแล และคอยให้คาแนะนาแก่ผชู ้ ่ วยรวบรวมข้อมูลตลอดเวลา ได้รับแบบสอบถามกลับมา
ทั้งหมดจานวน 398 ฉบับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและของห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ใช้สถิ ติ
พรรณนา (descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณและคุณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ใช้สถิ ติพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยเลขคณิ ต
(arithmetic mean) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นด้วยค่าสถิ ติสหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน (Pearson’s product
moment correlation) และการวิเคราะห์ความเป็ นอิ สระของตัวแปรสาเหตุดว้ ยค่าสถิ ติ Variance Inflation
Factor (VIF) ทดสอบความเป็ นอิสระของตัวแปรสาเหตุ
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ
(multiple regression analysis)
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ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามและห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเจ้าของกิ จการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ มีความรู ้ทางด้าน
การบัญชี ในระดับปานกลาง ลักษณะของกิจการส่ วนใหญ่เป็ นการให้บริ การ ดาเนิ นธุ รกิจมาเป็ นเวลา 10 ปี
ขึ้นไป - 20 ปี มีจานวนมากที่สุด
1.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
ตาราง 1 ระดับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวม และจาแนกรายด้ าน
จรรยาบรรณ
SD
ระดับ
X
1. ความเป็ นอิสระเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต
3.91
0.55
มาก
2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
3.99
0.64
มาก
3. จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วมอาชีพ
3.91
0.64
มาก
4. จรรยาบรรณทัว่ ไป
3.92
0.67
มาก
โดยรวม
3.93
0.53
มาก
ที่มา. จาก ผลการคานวณ
จากตาราง 1 พบว่า จรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน (3.99) จรรยาบรรณทัว่ ไป
(3.92) และความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริ ต และจรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วม
อาชีพ มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ 3.91
1.2 ผลการวิเ คราะห์ ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ คุ ณ ภาพการสอบบัญ ชี ข องผูส้ อบบัญชี ภาษี อ ากร
ในประเทศไทย
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ตาราง 2 ระดับความคุณภาพการสอบบัญชี ของผู้สอบบัญชี ภาษี อากรในประเทศไทย โดยรวมและจาแนก
รายด้ าน
คุณภาพการสอบบัญชี
ระดับ
SD
X
1. ความถูกต้อง
4.03
0.57
มาก
2. ความชัดเจน
3.93
0.67
มาก
3. ความรัดกุม
3.87
0.66
มาก
4. ความสร้างสรรค์
3.91
0.69
มาก
5. ความสมบูรณ์
3.91
0.58
มาก
6. ความทันกาล
3.89
0.81
มาก
โดยรวม
3.92
0.55
มาก
ที่มา. จาก ผลการคานวณ
จากตาราง 2 พบว่า คุ ณภาพการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี ภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก มี ค่า เฉลี่ ยเท่ ากับ 3.92 เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้า นพบว่าอยู่ในระดับมากทุ กด้าน เมื่ อเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย ได้คื อ (1) ด้านความถูก ต้อง (4.03) (2) ด้านความชัดเจน (3.93) (3) ด้านความ
สร้างสรรค์ และด้านความสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน(3.91) (4) ด้านความทันกาล (3.89) และ (5) ด้านความ
รัดกุม (3.87)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้นด้วยค่าสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation
ตาราง 3 แสดงค่ าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson Product Moment Correlation)
ความเป็ นอิสระ ความรู้
จรรยาบรรณ
ตัวแปรอิสระ
เที่ยงธรรม
ความ
ต่อผูเ้ สี ยภาษี
ซื่อสัตย์สุจริ ต สามารถ ผูร้ ่ วมอาชีพ
ความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริ ต
1.000
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
.692**
1.000
จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วมอาชีพ
.652**
.697**
1.000
จรรยาบรรณทัว่ ไป
.589**
.508**
.586**
หมายเหตุ *มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, **มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
ที่มา. จาก ผลการคานวณ

จรรยา
บรรณ
ทัว่ ไป

1.000
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จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันภาพรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.508** ถึ ง
0.697** ถื อว่า ไม่ ละเมิ ดข้อตกลงเบื้ องต้นก่ อนการวิเคราะห์ การถดถอย หรื อที่ เรี ย กว่า ไม่ เกิ ดปั ญหาค่ า
ตัวแปรอิสระสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระ (multi collinearity)
ตาราง 4 ค่ าสถิติ Tolerance และค่ า VIF ทดสอบความเป็ นอิสระของตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ความเป็ นอิสระความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริ ต
ความรู้ความสามารถ
จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี
จรรยาบรรณทัว่ ไป
ที่มา. จาก ผลการคานวณ

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.424
2.857
.415
2.412
.420
2.379
.582
1.720

จากตาราง 4 พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร คือ ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความ
ซื่ อสั ตย์สุ จริ ต ความรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง าน จรรยาบรรณต่ อผูเ้ สี ย ภาษี และผูร้ ่ ว มอาชี พ และ
จรรยาบรรณทัว่ ไป มีค่า Tolerance ต่าสุ ด คือ 0.415 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ข้ นั ต่าที่ตอ้ งมากกว่า 0.1 ในส่ วนของค่า
VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรอิสระทั้ง 4 ด้านมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1.720 ถึง 2.857 ซึ่ งมีค่าไม่เกิน 5
ดังนั้น ตัวแปรอิสระทุกตัวแปรมีความเป็ นอิสระกับตัวแปรอื่นที่เป็ นตัวแปรอิสระด้วยกันจึงไม่เกิ นปั ญหา
ตัวแปรอิ สระสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระ (multi collinearity) จึงถื อว่าข้อมูลจากการสารวจสามารถนาไป
วิเคราะห์การถดถอยได้
3. ผลการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 5 สรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ของจรรยาบรรณกั บ คุ ณ ภาพการสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าษี อ ากร
ในประเทศไทย
คุณภาพการสอบบัญชี
สร้าง
ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม
สมบูรณ์ ทันกาล
จรรยาบรรณ
สรรค์
ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริ ต
*0.012 *0.045 **0.000 **0.008 *0.049 **0.001
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน
**0.000 **0.001
0.176
0.770 **0.001
0.765
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จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษี
และผูร้ ่ วมอาชีพ
0.127
0.350
0.056
0.091
0.453 **0.001
จรรยาบรรณทัว่ ไป
**0.000 **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 **0.000
หมายเหตุ: n = 398, *มีความสัมพันธ์โดยมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05, **ความสัมพันธ์โดยมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
ที่มา. จาก ผลการคานวณ
สรุ ปผลการวิจัย
จรรยาบรรณมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ คุ ณภาพการสอบบัญชี ซึ่ งได้ส อดคล้องกับ แนวคิ ดของนิ พ นั ธ์
เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (2557, หน้า 1-16) ซึ่ งได้กล่าวไว้วา่ ในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
งบการเงิน เพื่อให้ผลงานของผูส้ อบบัญชีเป็ นที่เชื่อถือแก่ผใู ้ ช้งบการเงิน ผูส้ อบบัญชี ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักการ
พื้นฐานที่ ส าคัญ สิ่ งหนึ่ งก็คื อจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พ (code of ethics for professional
accountants) กาหนดโดยสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชี พ หรื อหน่วยงานกากับดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย
นอกจากนี้ คุ ณภาพงานสอบบัญ ชี ส ามารถเกิ ด ขึ้ นได้จากการที่ ที ม งานสอบบัญ ชี มี ก ระบวนการในการ
ปฏิบตั ิงานตามจรรยาบรรณ โดยใช้วจิ ารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชี พ ต่อข้อมูลของ
กิ จการ รวมทั้งมี การพิจารณาสถานการณ์ แวดล้อมของลู กค้าที่มีอยู่ อย่างครบถ้วน ถู กต้องและเหมาะสม
(สราวุธ เจษฎาคา, 2557) ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ นิษา ธงจันทร์ (2552) ศึ กษา
ผลกระทบของคุณลักษณะทางวิชาชีพที่มีต่อคุณภาพการสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
และพบว่า คุ ณลัก ษณะทางวิช าชี พ ด้า นจรรยาบรรณวิช าชี พ มี ค วามสั ม พันธ์ และผลกระทบเชิ ง บวกกับ
คุณภาพการสอบบัญชี
ด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่ อสัตย์สุจริ ตมีความพันธ์กบั คุณภาพการสอบบัญชี
ในทุกด้าน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของจารุ มน ศรี สันต์ (2550) ที่พบว่า คุณค่าวิชาชี พ ด้านความเป็ นอิสระมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกต่อคุณภาพการสอบบัญชี โดยรวม และนุ ชรี มาสภา (2555, หน้า 85) ที่
