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ความเครียดของคนไทย 
STRESS OF THAI PEOPLE 

 

รักเกียรติ จาริก 
 

บทคัดย่อ 

 อดีตชีวิตของคนไทยไม่สับสนวุน่วายสักเท่าใด การด ารงชีวิตก็เรียบง่ายสบาย ๆ แต่เม่ือโลกมี การ
เปล่ียนแปลงไป นวตักรรมใหม่ ๆ ได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตมากข้ึนทุกที ท าให้ชีวิตของคนไทยตอ้งเร่ิม
เปล่ียนไป จากเม่ือก่อนประเทศไทยท่ีอยูก่บั โมเดล 1.0 เราก็อยูไ่ดโ้ดยไม่รู้สึกเครียดแต่อยา่งใดเลยในการใช้
ชีวติ คร้ันต่อมาเปล่ียนเป็น โมเดล 2.0 เราก็ยงัอยูไ่ดโ้ดยท่ีไม่รู้สึกเครียดกบัการใชชี้วิตปกติเหมือนเก่า แต่พอ
ประเทศไทยเร่ิมเขา้สู่ โมเดล 3.0 จะรู้สึกไดท้นัท่ีเลยวา่คนไทยจ านวนไม่นอ้ยตอ้งจมอยูก่บัความเครียดและ 
มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากข้ึน เพราะการแข่งขนัและต่อสู้รุนแรงข้ึน และอีกในไม่ช้าน้ี นโยบายใหม่ของ
รัฐบาลท่ีก าลงัพยายามผลกัดนั โมเดล 4.0 อนัเป็น โมเดล เพื่อการแข่งขนัแห่งนวตักรรมมาสู่ประเทศไทย             
ก็ยิ่งอาจท าให้คนไทยในปัจจุบนัตอ้งเพิ่มความพยายามท่ีจะตอ้งยิ่งต่อสู้มากข้ึนเพื่อความอยู่รอด ซ่ึงเป็นผล          
ท่ีท  าใหเ้กิดความเครียดมาข้ึนตามมาดว้ยอยา่งแน่นอนส าหรับคนไทย 
 
ค าส าคัญ: (1) ความเครียด (2) สาเหตุความเครียด (3) ความเครียดของคนไทย (4) วธีิคลายเครียด (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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บทน า 
 โลกปัจจุบนัทุกวนัน้ีความกา้วหนา้ในดา้นเทคโนโลยีเดินหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว เร็วเสียจนกระทัง่เรา
แทบจะนึกไม่ถึงเลยวา่มีส่ิงท่ีเหลือเช่ือท่ีเกิดจากฝีมือมนัและสมองของมนุษย ์โลกทุกวนัน้ีใบเล็กลงทุกท่ีไม่
วา่จะเกิดอะไรท่ีไหนในโลกใบน้ีเราจะรู้ไดภ้ายในมีก่ีวินาที การเดินทางท่ีรวดเร็วจากท่ีหน่ึงไปยงัท่ีหน่ึงจาก
ประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึงหรือทวีปอีกซีกโลกหน่ึง การติดต่อส่ือสารคุยกนัเหมือนอยูใ่กลชิ้ดขา้งๆ 
กนั นัน่คือผลของการใชเ้ทคโนโลย ีและการสร้างนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ ข้ึนมาตลอดเวลาจุดประสงค์
ก็เพื่อในการท าใหก้ารใชชี้วติสะดวกสบายง่ายข้ึน 
 แต่เทคโนโลยีและนวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีทนัสมยัล ้ าหน้าทั้งหลายมนัไม่ได้มาเฉยๆ แต่มนัมา
พร้อมกบัความเปล่ียนแปลงอนัมหาศาลบนโลกใบน้ี เกิดเป็นความตอ้งการท่ีจะมีมนัและอยูก่บัมนัแมจ้ะตอ้ง
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อมทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ หรือแมก้ระทัง่ตวัเราเองเพื่อแลกกับมนั เกิดเป็นวงจร
กระทบกนัไปทัว่ ผูท่ี้มีนวตักรรมใหม่หรือเทคโนโลยีท่ีสูงกว่าก็ย่อมท่ีจะได้เปรียบ คนท่ีด้อยกว่าก็ตอ้ง
พยายามท่ีจะต่อสู้ด้ินรนหรือยอมท่ีจะตอ้งอยูใ่ห้รอด และส่ิงน้ีคือปัญหาท่ีวา่ คนไทยท่ีตอ้งด้ินรนต่อสู้ด้ินรน
อยูใ่นสภาพ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อยา่งทุกวนัน้ี จะตอ้งไดรั้บความเครียดขนาดไหน และจดัการอยา่งไร
หากท่ีจะตอ้งด ารงชีวติอยูก่บัมนัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดต้ลอดไป 
 