พบว่า การปฏิบตั ิงานทางการสอบบัญชี ที่ดีดา้ นความเป็ นอิสระมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวก ทั้งนี้
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีเป็ นสิ่ งที่นกั วิชาการและนักวิจยั ต่างให้ความสาคัญดัง่ เช่น Bartlett (1993) ได้
ทาการศึ ก ษาวิจยั ในประเทศสหรั ฐอเมริ ก าเกี่ ย วกับการรั ก ษาความเป็ นอิ สระของผูส้ อบบัญชี เพื่ อศึ กษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่ งผลต่อความเป็ นอิสระของผูส้ อบัญชี หรื อนิ พนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร
ศรี จนั่ เพชร (2557, หน้า 1-5) ก็ได้กล่าวไว้วา่ การสอบบัญชี ควรปฏิบตั ิโดยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีความเป็ นอิสระ ต่างก็เน้นในเรื่ องของความเป็ นอิสระ
จรรยาบรรณด้านความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีความพันธ์กบั คุณภาพการสอบบัญชี ด้าน
ความถูกต้อง ด้านความชัดเจน และด้านความสมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของชนัญฎา สิ นชื่ น (2548,
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หน้า 91) ที่กล่าวไว้วา่ ความรู ้ความสามารถของผูส้ อบบัญชี ด้านการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ
การสอบบัญชี ดังเช่ นที่นิพนั ธ์ เห็ นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรี จนั่ เพชร (2557, หน้า 1-5) ได้กล่าวไว้ว่า
ผูส้ อบคือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
จรรยาบรรณต่อผูเ้ สี ยภาษีและผูร้ ่ วมอาชี พมีความพันธ์กบั คุ ณภาพการสอบบัญชี ดา้ นความทันกาล
สอดคล้องกับงานวิจยั ของมณฑิ รา กิจสัมพันธ์วงศ์ (2550, หน้า 168) ซึ่ งพบว่า มรรยาทของผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาต ด้า นมรรยาทของลู กค้า และด้า นมรรยาท ต่อเพื่อนร่ วมวิช าชี พ มี ความสัมพันธ์ และผลกระทบ
เชิ ง บวกกับ คุ ณภาพการสอบบัญชี โดยรวม และยังสอดคล้องกับ งานวิจยั ของธเนศศิ ริ ฝากมิ ตร สาโรชา
พยุงพงษ์สานนท์ และนริ ศรา ศรี ศุภชัย (2544) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านความปลอดภัย ได้แก่ รักษา
ความลับของบริ ษทั ผูใ้ ช้บริ การสอบบัญชีที่ส่งผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี
จรรยาบรรณทัว่ ไปมีความสัมพันธ์กบั คุ ณภาพการสอบบัญชี ในทุกด้านซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของมณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์ (2550, หน้า 168) พบว่า มรรยาททัว่ ไป มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวก
กับคุณภาพการสอบบัญชีโดยรวม
ข้ อเสนอแนะ
ผูส้ อบบัญชีภาษีอากรควรให้ความสาคัญกับจรรยาบรรณด้านความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และ
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และจรรยาบรรณทัว่ ไปซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพการสอบบัญชี ทุกด้าน เพื่อให้การ
สอบบัญชีมีคุณภาพ
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ความสาคัญของการประเมินประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ กบั ผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0
THE IMPORTANCE OF EVALUATING THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
FOR THAI SMEs IN THAILAND 4.0
สาราญ ชัยเสนา
บทคัดย่อ
ตามที่ สานักโลจิ สติ กส์ กรมอุ ตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่ กระทรวงอุ ตสาหกรรม ได้
จัดทาโครงการศูนย์บริ การข้อมูลโลจิสติกส์ โดยใช้การประเมินประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Logistics Performance Index--ILPI) กับอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้ผทู ้ ี่เข้าร่ วมโครงการได้
ใช้โปรแกรมออนไลน์ ในการบันทึ กข้อมูลที่ ถู กกาหนดรายการมาตรฐานอย่างชัดเจนจากระบบเพื่อการ
ประมวลผลที่ ถู ก ต้อ งของโปรแกรม ซึ่ งผู้ที่ ใ ช้โ ปรแกรมจะได้รั บ ประโยชน์ จ ากรายงานการประเมิ น
ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ได้เห็นผลรายงานออกมาเป็ นกราฟใยแมงมุมหรื อ Radar Chart ในมิติต่าง ๆ ทั้ง
3 มิ ติ คื อ มิ ติด้า นต้นทุ น มิ ติด้า นเวลาและมิ ติ ด้า นความน่ า เชื่ อถื อ ซึ่ งจะแสดงผลตามรายกิ จกรรมของ
โลจิ ส ติ กส์ ทั้ง 9 กิ จกรรมหลัก ผูอ้ ่า นรายงานสามารถรู ้ และเข้าใจได้ง่า ยดายในประสิ ท ธิ ภาพของแต่ล ะ
กิจกรรมโลจิสติกส์ ขององค์กรของตนเอง กิ จกรรมใดที่อยู่ในระดับดี มาก ดี ค่อนข้างดี ค่อนข้างด้อย หรื อ
ด้อ ย เพื่ อ จะได้ พ ัฒ นาในกิ จ กรรมที่ ดี แ ล้ ว หรื อปรั บ ปรุ งในกิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความอ่ อ นแอใน
กระบวนการด้านโลจิ สติ กส์ นัน่ หมายถึ ง ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งหรื ออาจเป็ นสัญญานให้
ทราบว่าสถานะขององค์กรมีความเสี่ ยงต่อการสู ญเสี ยโอกาสในการบริ หารธุ รกิ จอย่างไร มีความพร้อมใน
การปรับตัวเข้าสู่ ยุคดิ ตอลอย่างไร ซึ่ งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน(Radical Change) ใน
อุตสาหกรรม 4.0 จะส่ งผลถึงการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Economy หรื อ Thailand 4.0 อย่างที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ถึ งเวลาแล้วที่ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมของไทยจะต้องตื่นตัวในความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงใน
ไม่ช้านี้ สิ่ งหนึ่ งที่ สามารถทาร่ วมกันได้ในการสร้ างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ(Big Data)ที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อการนาข้อมู ลด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ของอุ ตสาหกรรมมาใช้ไ ด้อย่างแม่นยาคื อการร่ วมมื อและให้
ความสาคัญในการบันทึกข้อมูลการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมซึ่ งจะเป็ นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมของประเทศต่อไป
คาสาคัญ: (1) การประเมินประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (2) กราฟใยแมงมุม (3) มิติดา้ นต้นทุน
(4) มิติดา้ นเวลา (5) มิติดา้ นความน่าเชื่อถือ
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Abstract
Regarding to The logistics Department of Primary Industries and Mines that conducted logistics
information call center project by evaluate effectiveness of logistics industry (Industrial Logistics
Performance Index: ILPI) and the domestic industry in order that the members of the project use the
online program to record data which clearly specify the standard by system for processing accuracy of the
program. Users will get benefits from logistics effectiveness evaluation which results will be shown by
Radar chart in 3 dimensions which are cost, time and reliable. They will show the result of main 9
logistics activities. Report readers are able to easy understanding the effectiveness of each Logistics
activities of your own organization that which activities is excellent, good, fair or poor in order to improve
activity in good level or need to be improve activities which results are the weakness of the logistics
process that means ability to complete with competitors or it is the sign of how the status of the
organization has the risk to lost opportunities of management. How readiness of adaptation to digital age.
Radical change in Industry 4.0 willeffect the change in digital economy age or Thailand 4.0 unavoidable.
It is time Thailand's industrial enterprises to be aware of the changes that will be coming soon. One thing
that can be done together to create a Big Data to be Useful information on the logistics industry precisely
is the cooperation and the importance of recording data to evaluate the effectiveness of the logistics
industry, which will benefit the industry of the country.
Keywords: Industrial Logistics Performance Index: ILPI, Cost dimension, Time dimension, Reliability
dimension.
บทนา
ตามที่ ส านัก โลจิ ส ติ ก ส์ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กระทรวงอุ ต สาหกรรม
ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลและพัฒนาส่ งเสริ มภาคอุตสาหกรรม ได้ดาเนิ นการจัดทาตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพ
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index--ILPI) เพื่อใช้เป็ นมาตรฐานเทียบวัด
ระดับประเทศ โดยได้เริ่ มจัดทาตัวชี้ วดั ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - ปั จจุบนั แล้วนั้น ผูป้ ระกอบการด้าน
อุตสาหกรรมส่ วนหนึ่ งได้นาความรู ้และระบบการประเมินไปใช้ในองค์กร สามารถวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการจัดการภายในองค์ก รเกี่ ย วกับ ต้น ทุ นด้า นต่ า ง ๆ ของกระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้แ ละ
สามารถนาข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิ จารณาการตัดสิ นใจได้ แต่หากดู จากสัดส่ วนของผูป้ ระกอบการ
อุ ตสาหกรรมของประเทศซึ่ งมี นับ หลายหมื่ นราย ยังถื อว่า ผูท้ ี่ มีค วามรู ้ ในด้า นนี้ ยงั น้อยมาก และยัง ไม่ มี