ความเครียด (Stress)  
 โลกแห่งความก้าวหน้าหรือท่ีเราเรียกว่าโลกแห่งโลกาภิวตัน์อะไร ๆ ก็เกิดการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การพฒันาทางเทคโนโลยท่ีีรวดเร็ว การส่ือสารท่ีกา้วไปขา้งหนา้อยา่งไม่มีวนัจะหยุดได ้ส่ิงแปลก
ใหม่เกิดข้ึนทุกวนัอยา่งเหลือเช่ือแต่เป็นเร่ืองของความเป็นจริง จนท าให้ผูค้นอีกจนวนมากตามไม่ทนัในส่ิง
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทุกอยา่งเกิดการเปล่ียนแปลงหมด ทั้งการใชชี้วติดั้งเดิม ขนบธรรมเนียมวฒันธรรมเก่าๆ เร่ิม
หายไป ส่ิงท่ีเคยเป็นหรือเคยมีเม่ือก่อนน้ีก็หายไป มีส่ิงใหม่เข้ามาทดแทนในทุก ๆ ด้านทั้ง เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท าใหมี้คนจ านวนมากตามการเปล่ียนแปลงไม่ทนั คนกลุ่มเก่าหรือร่วมสมยั
ก็ตามไม่ทนัเทคโนโลย ีแมก้ระทั้งคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ใส่ใจก็ตามไม่ทนัเหมือนกนั ความสุขสบายแต่ก่อนท่ีเคยมี
ก็เร่ิมหดหายไป กลายเป็นสังคมท่ีต้องด้ินรนต่อสู้และต้องเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ตลอดเวลาจะหยุดน่ิงไม่ได ้
ก่อให้เกิดความกดดันจนกลายเป็นความเตรียด (Stress) ในตวับุคคล และจะเห็นได้ว่า ในประเทศท่ี
เจริญกา้วหนา้หรือประเทศท่ีพฒันาแลว้ จะพบผูท่ี้เกิดความเครียดและควบคุมสติของตวัเองไม่ไดต้ามทอ้ง
ถนนบ่อยมากๆ และอาการลกัษณะน้ีก็จะลุกลามไปยงัประชากรประเทศต่าง ๆ อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แมแ้ต่
ประเทศไทยของเรา 
 อนัท่ีจริงความเครียดไม่ใช่ส่ิงท่ีไม่ดีเสียทั้งหมด ความเครียดมีทั้งคุณและโทษ ความเครียดหากมี
พอเหมาะพอควรก็จะท าให้เกิดการกระตุ้นเป็นตวัเร้าให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีพลัง ท าให้ประสบ
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ความส าเร็จ ผลักดัน สร้างแรงบนัดาลใจและก าลังใจให้ต่อสู้กับงานท่ีท าให้บรรลุเป้าหมาย แต่หากว่า
ความเครียดนั้นมากหรือนอ้ยเกินไปก็จะท าใหค้วบคุมยาก เป็นผลร้ายก่อให้เกิดความเบ่ือหน่ายนอนไม่หลบั 
หดหู่ในชีวติ ความคิดสร้างสรรคใ์ด ๆ ก็ไม่มี ทอ้ถอย ท าลายมิตรภาพของคนรอบขา้งหรืออาจมีความกดดนั
เครียดถึงขั้นท าร้ายคนอ่ืน ๆ และตวัเอง 
 เราจะพบความเครียดทุกวนัตั้งแต่เราต่ืนนอนจนกระทัง่เขา้นอน ยิ่งในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
มากๆ หรือท่ีเรียกว่าการพฒันาแลว้ก็จะยิ่งเพิ่มความเครียดไดง่้ายข้ึน ความเครียดมีทั้งแบบสร้างสรรคแ์ละ
แบบท าลาย ความเครียดในการสร้างสรรค์ คือ Eustress ส่งผลให้ตวับุคคลรวมไปถึงองค์กรท างานท่ีมี
คุณภาพ ประสบความส าเร็จ ก้าวหน้า ส่วนความเครียดในทางท าลาย คือ Distress เป็นความเครียดทาง
ท าลาย ท าใหอ้งคก์รไม่กา้วหนา้ พนกังานเบ่ือหน่ายการท างาน ป่วย ลา ขาดเป็นประจ า ไม่สามคัคีในองคก์ร 
(Quick, 1984) ความเครียดท่ีเกิดข้ึนมาจากมากมายหลายๆ สาเหตุ แตกต่างกนัไปโดยเฉพาะคนไทยในเวลาน้ี
ส่วนใหญ่มีความเครียดกนัมากเพราะรายไดท่ี้ไม่เพียงพอ หน้ีสิน การงาน การเรียน ครอบครัว ภยัพิบติัต่าง ๆ 
การเจบ็ป่วย การสูญเสีย การพลดัพราก ฯลฯ 
 ทางทฤษฎีแลว้มีเจา้ของทฤษฎีมากมายท่ีกล่าวไวใ้นเร่ืองความเครียด ไม่วา่จะเป็นนกัวิชาการ ชาว
ต่างประเทศ หรือนกัวิชาการคนไทยให้นยัยะส าคญัของความเครียดไวอ้ย่างเพียบพร้อม ตวัอยา่งเช่น สถิติ
รูปแบบความเครียดในชีวิตของ โฮล์มราฮี (Holmes Rahe Inventory อา้งถึงใน อรุณ รักธรรม, 2538) เป็น
ตารางรูปแบบความเครียดในชีวติ ช่วยบ่งช้ีถึงระดบัการเปล่ียนแปลงและปรับตวัในชีวติของแต่ละคน 
 
ตาราง 1  คะแนนการปรับตัวต่อสภาพสังคม (น ามาเพียง 10 ตัวอย่าง) 
ล าดบั เหตุการณ์ชีวติ ค่าเฉล่ีย 
1. การตายของคู่สมรส 100 
2. การหยา่ร้าง 73 
3. การแยกจากคู่สมรส 65 
4. การถูกจบัอยูใ่นคุกหรือสถานกกักนั 63 
5. การตายของญาติสนิทในครอบครัว 63 
6. การบาดเจบ็หรือการป่วยอยา่งรุนแรง 53 
7. การแต่งงาน 50 
8. ถูกกลัน่แกลง้ใส่ไฟท่ีท างาน 47 
9. การคืนดีกบัคู่สมรส 45 
10. การเกษียณจากงาน 45 