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ความรู ้ ใ นการจัดการด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่า งเพี ย งพอ เจ้า ของธุ รกิ จหรื อผูบ้ ริ หารบางรายยัง เข้า ใจเพี ย งว่า
โลจิ ส ติ ก ส์ คื อ การขนส่ ง เท่ า นั้น จึ ง เป็ นปั ญ หาใหญ่ ที่ ห ลายๆองค์ก รมองข้า ม อาจจะด้ว ยความไม่ เ ห็ น
ความสาคัญ ขาดความเข้าใจในกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์ จึงมุ่งเน้นในกระบวนการผลิต การขาย
เพื่อให้ได้ผลกาไรมากที่สุดซึ่ งก็ถือว่าเป็ นเป้ าหมายหลักของการดาเนิ นธุ รกิจ ด้วยเหตุผลข้างต้นถือว่าเป็ นจุด
ด้อยของผูป้ ระกอบการไทยที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการศึกษาจะต้องหันมาให้ความสนใจในการ
ให้ความรู ้กบั บุคลากรในองค์กรและผลิตบุคลากรใหม่ๆเพิม่ ขึ้นให้มีความรู ้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อนาไป
ช่วยผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมของไทยให้รอดพ้นจากสภาวะการขาดทุน การสู ญเสี ยโอกาสในการแข่งขัน
ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่ องจากการบริ หารงานที่มีตน้ ทุนด้านโลจิสติกส์ ที่ยงั สู งเกินไป หากรอแต่
เพียงการเข้ามาให้ความรู ้จากสานักโลจิสติกส์ อาจจะทาให้ไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ ยุคไทยแลนด์ 4.0
และการก้าวข้ามสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ในส่ วนที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จากนี้ ไป
อีก 5 ปี และยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2579) เช่นกัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานภาคการศึ ก ษาได้น าความรู ้ ร ะบบตัว ชี้ วัด ประสิ ท ธิ ภ าพด้า นโลจิ ส ติ ก ส์
ภาคอุ ตสาหกรรมเข้ามาเผยแพร่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการศึ กษา เพื่อเตรี ยมความพร้ อมผูส้ าเร็ จการศึ กษาสู่
ตลาดแรงงานในการรองรับการเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่ อให้ผูป้ ระกอบการอุ ตสาหกรรมของไทย ได้นาระบบตัวชี้ วดั ประสิ ท ธิ ภาพโลจิ ส ติ ก ส์
ภาคอุตสาหกรรม (Logistics Performance Index--ILPI) ที่จดั ทาโดยสานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ในสถานประกอบการตัวเอง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (customer service) และลดต้นทุนรวมโลจิสติกส์ (total logistics cost)
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. องค์กร บริ หารข้อมูลและสร้ างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน (competitiveness) ผูบ้ ริ หาร
สามารถใช้ขอ้ มูลทาการเปรี ยบเทียบธุ รกิจกลุ่มเดี ยวกันได้ (benchmark) ด้วย Key Performance Indicator
(KPI) พร้อมเรี ยนรู้วธิ ีที่ปฏิบตั ิดีที่สุด (best practices) ส่ วนระดับปฏิบตั ิการสามารถนาข้อมูลมาแก้ไขจุดอ่อน
และพัฒนาจุดที่ดีต่อไป
2. ผูป้ ระกอบการใช้เครื่ องมือประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติ กส์ ที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันและ
เป็ นระบบที่เป็ นมาตรฐานสากล
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การทบทวนวรรณกรรม
เป็ นที่ ทราบกันดี ว่ากิ จกรรมโลจิ สติกส์ คือ กระบวนการเคลื่ อนย้าย จัดเก็บ รวบรวมและกระจาย
สิ นค้าและบริ การจากต้นน้ าหรื อแหล่งวัตถุดิบไปจนถึงปลายน้ าหรื อแหล่งผูบ้ ริ โภคโดยมีการวางแผน ปฏิบตั ิ
ควบคุมประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการไหลไปข้างหน้าและย้อนกลับรวมถึ งการจัดเก็บของสิ นค้า
บริ ก ารและข้อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า กิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์
ประกอบด้วย 14 กิจกรรม ดังนี้
Logistics Activities

การดาเนิ นการในแต่ ล ะส่ วนของกิ จกรรมโลจิ ส ติ ก ส์ จะเป็ นไปตามบริ บ ทของแต่ ล ะองค์ก รซึ่ ง
แต่ ล ะธุ รกิ จจะมี ค วามแตกต่ า งกันไป การสรุ ป ผลการดาเนิ นการของแต่ล ะกิ จกรรมก็ จะแยกตามหน่ วย
กิจกรรมโดยส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการเชื่ อมโยงและเปรี ยบเทียบ แต่จะมุ่งเน้นในกิจกรรมที่เป็ นปั ญหาหลักและ
มีสัดส่ วนต้นทุนที่สูง เช่น ค่าขนส่ ง เป็ นต้น แต่ไม่ได้นามาเปรี ยบเทียบกับต้นทุนรวมของโลจิสติกส์ จึงทาให้
ไม่สามารถเห็ นภาพรวมในแต่ละกิ จกรรมได้ ด้วยเหตุน้ ี สานักโลจิสติ กส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมื อ งแร่ จึ ง ได้จ ัด ท าตัว ชี้ วัด ประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคอุ ต สาหกรรม (Industrial Logistics
Performance Index--ILPI) เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการอุตสาหกรรมได้นาระบบนี้ มาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวัด
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิ นใจ ปรับปรุ ง พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยได้
รวบรวมกิจกรรมที่สาคัญ 9 กิจกรรมมาใช้ในการวัดประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ ได้แก่
1. การวางแผนหรื อการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (demand forecasting and planning)
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2. การให้บริ การแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (customer service and support)
3. การสื่ อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคาสั่งซื้ อ (logistics communication and order)
4. การจัดซื้ อจัดหา (purchasing and procurement)
5. การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุหีบห่อ (handling and packaging)
6. การเลือกที่ต้ งั โรงงานและการจัดการคลังสิ นค้า (site selection, warehousing and storage)
7. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง (inventory management)
8. การขนส่ ง (transportation)
9. โลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (reverse logistics) โดยทั้ง 9 กิจกรรมจะมีการเชื่อมโยง ดังนี้

ส่ วนมิติที่ใช้ประเมินประสิ ทธิ ภาพของแต่ละกิ จกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติดา้ น
ต้นทุน มิติดา้ นเวลาและมิติดา้ นความน่าเชื่อถือ ดังนี้
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ส่ วนวิธีการและระบบการประเมินประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ น้ นั สานักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้พฒั นาระบบให้บริ การในชื่ อศูนย์สารสนเทศตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม และตัวชี้ วดั ซัพพลายเชน (Industrial Logistics Performance Index and Supply Chain
Performance Index Information Center) โดยได้พฒั นาผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตภายใต้ชื่อเว็บไซด์
www.ilscic.org เพื่อให้สถานประกอบการสามารถจัดทาตัวชี้ วดั ประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
ได้ด้วยตัวเอง รวมถึ งบริ การข้อมูลความรู ้ และเอกสารที่ เกี่ ยวข้องต่างๆ ผ่านระบบประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน Online ได้ที่เว็บไซด์ www.ilscic.org หรื อ lpi.dpim.go.th

สาหรับการประมวลผลจะใช้รูปแบบการประมวลผลแบบกราฟใยแมงมุม Spider Chart หรื อ Radar
Chart ในแต่ละมุมจะแสดงผลของตัวชี้ วดั แต่ละตัวโดยแบ่งตามประเภทของตัวชี้ วดั ที่จดั ทาและเลือกใช้งาน
การแสดงความหมายนั้น ง่ายต่อการเข้าใจ คือ ลาดับ 0-5 ซึ่ง 5 หรื อสี เขียวคือดีมาก 4 หรื อสี เขียวอ่อน คือ ดี 3
หรื อสี เหลือง คือ พอใช้ 2หรื อสี ส้มคือค่อนข้างด้อย 1 หรื อสี แดงคือด้อย 0 คือ ไม่มีขอ้ มูล ยกตัวอย่างเช่ น
หากกิจกรรมสิ นค้าคงคลังเป็ นสี เขียว แสดงว่า สามารถบริ หารต้นทุนได้ดีมาก แต่ขณะเดียวกันกิจกรรมด้าน
การบริ หารการขนส่ ง เป็ นสี แดง แสดงว่า ต้นทุนค่าขนส่ งมีสัดส่ วนที่สูงไม่เป็ นสัดส่ วนกับยอดขาย ซึ่ งจาก
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ข้อมูลดังกล่าวผูบ้ ริ หารจะสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่า ควรจะสร้ างสมดุ ลในแต่ละกิ จกรรมให้เกิ ดสี เขียวขึ้น
นัน่ หมายความว่า ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ต่ าลง เป็ นต้น หากไม่มีเครื่ องมือดังกล่าวผูบ้ ริ หารไม่สามารถที่จะ
วิเคราะห์ ได้หรื ออาจจะเกิ ดความยุ่งยากในการบริ หารจัดการ หรื อเกิ ดการตัดสิ นใจผิดพลาดได้ อนึ่ งใน
องค์กรทัว่ ไป ในการบริ หารต้นทุนของแต่ละฝ่ ายแต่ละหน่วยงานจะมีกรอบที่ชดั เจนและจะเน้นเฉพาะหน่วย
ของที่ตนเองรับผิดชอบเป็ นสาคัญ ซึ่ งในความเป็ นจริ งในการเชื่ อมโยงข้อมูลด้านโลจิสติกส์ น้ นั การสร้ าง
ความสมดุ ล ในแต่ ล ะกิ จกรรมจึ ง เป็ นสั ด ส่ วนในการจัดการต้นทุ นที่ เ หมาะสมหรื อต้นทุ น ที่ ต่ า ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายส าคัญ ในการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ว ยโปรแกรมประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
โลจิสติกส์จึงเป็ นเปรี ยบเสมือนศูนย์กลางข้อมูลในองค์กรที่จะจัดสมดุลในกระบวนการโลจิสติกส์ในองค์กร
ได้ จึงมีความจาเป็ นที่ภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของไทยจะต้องนาระบบประเมินประสิ ทธิ ภาพไป
ใช้เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทางาน การบันทึก การจัดการข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้อง
แม่นยาเช่นกัน ขณะเดียวกัน เนื่ องจากระบบประเมินประสิ ทธิ ภาพโลจิสติกส์ เป็ นโปรแกรมมาตรฐานที่ถูก
จัดทาขึ้นมา การบันทึกข้อมูลของแต่ละบริ ษทั จะถูกแยก ไม่ปะปนกับข้อมูลของหน่วยงานอื่น เป็ นความลับ
ส่ วนตัว ดังนั้นจึงมีความปลอดภัยในการใช้ระบบดังกล่าว แต่ขณะเดี ยวกันเรายังสามารถที่จะนาข้อมูลไป
เปรี ยบเทียบกับข้อมูลที่ดีที่สุดในธุ รกิจประเภทเดียวกันได้เพียงแต่จะไม่สามารถเห็นข้อมูลว่าเป็ นของบริ ษทั
ใด ทราบเพียงแต่วา่ เป็ นข้อมูลที่ปฏิบตั ิดีที่สุด (best practices) ส่ วนวิธีในการจัดเตรี ยมข้อมูลและการบันทึก
ลงในระบบจัดได้ว่าเป็ นประเด็นท้าทายและสาคัญเนื่ องจากผูจ้ ดั เตรี ยมข้อมูลแต่ละกิ จกรรมจะต้องเข้าใจ
ความหมายและข้อจากัดในการเก็บข้อมูล เช่น หน่วยนับ เงื่อนไขเวลาเป็ นวัน เดือน หรื อปี เป็ นต้น จึงจาเป็ น
ที่จะต้องมีความแม่นยาและเข้าใจเป็ นอย่างดี หากข้อมูลที่นาไปลงบันทึกในระบบผิดพลาด ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไข จะทาให้กราฟประมวลผลออกมาผิดพลาดเช่นเดียวกัน ซึ่ งหมายถึงการนาข้อมูลที่ผิดพลาดไปใช้ใน
การตัดสิ นใจ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได้ ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบในระบบ
คือ สานักโลจิสติกส์ จะมีผใู้ ห้คาปรึ กษาเพื่อการนาไปใช้ที่ถูกต้อง
สรุ ปผลการวิจัย
การประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--ILPI) เป็ นเครื่ องมือใน
การบริ หารกิ จกรรมด้านโลจิสติกส์ ของอุ ตสาหกรรมที่ สาคัญที่จะช่ วยให้ผูป้ ระกอบการสามารถมองเห็ น
จุดเด่นเพื่อใช้กาหนดเป็ น Core Competency และมองเห็นจุดบกพร่ องในแต่ละกิจกรรม เพื่อนามาปรับปรุ ง
แก้ไขให้เกิดความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมของตน ทั้งนี้ หากภาพรวมของอุตสาหกรรมมีการนาโปรแกรมนี้
มาใช้จะทาให้เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและส่ งผลดีโดยภาพรวมของประเทศ
ส่ งผลดีต่อธุ รกิจขนาดเล็กที่สามารถนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสิ นใจในการขยายขนาดธุ รกิจหรื อคงสภาพหรื อ
ลดย่อขนาดลงมาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตลาดและเงินลงทุน
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ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากการประเมินประสิ ทธิ ภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--ILPI) เป็ น
โครงการที่ อยู่ใ นความรั บ ผิดชอบและอยู่ภายใต้ก ารก ากับ ดู แลของส านัก โลจิ ส ติ กส์ กรมอุ ตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ งได้เริ่ มนามาใช้ต้ งั แต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปั จจุบนั
นั้น การขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยมีศูนย์บริ การข้อมูลโลจิสติกส์น้ นั จะเป็ นไปได้ยากหรื อเป็ นไป
ไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่ วมมือจากภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
รวมถึงขนาดเล็ก ขณะเดียวกัน การให้ความรู ้ก็เป็ นปั ญหาสาคัญเช่นเดียวกันในการดาเนิ นการ เนื่ องจากเป็ น
โครงการที่มีอายุโครงการต่อปี ตามงบประมาณปี คือ ระยะเวลาดาเนินการ 8 เดือน และผูท้ ี่เป็ นคนดาเนินการ
ให้เ ป็ นไปตามนโยบายของส านัก โลจิ ส ติ ก ส์ คื อ องค์ก รอิ ส ระภายนอกที่ ไ ด้รั บ การคัด เลื อ กในแต่ ล ะ
ปี งบประมาณหากเป็ นการบริ หารต่อเนื่ องของหน่ วยงานในปี งบประมาณเดิ มงานอาจจะเดินต่อไปได้ทนั ที
แต่หากเป็ นที ม งานใหม่และมี การเปลี่ ย นถ่ ายในทุ กปี งบประมาณจะทาให้เกิ ดความล่ าช้า และขาดความ
ต่อเนื่องในโครงการงานเดิม ปั จจัยดังกล่าวเป็ นปั ญหาในกระบวนการทางานทัว่ ไป จุดที่สาคัญในการต่อโซ่
ของกิ จกรรมให้ต่อเนื่ องคือการปรั บปรุ งแก้ไขในกระบวนการของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ อันจะส่ งผลใน
ความต่อเนื่องในการผลักดันภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อการก้าวข้ามไปสู่ ยุค Digital
Economy จริ ง ๆ ไม่ใช่ ตามกระแส แต่ทุกคนทุกหน่ วยงานทุกองค์กรที่เกี่ ยวข้องจะต้องทุ่มเทเพื่อให้เกิ ด
ความส าเร็ จ ในโครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโลจิ ส ติ ก ส์ ภ าคอุ ต สาหกรรมให้ ไ ด้ใ ห้ส อดคล้อ ง และ
สนับ สนุ น กับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 12 ในแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (ปี พ.ศ. 2560-2564)
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คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต
กรณีศึกษา สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION OF CONSUMERS
IN PHUKET: CASE STUDY OF SI-RE CARCARE PHUKET
อรุ ณพร อุตสาหะ
ประพันธ์ วงศ์บางโพ
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของการรับรู ้ คุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก าร สิ เหร่ ค าร์ แคร์ ภู เก็ ต โดยใช้วิธี วิจยั เชิ ง ปริ ม าณ เก็ บ ข้อมู ล ด้วยแบบสอบถามจาก
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้ น 310 ราย และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอยพหุ (multiple regression
analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุมากกว่า 31 ปี ขึ้นไป ประกอบอาชี พ
รับจ้างหรื อเป็ นเจ้าของกิ จการธุ รกิ จทัว่ ไป ส่ วนมากมี รายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดื อนโดยผูใ้ ช้บริ การ
สามารถรับรู ้คุณภาพการบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ตได้ในระดับสู งเช่นเดียวกับระดับความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การที่อยูใ่ นระดับสู งเช่นเดียวกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุ ณภาพการบริ การในด้านความเชื่ อมัน่ ด้านการบริ การที่จบั ต้อง
ได้ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการเอาใจใส่ ดูแลผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ยกเว้นคุณภาพการบริ การด้านการรับประกัน
ที่ไม่มีอิทธิ พลแต่อย่างใด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริ การในด้านต่าง ๆ เพื่อ
รักษาระดับความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การอย่างต่อเนื่องต่อไป
คาสาคัญ: (1) คุณภาพการบริ การ (2) ความพึงพอใจ (3) คาร์แคร์
ABSTRACT
The purpose of this research is to study the influence of service quality perception toward
customer satisfaction of Si-re Carcare Phuket’s customers. As the quantitative research, data are collected
from 310 samples by questionnaire, and then analyzed by multiple regression analysis. The findings
indicate that the majority of customers are male, with the age of 31 or above, occupation of general
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employee contractors and business owners, and income of 30,000 baht/month. Moreover, the high levels
of service quality and customer satisfaction are perceived by Si-re Carcare Phuket’s customers.
The results of the hypothesis testing demonstrate that components of service quality (reliability,
tangibility, responsiveness, and empathy), except the assurance, statistically and positivelyaffect the
customer satisfaction of Si-re Carcare Phuket. Therefore, the business owner should exert positive
influence of service quality on customer satisfaction by improving all service quality components, except
the assurance, in order to satisfy their customer continuously.
Keywords: Service Quality, Satisfaction, Carcare
บทนา
สังคมไทยในปั จจุบนั มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว ทั้งในด้านเศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้อมทางสังคม
การขยายตัวของชุมชนเมือง (urbanization) ส่ งผลให้เมืองใหญ่ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ภูเก็ต
เป็ นอี ก หนึ่ งจัง หวัดที่ ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ ดงั กล่ าวโดยการขยายของตัวเมื องนั้น ส่ งผลต่ อ
ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การแข่งขันทางธุ รกิจ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (พสุ เดชะริ นทร์ , 2558)
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั ต้องการความรวดเร็ วและสะดวกสบายในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ประกอบกับ
ระบบขนส่ งมวลชนที่ไม่เพียงพอ รถยนต์จึงเข้ามามีบทบาทในชี วิตประจาวันในฐานะของปั จจัยที่ 5 ที่เป็ น
เครื่ องอานวยความสะดวก ตลอดจนแสดงถึงฐานะทางสังคม ด้วยเหตุน้ ีความต้องการรถยนต์ในประเทศไทย
จึงมีอตั ราที่เพิ่มสู งขึ้นทุกปี
จากสถิติจานวนรถจดทะเบียนสะสมของกรมการขนส่ งทางบก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2559
ที่ระบุวา่ ทัว่ ประเทศมีรถยนต์นงั่ ส่ วนบุคคลไม่เกิน 7 คนรวมทั้งสิ้ น 7.9 ล้านคัน โดยในจังหวัดภูเก็ตมีท้ งั สิ้ น
102,918 คัน (กรมการขนส่ งทางบก, 2559) แม้จะเป็ นจานวนที่ไม่มากนัก แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่ของ
จังหวัดภูเก็ตที่จากัด ถือว่าเป็ นอัตราที่ค่อนข้างสู ง ทั้งนี้ ปั ญหาสาคัญสาหรับผูใ้ ช้รถในปั จจุบนั คือ ไม่มีเวลา
ในการดูแลรักษา และทาความสะอาดรถยนต์ดว้ ยตนเอง จึงถื อเป็ นโอกาสที่ดีของธุ รกิจคาร์ แคร์ ที่จะเข้ามา
ตอบสนองความต้องการนี้ โดยข้อมูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2559) เผยให้เห็นว่า ตลาดคาร์ แคร์ ใน