ท่ีมา. จาก อรุณ รักธรรม (2538) 
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 แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเวลาผ่านไปส่ิงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึน และมีความเปล่ียนแปลงข้ึนอีกมากมายแทบ          
ตั้งตวัไม่ทนัความเครียดก็ยิ่งเพิ่มมากข้ึน ตวัอยา่งเช่น ความเครียดและความเศร้าของคนทั้งประเทศท่ีเกิดข้ึน
พร้อม ๆ กนั เม่ือวนัท่ี 13 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ข่าวท่ีช็อกคนไทยทั้งประเทศ เม่ือพ่อหลวงพระเจา้แผน่ดิน
รัชกาลท่ี 9 อนัเป็นท่ีรักสุดหวัใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศสวรรคตลง สร้างความโศกเศร้า เจ็บปวด
แก่คนไทยทั้งประเทศ เป็นความเครียดท่ีมากท่ีสุดของคนไทยพร้อม ๆ กนัทั้งประเทศ จนกรมสุขภาพจิตตอ้ง
ออกมาประกาศเม่ือ 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 โดยยงยุทธ์ วงค์ภิรมยศ์านต์ิ (2559, หน้า 10) หัวหน้ากรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยว่าสุขภาพจิตของประชาชนหลังการสูญเสียคร้ังยิ่งใหญ่ว่า             
การดูแลสุขภาพจิตของประชาชนโดยเฉพาะในยุคสมยัท่ีมีช่องทางรับรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็วมากข้ึนเป็น                 
ส่ิงส าคญั แมเ้ดิมจะเคยผา่นเหตุการณ์สูญเสียเช่นน้ีมาบา้งแลว้ก็ตาม  
 จะเห็นไดว้่าความเครียดของคนไทยท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะบางเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด ท าให้คนไทย
จ านวนไม่นอ้ยซึมเศร้า เสียใจกบัเหตุการณ์ เป็นความเครียดท่ีก่อเกิดในใจสุดท่ีจะหกัห้ามได ้เม่ือบุคคลอนั
เป็นท่ีรักสุดหวัใจจากไป แต่ส าหรับคนไทยแลว้ยงัมีส่ิงท่ีเป็นสาเหตุของความเครียดหลายประเด็น อนัเกิดมา
จาก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และส่ิงแวดล้อม ดงัท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ในคราวท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน ปี พ.ศ. 
2559 เพื่อท่ีตอ้งการท่ีจะพฒันาประเทศไทยให้กา้วเดินไปขา้งหน้า โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (ปี พ.ศ. 2560-
2564) ประกอบดว้ย 10 ยทุธศาสตร์ (1) การสร้างและพฒันาศกัยภาพมนุษย ์(2) การสร้างความเป็นธรรมและ
ลดความเหล่ือมล ้าในสังคม (3) การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื (4) การเติบโต
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (5) การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติ เพื่อการพฒันา
ประเทศสู่ความมัง่คงและย ัง่ยืน (6) การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) การพฒันาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม (9) การพฒันาภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ (10) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพฒันา (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) เสนอ
คณะรัฐมนตรี วนัท่ี 13 กนัยายน ปี พ.ศ. 2559 จะเห็นไดว้า่จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 12 น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของประเทศให้กา้วหน้า เป็นการพฒันาเพื่อความย ัง่ยืนอย่าง
แทจ้ริงแกไ้ขความเหล่ือมล ้าและความยากจน ยกระดบัคุณภาพชีวิตและสร้างตน้ทุนของสังคมไทยให้สูงข้ึน 
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นต่าง ๆ ทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าจดัและป้องกนัการบริหารท่ีไม่เป็น
ธรรมและทุจริตประพฤติมิชอบ ฯลฯ แต่ในความเป็นจริงขณะตอ้งยอมรับวา่วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ก็
ตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัในการด าเนินชีวิตและรับความกดดนัจากสภาพของการเปล่ียนแปลงตามยุคโลกา          
ภิวตัน์ และระบบของทุนนิยม มีการต่อสู้ท่ีเขม้ขน้มากข้ึนเร่ือยๆ เพื่อการต่อรองและมีอ านาจทางเศรษฐกิจ 
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การด้ินรนเพื่อให้อ านาจเงินอยูเ่หนือคู่แข่งท าให้มีผลให้คนไทยติดอยูใ่นวตัถุนิยม (องัศินนัท ์อินทรก าแหง, 
2551) คนจ านวนมากต้องการความสุขชัว่ครู่จากภายนอกไม่ใช่ความสุขท่ีแทจ้ริงจากภายในจิตใจ สังคมจึง
อยู่อย่างเปราะบาง แนวโน้มครอบครัวอ่อนแอ แตกแยกเป็นครอบครัว พ่อ-แม่ เดียวมากข้ึน ทุกคนต่างใช้
ชีวติอยา่งอิสระขาดท่ีพึ่งและความผกูพนัต่อกนั ความสัมพนัธ์ครอบครัวเหินห่าง พ่อแม่ตอ้งออกท างานนอก
บา้นเหน็ดเหน่ือย สร้างความเครียดความกดดนัเลยจนมาถึงลูก ๆ ความสัมพนัธ์ในครอบครัวจึงเปราะบาง 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีคาดไม่ถึงจึงยากท่ีจะเผชิญปัญหาดว้ยตวัเองและเกิดความเครียดในท่ีสุด 
 ความเครียดของคนไทยท่ีมีผลมาจากการเมือง การเมืองไทยไดส้ร้างความเครียดอยา่งมากให้แก่คน
ไทยจ านวนมากของประเทศ เหตุเพราะเกิดจากความขดัแยง้ท่ีสะสมกนัมานาน ตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 5 ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระบอบการบริหารประเทศและระบอบเศรษฐกิจ มีการเปล่ียนแปลงจากระบอบเทศาภิบาลเป็น
กระทรวง ทบวง กรม มีระบบขา้ราชการกินเงินเดือน รายไดม้าจากการเก็บภาษีอากร นอกจากน้ี แผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัท่ีผ่าน ๆ มายงัไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงหรือปฏิบติัไดใ้นสภาพของสังคมไทย 
สาเหตุของความขดัแยง้ ความเหล่ือมล ้ าของคนจนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บการช่วยเหลือ มี
แต่การช่วยเหลือท่ีกระจุกติดอยู่ในคนมัง่คัง่และคนชั้นกลางท่ีได้รับการส่งเสริม จ านวนคนจนก็เพิ่มข้ึน
จ านวนมาก ส่วนคนรวยก็ยิ่งรวยข้ึน ส่วนคนชั้นกลางแมจ้ะมีรายไดเ้ศรษฐกิจท่ีดีข้ึนแต่ก็ไม่ค่อยสนใจเร่ือง
ของการเมือง ในขณะท่ีคนจนก็ไม่มีอ านาจต่อรองใด ๆ  
 ท่ีผา่นมาประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแลว้ 29 คนในการบริหารประเทศภายใตร้ะบอบท่ีเรียกว่า
ประชาธิปไตยในช่วง 85 ปี ขณะน้ีประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแลว้ 29 คน มีการท ารัฐประหารถึง 13 
คร้ัง มีรัฐธรรมนูญมาแล้วถึง 19 ฉบบั ซ่ึงฉบบัสุดทา้ยเป็นฉบบัชั่วคราว (ปี พ.ศ. 2557) จะเห็นว่าการท่ี
ประเทศใดท่ีมีรัฐธรรมนูญมากฉบบั คือ การบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเมืองว่าไม่ค่อยมัน่คง ตอ้งแก้
รัฐธรรมนูญบ่อย ๆ และการแกรั้ฐธรรมนูญส่วนใหญ่ก็เก่ียวกบัการเมืองเป็นหลกัเพื่อระบบการเลือกตั้ง แต่
ความเหล่ือมล ้าทางเศรษฐกิจยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองจึงเป็นท่ีมาของพรรคการเมืองท่ีหาเสียงโดยใชน้โยบาย
พรรคท่ีจะดูแลประชาชนและใหเ้ขา้ถึงทรัพยากรไดม้ากข้ึน จึงเป็นท่ีมาวา่คนจนจะเลือกนโยบายท่ีคนทัว่ไป
เรียกว่าประชานิยม แต่ขณะเดียวกันท่ีคนชั้นกลางก็จะเลือกอยากท่ีจะเป็นผูก้  าหนดและมีส่วนร่วมใน
นโยบายจากความแตกต่างของความต้องการเป็นท่ีมาซ่ึงความขัดแยง้โดยมีผู ้น าของแต่ละฝ่ายให้การ
สนับสนุน ท่ีผ่าน ๆ มา มีการต่อสู้ตอบโต้กันไปมามีจ านวนคนมากมายออกมาไม่ยอมซ่ึงกันและกันมี
ความเครียดมากมายเกิดข้ึนแก่คนทั้งประเทศ ประเทศชาติเสียหายในหลาย ๆ ดา้น ทรัพยากรเสียหายจ านวน
มาก แมว้า่ขณะน้ีเหตุการณ์จะดูสงบน่ิงดูเหมือนบา้นเมืองเร่ิมเดินหนา้ไปอนัเน่ืองจากการท ารัฐประหาร (22 
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557) แต่ลึก ๆ แล้วเร่ืองของการเมืองยงัไม่จบและยงัคงสร้างความเครียดให้แก่
ประชาชนจ านวนมากอยา่งต่อเน่ืองแน่นอน 
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 ความเครียดของคนไทยอันเป็นผลเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ การแถลงตวัเลข
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ท่ีผา่นมาจากปรเมธี วิมลศิริ (2559) เลขาธิการสภาพฒัน์ฯ วา่มีการขยายตวัร้อยละ 
3.2 ต่อเน่ืองจากไตรมาส 2 เพียงร้อยละ 0.6 เท่านั้น แต่ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 9 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2559 
มีการขยายตวัร้อยละ 3.3 ถือวา่ดีกวา่ปีท่ีแลว้ในเดือนเดียวกนัซ่ึงโตเพียงร้อยละ 2.8 แมจ้ะเป็นตวัเลขท่ีสวน
ทางกบั ‚ความรู้สึก‛ ของประชาชนในช่วงน้ี แต่ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ก็ว่า ‚ผมมีความรู้สึกว่าเป็นเร่ืองดีท่ี
เศรษฐกิจไทยโตท่ามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีหดตวั‛ โดยฟันธงวา่ปี พ.ศ. 2559 ทั้งปี เศรษฐกิจไทยจะขยายตวั
ร้อยละ 3.2 จากการขยายตวัของภาคการส่งออกแนวโนม้การฟ้ืนตวัและการขยายตวัเร่งข้ึนของภาคการผลิต
ในภาคการเกษตร การลงทุนของรัฐและแรงขบัเคล่ือนจากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มในปี พ.ศ. 2559 และปี 
พ.ศ. 2560 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 3.0-4.0 โดยเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 3.5 ดร. ปรเมธี วิมลศิริ กล่าวเพิ่มวา่ ‚เร่ือง
น้ี ผมคิดว่านกัธุรกิจไทยคงเคยไดย้ินแลว้จากแถลงการณ์ปิดการประชุมสุดยอดผูน้ า APEC (Asia-Pacific 
Economic Cooperation) ท่ีกรุงลิมาประเทศเปรู ท่ีเป็นประเทศต่อตา้นการกีดดนัทางการคา้ทุกรูปแบบและ
มาตรการบิดเบือนการคา้ท่ีท าให้โลกซบเซา‛ ในขณะท่ีโดนัลด์ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เอาขอ้ตกลง TTP (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) ของ
บารัค โอบามา แต่ประธานาธิบดีลี จนัผิง ผูน้  าของจีนกลบัประกาศย  ้าในเวที APEC ถึงขอ้ตกลง RCEP 
(Regional Comprehensive Economic Partnership) ของ 21 ชาติท่ีมีจีนเป็นผูน้ าเพื่อหวงัดึงสมาชิก TTP  
อีก 11 ชาติ  ซ่ึงยกเวน้สหรัฐใหม้าเขา้ร่วมอยูใ่นขอ้ตกลง RCEP ดว้ย 
 เศรษฐกิจคือความมัน่คงของประเทศและบ่งบอกถึงการกินดีอยูดี่ของประชาชนของประเทศนั้น ๆ 
ประเทศไทยประสบปัญหาต่าง ๆ นานาในด้านเศรษฐกิจอนัเป็นความทุกข์และสร้างความเครียดให้แก่
ประชาชนคนไทยท่ีผ่าน ๆ มาในห้วงเวลาไม่นานมาน้ีเกิดอะไรข้ึนบ้างกับคนไทย จากขอ้มูลของ The 
Department of Labor’s Bureau of International Affairs ของสหรัฐ ระบุวา่ ปัจจุบนัการละเมิดและใชแ้รงงาน
เด็ก หรือแรงงานผิดกฎหมายในการผลิตสินคา้จ านวน 134 รายการจาก 74 ประเทศ ทัว่โลกซ่ึงหน่ึงใน                
นั้นคือ ประเทศไทยดว้ย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมประมง อาหารทะเล เคร่ืองนุ่งห่ม น ้ าตาล รวมทั้งต าราเรียน
ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีรายงานวา่สถานการณ์การคา้มนุษยจ์ดัให้ประเทศไทยอยู่
ในกลุ่มบญัชี ประเทศท่ีถูกจบัตาระดบั 2 (Tier 2 watch list) ซ่ึงมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
แรงงานขั้นต ่า ท าใหธุ้รกิจประเภทอาหารทะเลสะดุด การส่งออกติดลบ เจา้ของธุรกิจหลายรายส่งออกไม่ได ้
ธุรกิจพงัทลาย ตอ้งลดคนงานเรือประมงตอ้งตกคา้งออกทะเลไม่ไดเ้พราะผิดกฎหมาย คนงานจ านวนมาก   
ตกงาน การส่งออกท าไม่ไดส่้งผลกระทบไปถึงอาหารส าหรับบริโภคในประเทศไม่เพียงพอ พ่อคา้หลายราย
ถือโอกาสฉวยข้ึนราคาท่ีไม่เป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภค สร้างความกดดนัและความเครียดแก่ประชาชนท่ีมีรายได้
นอ้ยจ านวนมาก 
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 ภาคอุตสาหกรรม SME (Small and Medium Enterprise) เป็นภาคอุตสาหกรรมท่ีมีผูป้ระกอบกิจการ
จ านวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นรายท่ีไม่ใหญ่นกั แต่ดว้ยพิษของเศรษฐกิจท าให้ธุรกิจ SME ตอ้งเลิกกิจการไป
เป็นจ านวนไม่นอ้ย ส่งผลท่ีตามมาคือการเกิด NPL ของธนาคารและการตกงานของพนกังานของ SME ท่ี
เลิกกิจการไปเพราะไม่สามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดีไดโ้ดยมีปัจจยัมาจากเศรษฐกิจโลก และ
เศรษฐกิจของคู่คา้ ค่าเงินบาท การถูกตดัสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences-- 
GSP) ขาดแคลนวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตสูง ขาดแตม้ต่อท่ีจะไปท า FTA (Free Trade Area) เพิ่ม แถมอีกดา้น
หน่ึงก็ยงัโดนการกีดกนัจากคู่คา้โดยมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษีอีกด้วย ขอ้มูลจากหอการคา้ไทย (The Thai 
Clamber of Commerce) รายงานวา่ 15 คู่คา้ตั้งป้อมกีดกนัสินคา้เพิ่ม 31 รายการโดยมากท่ีสุดคือ มาตรการ
ป้องกนัการน าเขา้สินคา้โดยแยกเป็นมาตรการป้องกนัหรือเซฟการ์ด (Safeguard) 20 รายการ และมาตรการ 
AD (Anti-dumping) 11 รายการ โดยประเทศท่ีใชม้าตรการกบัประเทศไทยมากท่ีสุด คือ อินเดีย 7 รายการ 
รองลงมา คือ อินโดนีเซีย 5 รายการ ฟิลิปปินส์ 3 รายการ ตุรกี ออสเตรเลีย โคลมัเบีย ตูนีเซีย ประเทศละ 2 
รายการจะเห็นได้ว่า ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรม SME ได้รับผลกระทบอย่างมากมายจาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจก่อให้เกิดความเครียดตามมา ทั้ งผูท่ี้ก  าลังท าธุรกิจอยู่และผูท่ี้ล้มเหลวเพราะ 
ภาคอุตสาหกรรมและ SME เก่ียวโยงใยขอ้งกบัอุตสาหกรรมในภาคอ่ืน ๆ อีกจ านวนมากท่ีไดรั้บผลกระทบ
ต่อเน่ืองกนั 
 ภาคการเกษตรมีเร่ืองราวมากมายท่ีสร้างความเครียดให้กบัเกษตรกรไทย ราคาสินคา้ทางการเกษตร
ท่ีตกต ่าทั้งในตลาดโลก และในประเทศไทยติดต่อเน่ืองกนัมาหลายปี เช่น ขา้ว ยางพารา ออ้ย มนัส าปะหลงั 
ราคาน ้ ามนัปาล์มท่ีตกต ่า ส่วนหน่ึงเกิดจากน ้ ามนัและภาคสินคา้โภคภณัฑ์ทัว่โลกตกต ่าลง ส่งผลให้สินคา้
เกษตรกรของเราไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ผลกระทบท่ีเกิดแก่ชาวนาหลงัท่ีมีการยกเลิกโครงการจ าน าราคา
ขา้วในราคา 15,000 บาทต่อตนั ประกอบกบัการมีสตอ๊กขา้วในมือรัฐจ านวนมากเหลืออยูท่  าให้ราคาขา้วของ
ชาวนาไทยขายไดใ้นระดบัต ่ามาโดยตลอด ทั้งน้ีในช่วงตน้ของรัฐบาล ‚คสช‛ ราคาขา้วเปลือกตกมาอยู่ท่ี 
7,000-8,000 บาทต่อตนั ซ่ึงเป็นราคาท่ีชาวนาแทบจะไม่ไดอ้ะไรเลยในการลงทุนลงแรงไปทั้งหมด ยิ่งไป
กวา่นั้น ในช่วงปลายปี 2559 ขา้วเปลือกในประเทศของไทยเขา้สู่สถานการณ์วิกฤตราคาขา้วเปลือกตกลงมา
เหลือแค่ 4,000-6,000 บาทต่อตนั และยงัมีแนวโนม้ว่าราคาขา้วจะลงต ่ามาอีก ซ่ึงต ่ากวา่ตน้ทุนการผลิตมาก 
ส่งผลให้ชาวนาไทยไม่สามารถเผชิญกบัวิกฤตตามล าพงัไดท้  าให้หลายฝ่ายตอ้งยื่นมือมาช่วยเป็นการเกิด
ความเครียดทั้งชาวนาและผูท่ี้ยื่นมือเขา้มาช่วยเหตุการณ์วิกฤตภาคเกษตรราคาตกต ่าน้ีเกิดข้ึนกบัผลิตผลทาง
การเกษตรทุกตวัไม่ว่าจะเป็นยางพารา มนัส าปะหลงั ปาล์ม สร้างความเครียดไปทัว่หน้า (หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ, 2560)  
 ความเครียดท่ีเกิดในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แต่ก่อนเม่ือธุรกิจดา้นอ่ืน ๆ ชะลอตวัลงก็ได้
ธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวน่ีแหละเป็นตวัเสริมพยุง GDP (Gross Domestic Product) ของประเทศเอาไวไ้ดบ้า้ง
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ในระดบัหน่ึงอาจจะเรียกไดว้า่ดีเลยเช่ียวละเพราะนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกขณะน้ีรู้จกัเมืองไทยดีและนิยมมา
เท่ียวเมืองไทยเน่ืองจากเมืองไทยมีอากาศและภูมิทศัน์ของประเทศดีสวยงาม ท่ีพกั อาหารราคาไม่แพง มี
สถานท่ีท่องเท่ียวมากมายทัว่ประเทศเท่ียวไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน ความเส่ียงในเร่ืองอาชญากรรมไม่มี 
คนไทยเป็นคนท่ีมีมิตรไมตรี มนุษยสัมพนัธ์ดี จึงมีทวัร์จากทัว่โลกมาประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และท่ีมาก
ท่ีสุดก็คือทวัร์จากประเทศจีน 
 แต่เม่ือปลายปี พ.ศ. 2559 ได้เกิดเร่ืองช็อกวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้นักท่องเท่ียว
โดยเฉพาะจากจีนหายไปแทบไม่เหลือเลย ในเร่ืองนโยบายการปราบปราม ‚ทวัร์ศูนยเ์หรียญ‛ และเป็น
ประเด็นใหญ่ในการด าเนินนโยบายของภาครัฐ ท าให้รายได้หายไปจ านวนหลายแสนล้านบาทเป็น
ผลกระทบต่อการขยายตวัของเศรษฐกิจมากอย่างท่ีใครก็คาดไม่ถึงท าให้ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
ลดลงไปกวา่ 46.92 เปอร์เซ็นต ์หรือคือ เป็นจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีหายไป 108,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเก่ียวขอ้งกบัชีวิตคนไทยจ านวนมากมายในทุกพื้นท่ีนับร้อยอาชีพท่ีฝากไวก้บั
นกัท่องเท่ียวให้บริการนกัท่องเท่ียว และเม่ือจ านวนทวัร์และนกัท่องเท่ียวลดลงก็ย่อมน ามาซ่ึงปัญหาดา้น
เศรษฐกิจและสร้างความเครียดใหแ้ก่คนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้
 คนไทยในยคุโลกาภิวตัน์ตอ้งเผชิญกบัการต่อสู้อยา่งหยุดน่ิงไม่ได ้ก่อให้เกิดความเครียดจากปัญหา
มากมายของสังคม ความยากจน การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร การขาดการศึกษา การมีบุตรมาก การมี
อาชีพท่ีไม่มัน่คง ไม่มีงานท า สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ปัญหาอาชญากรรม ครอบครับแตกแยก ขาดความอบอุ่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจรติดขดั ขยะมูลฝอย ปัญหาน ้ าเสีย ชุมชนแออดั สวสัดิการสังคมท่ีไม่ทัว่ถึง
ปัญหาคนเร่รอน ขอทาน คนต่างดา้ว  ปัญหาผูท่ี้ตอ้งโทษจ านวนท่ีออกมาแลว้ไม่มีงานท าแต่ตอ้งใชชี้วิตร่วม
อยูใ่นสังคม และยงัมีอีกมากมายท่ีน ามาซ่ึงความเครียดในทุก ๆ วนั สะสมกนัเร่ือย ๆ มา แมแ้ต่เด็กก็เร่ิมรับ
ความเครียดตั้งแต่ตวัเล็ก ๆ แลว้ตอ้งต่ืนแต่เชา้มืดเพื่อไปโรงเรียน ออกไปสูดควนัพิษตามทอ้งถนน เครียดกบั
การเรียนสูดควนัพิษอีกคร้ันตอนกลบับา้นก็เครียดกบัการบา้นอีกต่างหาก บา้นเมืองของคนไทยเปล่ียนแปลง
ไป ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีและเก่าแก่ของคนไทยก าลงัจะถูกกลืนหายไป รอยยิม้ท่ีแต่ก่อนพบไดเ้สมอ
แม้กับคนแปลกหน้าบดัน้ีก็ไม่มีเหลืออยู่ให้เห็นอีก คนในครอบครัวแทบไม่ได้คุยกันต่างคนต่างสนใจ                
แต่ตวัเองอยู่อยู่กบัเทคโนโลยี ก้มหน้ากม้ตาดูแต่วตัถุนิยมของตวัเอง เก็บสะสมความเครียดจากส่ือต่าง ๆ 
มากข้ึน  