ประเทศมีมูลค่าต่อปี กว่า 1,000 ล้านบาท และเนื่ องจากภาวะเศรษฐกิ จเข้าสู่ ภาวะชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี ที่
ผ่านมา จึงทาให้ธุรกิจนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
‚สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต‛ ดาเนินธุ รกิจคาร์ แคร์ มาเป็ นระยะเวลานาน ด้วยจุดเด่นของทาเลที่ต้ งั ที่สะดวก
ต่อการเดิ นทาง คุ ณภาพการบริ การที่มีมาตรฐาน และความเป็ นกันเองของเจ้าของกิ จการทาให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้าเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต ประสบสภาวะ
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การแข่งขันที่รุนแรงจากคาร์ แคร์ รายใหม่ จึงทาให้องค์กรต้องทบทวนถึงคุณภาพการบริ การที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ว่าเพียงพอต่อการสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ และเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยูเ่ ดิมหรื อไม่ การศึกษา
ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั จึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาคุณภาพการบริ การที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์
ภูเก็ต เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริ การ และวางแผนดาเนิ นการให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ตอ้ งการศึกษาระดับของคุณภาพการบริ การ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความเชื่ อมัน่ ด้าน
การบริ ก ารที่ จบั ต้องได้ ด้า นการตอบสนองต่ อผูบ้ ริ โภค ด้า นการรั บ ประกัน และด้านการเอาใจใส่ ดูแล
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรต้น คือ คุ ณภาพการบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต และ
ตัวแปรตามคือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การล้างรถที่สิเหร่ าคาร์ แคร์ ภูเก็ต โดยมีจานวนผูใ้ ช้บริ การประมาณ 1,500 ราย
ต่อเดือน และทาการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2559
สมมติฐานของการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสมมติฐานของการวิจยั ไว้วา่ คุณภาพการบริ การอันประกอบด้วย ด้านความเชื่ อมัน่
ด้านการบริ การที่จบั ต้องได้ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ ดูแล
ผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ และแผนการดาเนิ นงานที่สะท้อนถึงสภาพความ
เป็ นจริ งของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาคุ ณภาพการบริ การ ตลอดจนสร้ างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูร้ ับบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันต่อไป
2. ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็ นพื้นฐานสาคัญในการเพิ่มพูนองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับคุ ณภาพการบริ การ
และความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การในธุ รกิ จคาร์ แคร์ หรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อให้ผูท้ ี่ ส นใจได้นาไปใช้
ประโยชน์ในการอ้างอิง หรื อนาไปพัฒนาต่อยอดแนวคิดต่อไป
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
บริ การ (service) หมายถึง การกระทา กิจกรรม ผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่ผปู ้ ระกอบการ
มอบให้ หรื อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค ในสิ่ งที่ สัม ผัสไม่ไ ด้ (intangibility) เมื่อบริ การ
ไม่สามารถสัมผัสได้จึงไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ (perishability) ดังนั้น ธุ รกิจบริ การจึงไม่มีสินค้าคงเหลือ
การบริ การไม่สามารถแยกบริ โภค หรื อไม่สามารถแยกการให้กบั การบริ การออกจากกันได้ (inseparability)
และสุ ดท้ายธุ รกิจเป็ นเรื่ องของความไม่แน่นอน ผลลัพธ์ที่ได้มกั มีความแปรปรวน (variability) ซึ่ งผูบ้ ริ หาร
ของธุ รกิ จต้องมี ก ารควบคุ ม คุ ณภาพการให้บ ริ ก ารอยู่อย่า งสม่ า เสมอ (ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ และอมรศัก ดิ์
บุญเรื อง, 2541, หน้า 47)
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988, 1990) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพการ
บริ การมาเป็ นระยะเวลานาน โดยในช่วงปี 1988 Parasuraman, Zeitham, and Berry (1988, pp. 406-407) ได้
กล่ าวถึ ง ‚ช่ องว่าง 5 ประการ‛ ที่ ทาให้ธุรกิ จบริ การไม่ประสบความสาเร็ จในตัวแบบคุ ณภาพของธุ รกิ จ
บริ การ (conceptual model of service quality--SERVQUAL) ซึ่ งต่อมาแนวคิดนี้ ได้กลายเป็ นต้นแบบของ
การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การที่ได้รับความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย โดยรู ปแบบการประเมินคุณภาพการ
บริ การ (Illustrated quality evaluation of customer service) นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 ด้าน ได้แก่
1. ความเชื่ อมัน่ (reliability) คือ ความสามารถในการกระทาตามสัญญาที่แจ้งไว้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเหมาะสม
2. การตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค (responsiveness) คือ ความกระตือรื อร้นในการให้บริ ก ารของ
ผูใ้ ห้บริ การ มีความเต็มใจในการบริ การ และจัดหาบริ การมาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
ทันท่วงที
3. การรับประกัน (assurance) คือ การมีความรู ้ความสามารถ และความมัน่ ใจ ในงานที่ให้บริ การ
เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความไว้วางใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค
4. การเอาใจใส่ ดูแลผูบ้ ริ โภค (empathy) คือ การดูแล เอาใจใส่ ผูเ้ ข้ารับบริ การอย่างตั้งใจ แสดง
ความห่วงใย และสนใจผูม้ ารับบริ การอย่างเต็มที่
5. การบริ การที่จบั ต้องได้ (tangibles) คื อ เครื่ องมื ออานวยความสะดวกด้านกายภาพที่ ผู้
ให้บริ การนามาตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ เช่น เครื่ องมือ อุปกรณ์ หรื อบุคคล เป็ นต้น
ต่อมา Parasuraman et al. (1990, p. 52) ได้นาหลักความคิดดังกล่าวไปใช้ศึกษาต่อ และนาเสนอ
ในปี ค.ศ. 1990 โดยกล่ าวถึ ง คุ ณภาพการบริ การที่ มีผลต่อความพึงพอใจ และความภักดี ของผูใ้ ช้บริ การ
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ตามลาดับ ซี่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ในอดีต (Hansen, 2000; Ling, Lin & Lu, 2005; Saha & Zhao, 2005)
ที่พบว่า การรับรู ้คุณภาพการบริ การมีอิทธิ พลเชิงบวกกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ความพึ งพอใจ เป็ นความรู้ สึกที่รับรู้ ด้วยจิ ตใจและแสดงออกผ่านพฤติ กรรม โดยนักวิชาการ
หลายท่านได้นิยามไว้อย่างหลากหลาย เช่น Anderson and Srinivasan (2003) อธิ บายถึงความพึงพอใจของ
ลูกค้าไว้วา่ เป็ นผลลัพธ์ของสภาพจิตใจที่ลูกค้าพึงประเมินจากประสบการณ์ที่ได้รับและสิ่ งที่คาดหวังภายใต้
บริ บททางอารมณ์ และความพึงพอใจดังกล่าวมีความสาคัญอย่างยิง่ กับความภักดีของลูกค้า (Deveraj, Fan, &
Kohli, 2002)
จิตตินนั ท์ เดชะคุปต์ (2539, หน้า 8) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริ การ ดังนี้
1. ความพึงพอใจในการบริ การ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุ คคล
อันเป็ นผลจากการประเมินคุณภาพของการบริ การจากการรับรู ้สิ่งที่ได้รับจากการบริ การไม่วา่ จะเป็ นผลจาก
การประเมินคุ ณภาพของการบริ การหรื อการให้บริ การ ในระดับที่ตรงกับความรับรู ้ สิ่งที่คาดหวังเกี่ ยวกับ
บริ การนั้น
2. ลักษณะของความพึงพอใจในการบริ การ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของ
บุคคลที่เกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่คาดหวังกับสิ่ งที่ได้รับจริ งจากการบริ การ ซึ่ งสามารถ
เปลี่ยนแปลงตามบริ บทที่เกิดขึ้นจากการรับบริ การ
3. ความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการบริ การ จะครอบคลุมทั้งผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ใน
แง่ของปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับของความพึงพอใจ และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของ
ผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดสาหรับธุ รกิจบริ การ
ส่ วนประสมการตลาดบริ ก ารหมายถึ งตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุ ม ได้ซ่ ึ งบริ ษทั ใช้ร่วมกัน
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย (Kotler, 2003)
3.1 ผลิ ตภัณฑ์ (product) หมายถึ ง สิ่ งใด ๆ ที่นาเสนอเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความ
ต้องการของตลาดให้ได้รับความพึงพอใจดังนั้น ‚ผลิตภัณฑ์‛ จึงมีความหมายที่ครอบคลุมถึงสิ นค้า (goods)
และบริ การ (service) ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั มุ่งเน้นไปที่การบริ การของ สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต เป็ นสาคัญ
3.2 ราคา (price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาดโดยเป็ นการ
เปรี ยบเที ยบ ระหว่างคุ ณค่า (value) ของบริ การกับราคา (price) ของบริ การนั้น โดยการกาหนดราคาที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ขององค์ก รและเหมาะสมกับ ระดับ ความสามารถหรื อกาลัง ซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