 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, สถาบนัวจิยัและบริการวิชาการ (2559) เผยสถิติความเครียดคนกรุง โดยได้
ศึกษาตวัอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ จ านวนทั้งส้ิน 2,000 ตวัอยา่ง พบวา่ ผล
ส ารวจในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 ประชาชนรู้สึกเบ่ือหน่าย (ร้อยละ 71.06), ไม่มีความสุขเลย (ร้อยละ 
62.41), รู้สึกหมดก าลงัใจ (ร้อยละ 47.61) และไม่อยากพบปะผูค้น (ร้อยละ 43.86) เป็นคร้ังคราวถึงบ่อย ๆ 
เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความเครียดในกลุ่มประชาชนแต่ละวยั (Generation) พบวา่ ประชาชนในกลุ่ม Gen 
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X (อายุ 36-50 ปี) มีความเครียดมากท่ีสุด รองลงมา คือ Gen Y (อายุ 25-35 ปี) (คะแนนความเครียดเฉล่ีย
เท่ากบั 2.29 และ 2.25 คะแนนตามล าดบั) ส่วนกลุ่มท่ีมีความเครียดนอ้ยท่ีสุด คือ ประชาชนในกลุ่ม Gen B 
(อายุ 51-69 ปี) (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 2.08 คะแนน) และเม่ือพิจารณารายละเอียดความเครียดใน
แต่ละเร่ืองของกลุ่มประชาชนแต่ละวยั พบวา่ 
 1. Gen Z (อายุ 15-18 ปี) มีความเครียดในเร่ืองการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเครียดเร่ืองตวัเอง                
เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 3.16, 2.63 และ 2.40 คะแนน ตามล าดบั) 
 2. Gen M (อาย ุ19-24 ปี) มีความเครียดในเร่ืองการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเครียดเร่ืองการงาน และ
เครียดเร่ืองเศรษฐกิจ/การเงิน ตามล าดบั (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 3.24, 2.98 และ 2.65 คะแนน 
ตามล าดบั) 
 3. Gen Y (อาย ุ25-35 ปี) มีความเครียดในเร่ืองการเรียนมากท่ีสุด รองลงมาเครียดเร่ืองการงาน และ
เร่ืองเศรษฐกิจ/การเงิน ตามล าดบั (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 2.91, 2.89 และ 2.82 คะแนน ตามล าดบั) 
 4. Gen X (อายุ 36-50 ปี) มีความเครียดในเร่ืองเศรษฐกิจ/การเงินมากท่ีสุด รองลงมาเครียดเร่ือง              
การงาน และเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตามล าดบั (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 2.89, 2.85 และ 2.61 คะแนน 
ตามล าดบั) 
 5. Gen B (อายุ 51-69 ปี) มีความเครียดในเร่ืองเศรษฐกิจ/การเงินมากท่ีสุด รองลงมาเครียดเร่ืองการ
งาน เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม แลเครียดเร่ืองสุขภาพ ตามล าดบั (คะแนนความเครียดเฉล่ียเท่ากบั 2.66, 2.59, 2.59 
และ 2.57คะแนน ตามล าดบั) (มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั, สถาบนัวจิยัและบริการวชิาการ, 2559) 
 ความเครียดนบัวา่เป็นปัญหาท่ีกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมาก ความเครียดก่อให้เกิดโรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคซึมเศร้าซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการ
ฆ่าตวัตายในท่ีสุด โรคเครียดยงัพบวา่มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนในประชากรของไทยอยา่งต่อเน่ือง 
 คนท่ีมีความเครียดก็เปรียบไดก้บัคนท่ีมีความทุกข ์ความเครียดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัชีวิตเรา
ทุกคนและถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่ามันเกิดข้ึนทุกวนักับชีวิตของเราไม่มากก็น้อย ไม่มีใครหลีกหนี
ความเครียดไปได ้เพราะภาวะท่ีจะปราศจากความเครียดอยา่งสมบูรณ์ก็คือความตาย ความเครียดไม่ใช่ไม่ดี
เสมอไปหากความเครียดอยู่ในระดบัท่ีพอเหมาะพอดีความเครียดนั้นก็จะเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้คนมีความ
กระตือรือร้น และท าใหโ้ลกมีการพฒันาต่อไป บางคนแสวงหาความเครียดในรูปแบบของความบนัเทิง การ
เล่นกีฬา และการละเล่นต่างๆ ตราบใดท่ีความเครียดนั้นไม่ไดรุ้นแรงมากหรือติดอยูก่บัเรานาน ความเครียด
นั้นก็จะไม่เป็นอนัตรายต่อเรา ตรงกนัขา้มอาจท าใหเ้กิดผลท่ีดีในทางบวกดว้ยซ ้ าไป 
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สรุป 
 ความเครียด (Stress) คือ ภาวะของอารมณ์และร่างกายท่ีไมปกติหรือไม่สบาย เป็นปฏิกิริยาของ
ร่างกายท่ีเกิดข้ึนเม่ือส่ิงเร้าถูกกระตุน้และเกิดการตอบโตท้างสรีรวิทยาและจิตวิทยา โดยระบบต่อมไร้ท่อท่ี
หลัง่ฮอร์โมนและระบบประสาทอตัโนมติั ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปทัว่ร่างกายเกิดความกดดนัเครียดใน
จิตใจและส่งผลท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตไดช้ดัเจนทางร่างกายโดย 
 อาการทางร่างกายท่ีแสดง คือ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั เบ่ืออาหารหรือกินมากกวา่ปกติ 
หายใจไม่อ่ิม หัวใจเตน้เร็ว ความดนัโลหิตเพิ่มข้ึน มือเทา้เยน็ เหง่ือออกตามมือตามเทา้ ใจสั่น ถอนหายใจ
บ่อย ๆ กดัขากรรไกร ขมวดคิ้ว ตึงท่ีคอ ประสาทรับความรู้สึกหูไวตาไวข้ึน การใช้พลงังานของร่างกาย
เพิ่มข้ึน ทอ้งเสียหรือท้องผูก ปวดหัวเหมือนไมเกรน ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ 
ทอ้งอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ประจ าเดือนมาไม่ตามปกติ เส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ผิวหนงัผื่นคนั เป็นหวดั
บ่อย ๆ และแพอ้ากาศง่าย 
 อาการทางจิตใจ เกิดความหงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบ่ือหน่าย โกรธง่าย โมโหง่าย ซึมเศร้า 
สมองท างานมากข้ึน วติกกงัวล คิดมาก ฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย ไม่มีสมาธิใจนอ้ย ส้ินหวงั หมดความสนุกสนาน 
อาการดา้นสังคม ไม่พูดจากบัใคร จูจ้ี้ข้ีบ่น ชวนทะเลาะ ท าให้บางคร้ังทะเลาะวิวาทกบัคนใกล้ชิด มีเร่ือง
ขดัแยง้กบัผูอ่ื้นบ่อย ๆ (จิราพร หินทอง, 2551) 
 เม่ือเกิดความเครียด เราสามารถลดความเครียดลงได้ โดยส านักส่งเสริมและพฒันาสุขภาพจิต          
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ท าคู่มือวิธีคลายเครียด (ส าหรับประชาชน) โดยในคู่มือให้
ข้อแนะน าดังน้ีส ารวจตัวเองและคนใกล้ชิดว่าเครียดหรือยงัโดยสังเกตว่ามีอาการเหล่าน้ีบ้างหรือไม่               
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย นอนไม่หลบั เบ่ืออาหาร หายใจไม่ค่อยอ่ิม หงุดหงิด สับสน คิดอะไรไม่ออก เบ่ือง่าย 
โมโหง่าย บางคร้ังทะเลาะวิวาทกบัคนใกล้ชิด ซึมเศร้า ไม่อยากพูดจากับใคร หากพบว่าตวัเองหรือคน
ใกลชิ้ดมีอาการดงักล่าว ควรปฏิบติัตามค าแนะน า ดงัน้ี 
 1. คิดอยา่งไรไม่ใหเ้ครียด 
  1.1 ยอมรับวา่มีปัญหาและปัญหาเกิดไดก้บัทุกคนไม่วา่มีหรือจน 
  1.2 ฝึกก าลงัใจ ถือวา่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนเป็นการทา้ทายความมัน่คงของจิตใจ คิดวา่ไม่มีความทุกขใ์ด      
ท่ีมนุษยท์นไม่ได ้
  1.3 คิดถึงส่ิงดี ๆ ในชีวติท่ีมีอยู ่เช่น คุณค่าความสามารถของตนเอง ครอบครัวท่ีอบอุ่น ลูกหลาน
ท่ีน่ารัก เป็นตน้ 
  1.4 มีความหวงัว่าเม่ือไดพ้ยายามแกปั้ญหาอย่างท่ีสุดความสามารถแล้วย่อมน าพาชีวิตให้พบ
ความสุขไดอี้กคร้ังหน่ึง 
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 2. เผชิญหนา้กบัความเป็นจริงและคิดหาทางออกโดย ครอบครัวตอ้งมีเวลาให้กนั รับฟังทุกขสุ์ขของ
กนัและกนัและร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน และสร้างความสุขดว้ยการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทุกโอกาสท่ี          
ท  าไดใ้นท่ีท างานผูร่้วมงานตอ้งหันหน้าปรึกษาหารือกนัและเป็นก าลงัใจให้กนัและกนั พึงระลึกว่าปัญหา           
มีทางออกเสมอถา้ใจสู้และร่วมมือร่วมแรงกนัยอ่มเอาชนะปัญหาต่างไดอ้ยา่งแน่นอน 
 3. ผอ่นคลายความตึงเครียด กิจกรรมท่ีผอ่นคลายความตึงเครียดไดดี้คือ การท ากิจกรรมท่ีชอบ เช่น 
การออกก าลงักาย การฟังเพลง ดูโทรทศัน์หรือดูภาพยนตร์ การเล่นดนตรี การท างานอดิเรก การท างาน
ศิลปะ งานประดิษฐ ์การปลูกตน้ไม ้การท่องเท่ียวชมธรรมชาติ การอ่าหนงัสือการ์ตูนข าขนัฯลฯ การท าจิตใจ
ใหส้งบดว้ยการสวดมนตท์ าสมาธิ หรือฝึกผอ่นคลายความเครียด วนัละ 2 คร้ัง ๆ ละ 10 นาที เช่นการฝึกการ
หายใจ ผอ่นคลายกลา้มเน้ือ เป็นตน้ 
 4. อย่าเก็บความทุกข์ไวใ้นใจ ควรระบายความทุกข์หรือขอความช่วยเหลือโดย ปรับทุกข์กบัคน
ใกลชิ้ด เช่น คู่สมรส เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงานหรือญาติ ใชบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัทข์องกรมสุขภาพจิต
หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ เช่น ศูนยฮ์อทไลน์สะมาริตนัส์ เป็นตน้ (กองสุขภาพจิตสังคม, 2548) 
 หากรู้สึกมีอาการเศร้า ทอ้แท ้ส้ินหวงั ไม่ควรอยู่ตามล าพงั ควรรีบไปรับการรักษาจากแพทยเ์ป็น           
การด่วน หรือโทรไปท่ีเบอร์โทรศพัท ์1323 กรมสุขภาพจิต ใหก้ารบริการปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชัว่โมง 
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ความสอดคล้องของบุคลากรและงาน ความพงึพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ี
ขององค์การพยาบาลวชิาชีพ 