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3.3 ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (place) เป็ นการกระจายสิ นค้าจากผูใ้ ห้บริ การไปยังผูบ้ ริ โภค
ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ความเหมาะสมของสถานที่ หรื อทาเลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ว่าสามารถอานวยความสะดวก และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้มากน้อยเพียงใด
3.4 การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) หมายถึง เครื่ องมือการติดต่อสื่ อสารทางการตลาดเพื่อ
แจ้งข่าวสารจูงใจตลาดสร้ างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้ อของตลาด โดยผ่านกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ข้อมู ลระหว่างผูใ้ ห้บ ริ การและผูร้ ั บบริ การเพื่อจู งใจให้เกิ ดทัศนคติ ที่ดี และเกิ ดพฤติ กรรมการใช้บริ การ
ในที่สุด
3.5 บุคลากร (people) หมายถึง บุคลากรภายในองค์กรที่ให้บริ การและอานวยความสะดวกต่าง ๆ
แก่ลูกค้าโดยบุคลากรที่ให้บริ การต้องมีบุคลิ กภาพดีมีความรู้มีความสะอาดเรี ยบร้อยสุ ภาพและมีมารยาท
ได้รับการอบรมการให้บริ การรวมถึงมีความสามารถในการติดต่อสื่ อสารที่ดี
3.6 กระบวนการให้บริ การ (process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการให้บริ การตั้งแต่การเสนอ
การบริ การจนจบสิ้ นการให้บริ การด้วยวิธีการจัดการที่ดีและมีระยะเวลาในการให้บริ การที่เหมาะสม
3.7 การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (physical evidence and presentation) หมายถึง
ส่ วนประกอบขององค์กรที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ดว้ ยการนาเสนอและภาพลักษณ์ที่ดีของสถานบริ การ เช่น
อาคารสถานที่ตกแต่งสวยงามการให้แสงสี เสี ยงที่เหมาะสมความสะอาดของสถานบริ การและที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้เช่นบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย น่าใช้บริ การ
จากที่ ไ ด้กล่ า วมาข้า งต้น อาจสรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภู เก็ต นั้น
หมายถึ ง ความรู ้ สึกของผูร้ ับบริ การที่มีต่อการรับรู ้ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดจากการเข้ารับบริ การที่
สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต โดยระดับความพึงพอใจนั้นขึ้นอยู่กบั ระดับการรับรู ้ คุณภาพการบริ การจากการเข้ารั บ
บริ การจริ งของผูใ้ ช้เป็ นสาคัญ
กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
คุณภาพการบริ การ
ด้านความเชื่ อมัน่
ด้านการบริ การที่จบั ต้องได้
ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค
ด้านการรับประกัน
ด้านการเอาใจใส่ ดูแลผูบ้ ริ โภค
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
ด้านบริ การ
ด้านราคา
ช่องทางการจัดจาหน่าย ส่ งเสริ มการตลาด
บุคคล
กระบวนการ
การสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้แนวทางการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรเป้ าหมาย คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคที่มาใช้บริ การ
ล้างรถที่สิเหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต จานวนทั้งสิ้ น 1,500 ราย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดจานวนตัวอย่างตามตารางสาเร็ จรู ป
ของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งได้จานวนตัวอย่าง 310 ราย การสุ่ มตัวอย่างใช้วิธีการ
เลือกแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (non-probability sampling) ควบคู่กบั การใช้วธิ ี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวก (convenience sampling) และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
ผูว้ จิ ยั กาหนดวันแจกแบบสอบถามในวันพุธศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงเวลา คือ
8.00-12.00 นาฬิกา และ 13.00-17.00 นาฬิกา เนื่ องจากตามสถิ ติของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า วันและช่ วงเวลา
ดัง กล่ า ว มี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย ใช้เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยพหุ
(multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สรุ ปผลการวิจัย
ผูใ้ ช้บริ การกว่าครึ่ งหนึ่งเป็ นเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 31 ปี ขึ้นไป ประกอบอาชี พรับจ้างหรื อ
เป็ นเจ้าของกิจการธุ รกิจทัว่ ไป ส่ วนมากมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้
คุ ณภาพการบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต ในด้านการบริ การที่ จบั ต้องได้สูงที่ สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.60 ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50) รองลงมา คือ ด้านการเอาใจใส่ ดูแล (ค่าเฉลี่ย 4.53 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56)
ต่อมา คือ ด้านการรับประกันและด้านการตอบสนองที่มีระดับการรับรู ้ ใกล้เคียงกัน (ค่าเฉลี่ ย 4.48 ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และ ค่าเฉลี่ ย 4.50 ค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ตามลาดับ) สุ ดท้าย คือ ด้าน
ความเชื่อมัน่ ที่มีระดับการรับรู ้นอ้ ยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.35 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64)
ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การรู ้สึกพึงพอใจต่อการบริ การในด้านช่องทางการจัด
จาหน่ ายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ ย 4.61 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49) รองลงมา คือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ ย 4.58
ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54) และด้านกระบวนการ (ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62) ต่อมา
คือ ด้านการบริ การ (ค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63) ขณะที่ความรู ้สึกพึงพอใจต่อการบริ การ
ในด้านบุคคล และด้านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพมีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน คือ 4.33 และมีค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 และ 0.63 ตามลาดับ สุ ดท้าย คือ ความพึงพอใจต่อการบริ การในด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.95 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสมการถดถอยพหุได้ผล ดังนี้
Y = 0.180 + 0.351X1 + 0.088X2 + 0.236X3 + 0.036X4 + 0.231X5
(9.193)* (2.225)* (5.788)* (0.929) (4.854)*
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กาหนดให้
Y = ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคต่อการบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
X1 = คุณภาพการบริ การในด้านความเชื่อมัน่ ของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
X2 = คุณภาพการบริ การในด้านการจับต้องได้ในบริ การของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
X3 = คุณภาพการบริ การในด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
X4 = คุณภาพการบริ การในด้านการรับประกันของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
X5 = คุณภาพการบริ การในด้านความเอาใจใส่ ผบู้ ริ โภคของสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบว่า คุ ณภาพการบริ การในด้านความเชื่ อมัน่ ด้านการจับต้องได้ ด้าน
การตอบสนองต่ อ ผูบ้ ริ โ ภค และด้า นการเอาใจใส่ ดู แ ลผู ้บ ริ โ ภคมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของ
ผูใ้ ช้บริ การสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ กล่าวคือ เมื่อผูใ้ ช้บริ การสามารถรับรู ้ คุณภาพการ
บริ การในด้านความเชื่ อมัน่ ด้านการบริ การที่จบั ต้องได้ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการเอาใจ
ใส่ ดูแลผูบ้ ริ โภคเพิ่มสู งขึ้น จะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจที่สูงขึ้นตามไปด้วย
การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์เบื้องต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายอายุมากกว่า 31 ปี ประกอบ
ธุ รกิจส่ วนตัว และมีรายได้ค่อนข้างสู ง เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การกลุ่มนี้ มีศกั ยภาพ (ทั้งในด้านอายุ หน้าที่การงาน
และระดับรายได้ที่ดี) ในการถื อครองรถยนต์ แต่อาจมีเวลาในการดูแลและรักษารถยนต์ด้วยตนเองจากัด
ประกอบกับลักษณะนิ สัยของเพศชายที่มกั จะให้ความสาคัญกับรถยนต์มากกว่าผูห้ ญิง จึงทาให้ลูกค้ากลุ่มนี้
เป็ นลูกค้ากลุ่มสาคัญของธุ รกิจ สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต
โดยลู ก ค้า กลุ่ ม นี้ มี ก ารรั บ รู ้ คุ ณภาพการบริ การในด้า นต่ า ง ๆ อยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดี สะท้อนให้เห็ นว่า
คุ ณ ภาพการบริ ก ารของสิ เหร่ ค าร์ แ คร์ ภู เ ก็ ตนั้น เป็ นไปอย่า งเหมาะสมตามที่ ไ ด้ว างมาตรฐานของการ
ให้บริ การไว้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า ความพึงพอใจต่อส่ วน
ประสมทางการตลาดในทุกด้านอยู่ในระดับที่ดี ยกเว้นในด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางเท่านั้น แสดงให้เห็ นว่า การรั บรู ้ ส่วนประสมทางการตลาดในด้านนี้ น้ นั ไม่ตรงกับความ
คาดหวังของผูใ้ ช้บริ การเท่าใดนัก สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่ทางสิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต ไม่ได้จดั ทา