Areas of Worklife, Job Satisfaction, and Organizational Citizenship  
Behavior of Registered Nurses 

 

วทูิร จิตตาณิชย ์
สนิทนุช นิยมศิลป์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาผลกระทบของความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน และความพึงพอใจในงาน 
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพจ านวน 227 คน จาก
โรงพยาบาลของรัฐ ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ร่วมตอบแบบสอบถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล
และงาน (2) ความสอดคลอ้ง ของบุคลากรและงาน (ดา้นภาระงาน การควบคุม รางวลัตอบแทน สภาพสังคม 
ความยุติธรรม และดา้นค่านิยม) ในส่วนน้ียงัสอบถามความพึงพอใจในงานดว้ย (3) พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การ (ด้านการให้ความช่วยเหลือ การค านึงถึงผูอ่ื้น ความอดทนอดกลั้น การให้ความ
ร่วมมือ และดา้นความส านึกในหนา้ท่ี)  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย Regression Analysis และ one-way ANOVA แสดงให้เห็นวา่ (1) ความ
สอดคลอ้งของบุคลากรและงาน มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ โดยองค์ประกอบย่อย 
ดา้นค่านิยม และดา้นรางวลัตอบแทน มีความสัมพนัธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
ในขณะท่ีดา้นภาระงาน และดา้นความยติุธรรม กลบัเป็นความสัมพนัธ์เชิงลบต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี
ดีขององคก์าร (2) ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ มีผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร เช่นกนั และ (3) พบความสัมพนัธ์ระหวา่งอายุของบุคลากร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี
ขององคก์าร แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่ง อายงุาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
 