การส่ งเสริ มการตลาดมานานมากแล้ว
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุ ณภาพการบริ การในด้านความเชื่ อมัน่ ด้านการบริ การที่จบั ต้อง
ได้ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภค และด้านการเอาใจใส่ ดูแลผูบ้ ริ โภคมีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริ การ สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ตสะท้อนให้เห็นว่า สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต มีคุณภาพการให้บริ การที่ดีท้ งั ใน
ด้านความรู้ ความสามารถของพนักงาน การให้บริ การที่ รวดเร็ ว เป็ นกันเอง และเชื่ อถื อได้ รวมถึงมีสถานที่

112

ให้บริ การที่สะอาด และสะดวกสบาย สอดคล้องกับผลการวิจยั ในอดีต (Hansen, 2000; Ling, et al., 2005;
Saha & Zhao, 2005) ที่พบว่า คุ ณภาพการบริ การมีอิทธิ พลในเชิ งบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
เช่นเดียวกับ แนวคิดของ Parasuraman et al. (1990, p. 23) ที่กล่าวว่า คุณภาพการบริ การที่สอดคล้องกับ
ความคาดหวังของลูกค้าจะนาไปสู่ ความพึงพอใจและความภักดี ของลู กค้าในที่สุด อย่างไรก็ตาม จุดที่น่า
สังเกตคือ คุณภาพการบริ การในด้านการรับประกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจแต่อย่างใด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
สิ เหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ตนั้น เปิ ดให้บริ การมาเป็ นระยะเวลานาน บนรากฐานของความคุน้ เคย และเป็ นกันเองของ
เจ้าของกิ จการ ประกอบกับเครื่ องมื อที่ทนั สมัย จึงทาให้สิเหร่ คาร์ แคร์ ภูเก็ต เป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวางใน
ฐานะของธุ รกิ จคาร์ แคร์ ระดับคุ ณภาพ ที่ มาตรฐานการให้บริ การที่ เชื่ อถื อได้ ทาให้ผูใ้ ช้บริ การของสิ เหร่
คาร์ แคร์ ภูเก็ต เกิดความพึงพอใจในบริ การที่ได้รับโดยไม่ใด้ให้ความสาคัญต่อการรับประกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผลการวิเคราะห์ พบว่า คุ ณภาพการบริ การในด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
เป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญกับการบริ การ ทั้งในด้านคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์
และกระบวนการในการทาความสะอาดรถยนต์ ตลอดจนมีการอบรมพนักงานผูใ้ ห้บริ การอย่างสม่ าเสมอ
เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริ การ และการมีจิตบริ การ (service mind) ประกอบด้วยการให้บริ การลูกค้าอย่าง
กระตือรื อร้น รวดเร็ ว เป็ นกันเอง และให้เกียรติลูกค้า โดยผูบ้ ริ หารควรรับฟั งคาติชม และข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะได้นามาปรับปรุ งคุณภาพของการบริ การอย่างต่อเนื่ องต่อไป
2. ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจต่อส่ วนประสมทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ในระดับที่ดี ยกเว้น การ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้วยเหตุน้ ี ผูบ้ ริ หารจึงควรให้ความสาคัญกับรายการส่ งเสริ มการตลาด โดยอาจจัดรายการ
สะสมยอดการล้างรถ เช่น ล้างรถ 10 ครั้งฟรี 1 ครั้ง หรื อการทาแพ็คเกจราคาพิเศษ เป็ นต้น รวมถึงการจัดทา
บัตรสมาชิก เพื่อรับสิ ทธิ พิเศษต่างๆ จากทางร้าน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการกระตุน้ ลูกค้าเก่าให้เกิดความถี่ในการใช้
บริ การเพิ่มมากขึ้น รวมถึงกระตุน้ ลูกค้าใหม่ให้ทดลองเข้ามาใช้บริ การในอีกทางหนึ่งด้วย
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
การศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้ มุ่ ง เน้ น การศึ ก ษาในด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารและความพึ ง พอใจเท่ า นั้ น
การศึกษาครั้งต่อไปผูว้ จิ ยั ควรให้ความสาคัญกับคุณค่าของตราสิ นค้า เช่น การตระหนักรู ้ในตราสิ นค้า (brand
awareness) การเชื่อมโยงในตราสิ นค้า (brand association) หรื อ ความภักดีในตราสิ นค้า (brand loyalty) หรื อ
ตัวแปรคุณภาพความสัมพันธ์ เช่น ความไว้วางใจ (trust) หรื อความผูกพัน (commitment) เพื่อให้เกิดมุมมอง
ที่ครอบคลุมและหลากหลายยิง่ ขึ้น
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ขณะเดี ย วกันอาจใช้วิธีก ารศึ กษาเชิ งคุ ณภาพ เช่ น การสัมภาษณ์ ผูใ้ ช้บ ริ การแบบกลุ่ ม สัมภาษณ์
พนัก งาน หรื อผูป้ ระกอบการ เพื่ อให้ท ราบถึ ง แนวทางในการพัฒ นาแนวทาง และกลยุท ธ์ ใ นการการ
ดาเนิ นงาน เพื่อให้มองเห็ นภาพรวมของแนวคิ ดที่ จะใช้ในการปฏิ บ ตั ิ จริ ง หลัง จากนั้นนาข้อมู ลที่ ได้ไ ป
เพิ่มเติมกับแบบสอบถามอีกครั้ง ซึ่ งจะทาให้ขอ้ มูลที่ได้มีความถูกต้องและเป็ นจริ งมากขึ้น
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ชีวติ ทีผ่ ่ านมาของหมอคนหนึ่ง
A LIFE OF A DOCTOR
สวิง ปันจัยสี ห์
บทคัดย่อ
ผมเป็ นหมอเกื อบ 40 ปี เห็ นพัฒนาการความพร้ อมกับความสับสนในสังคมของสาธารณสุ ขจาก
อดีตถึงปั จจุบนั เริ่ มก้าวล้ าขึ้นเรื่ อย ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสังคมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ความรู ้และวิชาการ
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สังคมผูป้ ่ วยหรื อสังคมส่ วนรวม ส่ วนใหญ่ผมพบคนไข้ผา่ ตัดสมองเกิ ด
จากอุบตั ิเหตุ การผ่าตัดกระดูกสันหลัง กระดูกคอ มีสาเหตุจากการยกของหนัก การก้มเงยของร่ างกายหรื อ
เกิดอุบตั ิเหตุจากการออกกาลังกาย ฯลฯ อาการไข้แต่ละรายต่างกัน ความเสี่ ยงในการผ่าตัดเกิดขึ้นได้เช่นกัน
ผูป้ ่ วยที่มีประกันสังคมหรื อทาประกันไว้อาจไม่ลาบากเรื่ องค่าใช้จ่าย ผมไม่อยากให้ท่านเกิ ดการเจ็บป่ วย
ใด ๆ ดังนั้น ท่านป้ องกันได้โดยหมัน่ ตรวจเช็คสุ ขภาพเป็ นประจา ไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาท ไม่นงั่ ขับรถหรื อ
นัง่ ทางานในท่าเดิ มนานเกินไปควรมีการปรับเปลี่ ยนอิริยาบถบ้าง แม้วา่ พัฒนาการทางการแพทย์วนั นี้ จะมี
เทคโนโลยีทนั สมัย อุปกรณ์ และความก้าวหน้าครบครันก็ตาม แต่ชีวิตหมอก็ยงั อยูบ่ นความเสี่ ยง คนไข้หาย
จากอาการของโรคที่ผ่าตัดไปหมอก็สบายใจ วันนี้ หมอผ่าตัดแม้ว่าจะมีฝีมือมีประสบการณ์ สูงได้พยายาม
รักษาคนไข้อย่างสุ ดความสามารถแล้วก็ตาม หมออาจไม่มีความสุ ขได้เท่าที่ควร เพราะการฟ้ องร้องจากญาติ
ของคนไข้มีมากมายในยุคนี้ หากเป็ นเช่นนั้นหมอก็ทุกข์ใจได้ เพราะหมอเป็ นคนเช่นเดียวกับทุกท่าน
คาสาคัญ: (1) แพทย์ (หมอ) (2) คนไข้ (3) เจ็บป่ วย (4) ประสาทศัลยแพทย์ (5) การพัฒนา
Abstract
For almost 40 years, I had been working as a doctor, at a public hospital. Each day, most
encounters I had were with people of the same profession, namely doctors of various expertise, nurses,
and medical personnel. I rarely had opportunity to interact with people from other walks of life, except
when they happened to be my patients.
Indeed, as a doctor, my life largely evolved around patients, and operating room (OR). It may not
sound like an exciting profession but I appreciate how this career had provided me with a good level of
job security and level of incomes. More importantly, this career allowed me to save the life of people of
different walks of life, which granted me their respect and appreciation.
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As a neurosurgeon, I have treated many patients who, for example, required neurological surgery.
Most of these patients were those who involved in a car accident or suffered from intracerebral
hemorrhage, braintumour, arteriovenous malformation, or aneurysm.For those who required lumbar
cervical spine surgery, the common causes of their illness were from lift heavy, bending over, and
accidents from the road or exercise. The symptoms varied from one patient to another, implying a
different level of the risks of surgery and the potential for complications. Although the expense for these
medical treatments is generally high, patients would be able to benefit from social or private insurances if
they have one. Furthermore, as a doctor, I have never wanted to see anyone suffering from any injuries,
and illness. It is thus, recommended that people live their lives carefully, has a regular health check, and a
mindful of their body posture.
Over the course of these 40 years, I had witnessed the progressive development of knowledge and
skills of medical practitioners and personnel, and of the medical equipment quality; all of which have
increasingly become more advanced. Despite the high-quality medical equipment due to cutting-edge
technologies, being a doctor has not been made simple. Apart from being constantly concerned about the
patient’s illness, surgical outcomes, and recovery, risk is another issue that we, doctors, are currently
experiencing. It is not always the case that the patient’s relatives understand the medical treatment
procedure and/or appreciate our commitment. Thus, although we do the best of our knowledge, skills and
experiences when treating our patients, we could end up being sued because they expect the results
beyond what can be delivered or they misunderstand our treatment procedure. In such case, doctors like