ค าส าคัญ: (1) ความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน (2) ความพึงพอใจในงาน (3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ท่ีดีขององคก์าร 
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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) 
 
บทน า 
 งานบริการทางดา้นสาธารณสุขจดัวา่เป็นงานท่ีตอ้งอาศยัความรู้ ความช านาญ และความรับผิดชอบ
สูงเน่ืองจากเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพของผูป่้วย  ซ่ึงคุณค่าของงานจะส่งผลไปยงัผูป่้วยท่ีมารับ
บริการบุคลากรจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีพฤติกรรมการบริการและทศันคติท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การเป็นผูรั้บบริการของผูป่้วย 
 พยาบาลวิชาชีพเป็นกลุ่มวิชาชีพท่ีมีมากท่ีสุดในโรงพยาบาล ทั้งภาระงานและบทบาทภายใน
ครอบครัว ถือเป็นภาระท่ีหนกัอย่างยิ่งส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาล ในขณะท่ีก าลงัการผลิตพยาบาล
วชิาชีพในแต่ละปีไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการได ้
 ช่วงหลายปีท่ีผ่านมาหัวขอ้ของการมีพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารไดรั้บการศึกษา
อย่างมาก โดยนักวิชาการทางตะวนัตก เป็นพฤติกรรมท่ีบุคลากรเลือกท่ีจะท าด้วยความสมคัรใจ แมอ้ยู่
นอกเหนือ หนา้ท่ีภาระผกูพนัและไม่เก่ียวขอ้งกบัสินจา้งรางวลั ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวจะส่งผลต่อการพฒันา
องค์การอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงท าไดโ้ดยการพฒันาพฤติกรรมในการท างานให้กบับุคลากรให้มีพฤติกรรมการให้
ความช่วยเหลือ (altruism) พฤติกรรมการส านึกในหนา้ท่ี (conscientiousness) พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น
(sportsmanship) พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (courtesy) และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (civic virtue)  
ตามทฤษฎีของ Organ (1987, p. 8-13)  
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 การมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีขวญัก าลงัใจท่ี
ดีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากร Leiter and Maslach (1999) ไดพ้ฒันาแบบจ าลองความ
สอดคลอ้งของบุคลากรและงาน โดยมุ่งพิจารณาความคาดหวงัของบุคลากรและสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี
ปฏิบติังานใน 6 ดา้นคือ รางวลัตอบแทน (rewards) สภาพสังคม (community) ความยุติธรรม (fairness) 
ค่านิยม (values) ภาระงาน (workload) และการควบคุม (control) ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าว มีความครอบคลุม
เหมาะแก่การใชป้ระเมินสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน และประยกุตไ์ปใชใ้นเชิงปฏิบติัการไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
ของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ
พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ความสอดคลอ้งของบุคลากรและงานส่งผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อ
องคก์ารของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 2. ความพึงพอใจในการท างานส่งผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารของ
พยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 3. ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อการมีพฤติกรรมการเป็สมาชิกท่ีดีขององค์การโดย
ตั้งสมมติฐาน ดงัน้ี  
  3.1 อายุของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร                   
ในพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
  3.2 อายุงานของบุคลากรมีความสัมพนัธ์ต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร                   
ในพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธร 
 