us become disheartened. Indeed, although we are call ‘doctor’ we are, at the end of the day just a human,
who is trying his best to do his job.
Keywords : Doctor, Patient, Illness, Neurosurgery, Progressive Development
ชีวติ ราชการการเป็ นแพทย์ของข้ าพเจ้ า
นายแพทย์ ส วิ ง ปั นจั ย สี ห์ ประสาทศั ล ยแพทย์ ผมจบแพทย์ ศ าสตร์ ปี พ.ศ. 2523 จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเป็ นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ น
เวลา 1 ปี แล้วก็เป็ นแพทย์ใช้ทุน 2 ปี อยูท่ ี่โรงพยาบาลอาเภอเชี ยงม่วนอีก 1 ปี จากนั้นก็ไปเรี ยนเป็ นแพทย์
เฉพาะทางระบบประสาทศัลยกรรมแพทย์อีก 3 ปี ที่สถาบันประสาทพญาไทของกรมการแพทย์ แล้วกลับไป
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ใช้ทุนที่โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนื อจังหวัดลาปางอีก 5 ปี และรั บราชการต่อที่ สถาบันประสาทวิทยาจน
เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2559
ภาพพจน์ อาชีพแพทย์โดยทัว่ ไปในสายตาของข้ าพเจ้ า
แพทย์เป็ นผูท้ ี่ มี อาชี พ ที่ ม นั่ คง มี รายได้ค่อนข้างใช้ไ ด้ข้ ึ นกับแพทย์ผูน้ ้ ันว่าจะดาเนิ นเช่ นไร และ
แพทย์เป็ นที่นบั ถือของคนทัว่ ๆ ไปแล้วแต่พฤติกรรมของแพทย์แต่ละคนแพทย์ผทู ้ ี่ถูกมองว่าเป็ นผูเ้ สี ยสละ
อาชี พแพทย์ค่อนข้างจะคับแคบ ไม่ค่อยได้สุงสิ งกับคนอาชี พอื่น เช้ายันเย็นเจอแต่คนอาชี พเดี ยวกัน เช่ น
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ท้ งั หลายเป็ นเวลานาน พอนานเข้าทาให้เข้าสังคมลาบาก ไม่เข้าใจ
สังคมเท่าที่ควร เป็ นคนไม่ทนั ผูอ้ ื่น แต่ไม่ได้เป็ นคนโง่ ไม่ค่อยกล้าที่จะกล้าได้กล้าเสี ย เพราะอยูใ่ นสถานะ
ที่มนั่ คงอยูแ่ ล้ว ชีวติ แพทย์เป็ นชีวติ ที่ค่อนข้างจาเจ
พัฒนาการความพร้ อมกับความสั บสนในสั งคมของสาธารณสุ ข
นับแต่เริ่ มงานในอดีตจนถึงปั จจุบนั สังคมของสาธารณสุ ขมีความพัฒนาไปพร้อมกับความสับสน
ซึ่งผมขอจาแนกออก 5 ประการ ดังนี้
1. สังคมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
2. ความรู้และวิชาการ
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
4. สังคมผูป้ ่ วย
5. สังคมส่ วนรวม
การพัฒนาและความสั บสนในสั งคมแพทย์
สมัยก่อนแพทย์ที่จบใหม่มกั อยากจะเรี ยนต่อแพทย์เฉพาะทางเป็ นหมอผ่าตัดเพราะคิดว่าเป็ นเรื่ อง
ที่ยากและต้องใช้ความสามารถมากและต้องอดทนและต้องรับผิดชอบสู ง แต่ปัจจุบนั แพทย์ที่จบใหม่ อยาก
เรี ยนสาขาที่คิดว่าเรี ยนสบาย หาเงินได้ง่าย ไม่ตอ้ งรับผิดชอบมาก แพทย์บางท่านก็ทุ่มเทกับการทางานมาก
ไม่ได้คิดหาช่องทางหาเงินเลย แพทย์บางท่านก็แบ่งเวลาไปเปิ ดคลินิกหรื อทางานในโรงพยาบาลเอกชนนอก
เวลา แพทย์บางท่านก็ลาออกจากราชการไปเปิ ดคลินิกส่ วนตัวหรื อทางานในโรงพยาบาลเอกชน แพทย์บาง
ท่านอาจจะทางานในสาขาอื่นเป็ นอาชีพรองก็ได้
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การพัฒนาทางด้ านความรู้ ทางวิชาการ
ความรู ้ทางด้านวิชาการได้รับการพัฒนาเป็ นอย่างมาก เช่น สมัยก่อนไม่ทราบว่ามะเร็ งปากมดลูกเกิด
จากอะไร แต่ปัจจุบนั เขาพบว่าเกิดจากการติดเชื้อจากไวรัส จึงได้ผลิตวัคซี นป้ องกันโรคมะเร็ งปากมดลูก ซึ่ ง
สมัยก่อนมะเร็ งปากมดลูกพบได้เป็ นอันดับหนึ่งของผูห้ ญิงเลยทีเดียว โรคบางโรคก็หาไม่พบแล้วในปั จจุบนั
เช่ น โรคไข้ท รพิ ษ และโรคโปลิ โ อ ในขณะเดี ย วกัน ก็ พ บโรคใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมาย เช่ น โรคเอดส์
โรคไข้หวัดนก โรคชา เป็ นต้น
การพัฒนาด้ านเครื่องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ และความสั บสนในการนามาใช้
เครื่ องมื อทางการแพทย์ได้รับการปรั บปรุ งและพัฒนาขึ้ นมาอย่างมากมาย เช่ น เครื่ องช่ วยหายใจ
สมัยก่อนใช้ Pressurerespirator ได้พฒั นาใช้เป็ น Volume Respirator ในปั จจุบนั มีการใช้เครื่ อง Microscope
มาช่ วยในการผ่าตัดในอวัยวะที่เล็ก ๆ และในตาแหน่ งอวัยวะที่สาคัญ ๆ และแม้กระทัง่ ใช้ Robot มาช่ วย
ผ่าตัดต่อมลูกหมาก บางครั้งทาให้แพทย์สับสนว่าการนาเครื่ องมือชนิ ดนี้ มาช่ วยผ่าตัดจะเหมาะสมหรื อไม่
เช่ น การนากล้อง Microscope มาช่ วยผ่าตัดในบริ เวณที่ใหญ่โตซึ่ งเราใช้ตาเปล่าก็สามารถมองเห็ นชัดเจน
อยูแ่ ล้ว ทาให้การผ่าตัดเสี ยเวลามากขึ้น และคนไข้ก็เสี ยค่าใช้จ่ายมากขึ้น ส่ วนอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้ถูก
พัฒนามากมายสมัยก่อนโรคชนิ ดนี้ ผา่ ตัดแล้วได้ผลไม่ดี แต่สมัยนี้ เราใช้อุปกรณ์น้ ี ในการผ่าตัดจะได้รับผลดี
มาก เช่น ใช้ Screw ในการผ่าตัดกระดูกสันหลัง หรื อใช้ Glu ในการรักษาเส้นเลือดผิดปกติในสมองเมื่อใช้
อุปกรณ์มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น

ภาพ 1 เครื่ อง MRI
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ภาพ 2 เครื่ อง X-Ray

ภาพ 3 เครื่ อง CT สแกน

ภาพ 4 ที่เลื่อยกะโหลกศีรษะด้วยมือ และที่เจาะกะโหลกด้วยมือ
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ภาพ 5 ห้องพักคนไข้หลังผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์

การพัฒนาและความสั บสนของผู้ป่วย
เป็ นที่น่าเศร้ าใจมากคนไข้บางท่านเชื่ อถื อคาโฆษณา ทาให้ผปู ้ ่ วยถูกหลอกลวงให้เชื่ อถือและต้อง
ผิดหวังและเสี ยเวลาเมื่อไปรับการรักษา นอกจากเสี ยเงินแล้วยังอาจสู ญเสี ยอวัยวะอีกด้วย ผูป้ ่ วยไม่มีความรู ้
ไม่รู้จกั แพทย์ที่เชี่ ยวชาญ ไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนก็จะไปรักษาตามโรงพยาบาลที่โฆษณา ถ้าเจอแพทย์ที่มี
ประสบการณ์นอ้ ยอาจมีความเสี่ ยงถึงเสี ยชีวติ ได้ เพราะฉะนั้น การเป็ นคนมีมนุ ษย์สัมพันธ์ก็อาจได้เปรี ยบทา
ให้ได้ขอ้ มูลพบหมอรักษาที่ถูกต้องปั จจุบนั แพทย์ที่ดีมีฝีมือในการรักษามีอยูม่ ากมายในโรงพยาบาลที่ไม่ได้
ทาการโฆษณา จึงอยากให้คนไข้ไตร่ ตรองข้อนี้ และอยากให้ทุกท่านได้พบหมอที่ดีจริ ง ดังนั้น เวลาป่ วยควร
รู้จกั หมอหรื อบุคลากรทางการแพทย์จะได้หาหมอที่ถูกโรค
การพัฒนาและความสั บสนด้ านสั งคมส่ วนรวม
เมื่อญาติหรื อผูป้ ่ วยไม่พอใจผลการรักษาก็ฟ้องร้องซึ่ งในปั จจุบนั มีการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายจาก
แพทย์หรื อโรงพยาบาลมากมาย ทาให้หมอหลายคนไม่กล้ารักษาเพราะไม่อยากเสี่ ยงต่อการถูกฟ้ องจึง Refer
หรื อส่ งคนไข้ต่อไปให้โรงพยาบาลอื่น แพทย์ที่ถูกฟ้ องร้องแม้วา่ จะได้พยายามรักษาอย่างสุ ดฝี มือแล้วก็ตาม
ต้องเสี ยชื่ อเสี ยงกลายเป็ นเป้ าของสังคม หากผลการฟ้ องร้ องออกมาให้หมอหรื อโรงพยาบาลเป็ นฝ่ ายแพ้
ย่อมต้องจ่ายชดใช้ค่าเสี ยหายเป็ นจานวนมากมายมหาศาล ชี วิตของหมอก็จะไม่มีความสุ ขเลย ผูป้ ่ วยหรื อ
ญาติเองก็ตอ้ งเสี ยเวลา เสี ยอารมณ์เช่นกัน
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สรุ ป
งานของผมอยู่ก ับ คนไข้และห้องผ่า ตัดเป็ นส่ วนใหญ่ เวลาของชี วิตยืนอยู่ใ นห้อง OR เป็ นหลัก
ผมผ่าตัดสมอง ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ผ่าตัดกระดู กคอ คนไข้ผ่าตัดสมองส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ่ วยจากอุ บตั ิเหตุ
การขับขี่ยานพาหนะ ความดันสู ง เป็ นเนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่ งพองหรื อผิดปกติในสมอง ฯลฯ

ภาพ 6 เครื่ องเจาะกะโหลกไฟฟ้ า และเครื่ องช่วยหายใจแบบ Volume Respirator
การผ่าตัดกระดูกสันหลังหรื อกระดูกคอ ผูป้ ่ วยส่ วนมากมีสาเหตุจากการยกของหนัก การนัง่ ผิดท่า
การก้มเงยของร่ างกาย หรื ออาจเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ จากการออกกาลัง กาย ขับ ขี่ ยวดยาน หมอนรองกระดู กอาจ
เคลื่อนหรื อแตกซึ่งมักพบในคนวัยทางาน กระดูกงอกทับเส้นประสาท กระดู กสันหลังตีบ ทางกายภาพของ
หมอนรองกระดูกจะไม่ทนต่อแรงบิด ถ้าเอี้ยวตัวไปหยิบของแล้วพบว่ามีอาการปวดร้าวลงขากะทันหัน นี่ คือ
อาการบ่งชี้วา่ หมอนรองกระดูกแตกแล้วเคลื่อนไปทับเส้นประสาท ซึ่ งมักตรวจพบด้วยวิธีการทา MRI Scan
ถ้า เส้ นประสาทเส้ นใดควบคุ มระบบท างานส่ วนใดในร่ า งกายหากถู ก กดทับ ระบบนั้นของร่ า งกายก็ จะ
ผิดปกติไป ในบางรายที่มีอาการอาจลุกไม่ได้เลย เพราะปวดมาก บางรายปวดพอทนได้ แต่บางรายอาการ
รุ นแรงมากหากไม่รักษาอาจถึงขั้นเป็ นอัมพาตได้
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กรณี ก ระดู ก สันหลัง กดทับ บริ เวณคอจะท าให้ป วดแขน ชา และอ่ อนเปลี้ ย อาการไข้แต่ ล ะราย
แตกต่างกัน ความเสี่ ยงในการผ่าตัดเกิดขึ้นได้เช่นกัน ค่าเยียวยารักษาเป็ นเงินไม่นอ้ ย ผูป้ ่ วยที่มีประกันสังคม
หรื อท าประกันไว้ก็ ไม่ต้องล าบากมากเรื่ องค่ าใช้จ่าย ในฐานะที่ เป็ นหมอคนหนึ่ ง ผมไม่อยากให้เกิ ดการ
บาดเจ็บใด ๆ แก่ทุกท่าน ดังนั้น การป้ องกันอาจทาได้โดยหมัน่ ตรวจเช็คสุ ขภาพเป็ นประจา ไม่ใช้ชีวิตอย่าง
ประมาท ไม่นงั่ ขับรถหรื อนัง่ ทางานในท่าเดิ มนานเกิ นไปควรมีการปรับเปลี่ ยนอิริยาบถบ้าง หลี กเลี่ยงการ
บิ ด ตัว หรื อ เอี้ ย วตัว ยกของ แม้ว่า พัฒ นาการทางการแพทย์ว นั นี้ จะมี เ ทคโนโลยี ท ัน สมัย อุ ป กรณ์ แ ละ
ความก้าวหน้าครบครันก้อตาม แต่ชีวิตหมอก็ยงั อยู่บนความเสี่ ยง คนไข้หายจากอาการของโรคที่ผา่ ตัดไป
หมอก็ ส บายใจ วัน นี้ หมอผ่ า ตัด แม้ว่ า จะมี ฝี มื อ มี ป ระสบการณ์ สู ง ได้ พ ยายามรั ก ษาคนไข้อ ย่ า งสุ ด
ความสามารถแล้วก็ตาม หมออาจไม่มีความสุ ขได้เท่าที่ควร เพราะการฟ้ องร้องจากญาติของคนไข้มีมากมาย
ในยุคนี้ หากเป็ นเช่นนั้นหมอก้อทุกข์ใจได้เช่นกัน เพราะหมอก็เป็ นคนเช่นเดียวกับทุกท่าน
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