การทบททวนวรรณกรรม 
 1. แบบจ าลองความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน (the areas of worklife model) 
  แบบจ าลองความสอดคลอ้งของบุคลากรและงานถูกพฒันาโดย Leiter and Maslach ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1997 โดยพิจารณามุ่งไปท่ีความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากความคาดหวงัของบุคลากร และสภาพแวดลอ้มของท่ี
ท างานจริงใน 6 องคป์ระกอบท่ีส าคญั อนัไดแ้ก่ รางวลัตอบแทน (rewards) สภาพสังคม (community) ความ
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ยุติธรรม (fairness) ค่านิยม (values) ภาระงาน (workload) และการควบคุม (control) โดยมีรายละเอียดของ
แต่ละองคป์ระกอบ ดงัน้ี (Leiter & Maslach, 1999) 
  รางวลัตอบแทน(Rewards) หมายถึง กระบวนการท่ีสนบัสนุนทางดา้นบวกต่อพฤติกรรม ซ่ึงอาจ
อยู่ในรูปแบบของตวัเงิน  ผลตอบแทนในทางด้านสังคมและ จิตใจท่ีอยู่ในความคาดหวงัของบุคลากร 
(Leiter & Maslach, 2003, p. 97) 
  สภาพสังคม (community) ในท่ีน้ีหมายถึงลกัษณะความสัมพนัธ์โดยรวมในสถานท่ีงาน อนัมี
ความหมายครอบคลุมถึง ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล ความสัมพนัธ์ ความใกลชิ้ดภายในองค์การ การเป็น
ผูร่้วมงาน รวมถึงความสามารถในการท างานในลกัษณะของทีม 
  ความยุติธรรม (fairness) ความยุติธรรมในท่ีท างานจึงมีความหมายในแง่มุมของการรับรู้                      
ในกระบวนการตดัสินใจและการท่ีบุคลากรคาดหวงัต่อการถูกปฏิบติัถึงการยนืยนัในคุณค่าส่วนบุคคล 
  ค่านิยม (values) เป็นความรู้สึกความคิดเห็นท่ีมีต่อเป้าหมายหรือความคาดหวงัของงาน เป็นส่วน
ของแรงจูงใจท่ีบุคลากรคน้หาในงาน 
  ภาระงาน (workload) เป็นการสะทอ้นถึงงานท่ีตอ้งท ากบังานท่ีคาดหวงัของบุคลากรทั้งในเชิง
ของคุณภาพและปริมาณของงาน 
  การควบคุม (control) เป็นพื้นท่ีของการท่ีบุคลากรรับรู้ถึงความสามารถท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจในงาน การไดมี้อิสระในการใชว้ิชาชีพความช านาญ รวมถึงการเขา้ถึงทรัพยากรเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการท างาน 
  ในภาพรวมความส าคัญระหว่างบุคลากรกับสภาพแวดล้อมในการท างานจะรวมถึงความ
เก่ียวขอ้งระหวา่งบุคลากรกบัคนไข,้ ผูร่้วมงาน, หวัหนา้งาน และส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างาน (Lasalvia, Bonetto, 
Bertani, Bissoli, Cristofalo, Marrella, & Ruggeri & 2009) 
 2. ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 
  ความพึงพอใจในงาน ถูกให้ค  าจ  ากดัความถึงว่าเป็นสภาวะทางอารมณ์ท่ีแสดงความยินดีต่อ
ผลลพัธ์ในเชิงคุณค่าของงานท่ีท า (Locke, 1976) เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในงานของเขาก็จะตอบสนอง
ดว้ยการปรับตวัเองให้เขา้กบังานไดดี้ (Malhotra & Mukherjec, 2004) ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาตนเองและ
องคก์าร (Coomber & Barriball, 2007) 
 3. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร (organizational citizenship-behaviors) 
  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นพฤติกรรมท่ีรวมส่ิงต่างๆท่ีเป็นประโยชน์และมี
ผลต่อการพฒันาองค์การ โดยบุคลากรท าดว้ยความปรารถนาของตนเองเพื่อท่ีจะสนบัสนุนเพื่อนร่วมงาน
และยงัประโยชน์แก่องคก์าร องคก์ารจะไดป้ระโยชน์จากการท่ีบุคลากรมีพฤติกรรมเป็นสมาชิกท่ีดี เพราะ
พฤติกรรมน้ีจะเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้  
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  ในแง่ของการปฏิบติั การท่ีบุคลากรจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรนั้น มกัจะ
เกิดข้ึนดว้ยตนเองในบุคลากร แต่องค์การก็สามารถท่ีจะสนบัสนุน และชกัน าให้บุคลากรมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกท่ีดีไดโ้ดยการจดัการสภาพแวดลอ้มในท่ีท างานตลอดจนการจดัการในแง่ของการเพิ่มแรงจูงใจ
ภายในองคก์ารไดเ้ช่นกนั 
 
  ปัจจุบนัมิติท่ีนิยมใชใ้นการประเมินประกอบดว้ย 5 มิติ ดงัน้ี (Organ, 1987)   
  1. พฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน (altruism) เป็นพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้ในการช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  2. พฤติกรรมการค านึงถึงผูอ่ื้น (courtesy) เป็นพฤติกรรมท่ีค านึงถึงผูอ่ื้น เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น  
มีมารยาทและป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหากบัผูอ่ื้น ไม่สร้างปัญหาให้กบัผูร่้วมงานคนอ่ืนโดยค านึงถึงผลกระทบ
จากการปฏิบติัตวัของตน 
  3. พฤติกรรมดา้นความส านึกหนา้ท่ี (conscientiousness) ใส่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี มีความตั้งใจ
ในรายละเอียดของงาน รวมถึงป้องกนัความผดิพลาดใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 
  4. พฤติกรรมด้านการให้ความร่วมมือ (civic virtue) การให้ความสนใจและมีส่วนร่วม             
ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร พร้อมทั้งปกป้องและรักษาภาพลกัษณ์ขององคก์าร 
  5. พฤติกรรมการอดทนอดกลั้น (sportsmanship) มีความเต็มใจท่ีจะอดทนต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน              
ในการท างาน ยอมรับความเปล่ียนแปลง และพร้อมปฏิบติัตามความตอ้งการขององคก์ารดว้ยความเตม็ใจ 
  แนวคิดในดา้นการจดัการ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผูร่้วมงาน (Altruism)  และพฤติกรรม
การค านึงถึงผูอ่ื้น (courtesy) ถูกจดัอยู่ในพฤติกรรมท่ีมีต่อบุคคล (Individual-directed behavior--OCB-I)  
ในขณะท่ี 3 พฤติกรรมหลงัจดัเป็นพฤติกรรมท่ีมีต่อองค์การ (Organization-directed behavior--OCB-O)    
(William & Anderson, 1991) 
  จากการรวบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร พบวา่ พฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรในระยะยาว (Deww, 2011) อนัน าไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารเป็นอยา่งดี (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000) 
 
 
 
 
 
 Job Satisfaction 

(ความพึงพอใจในงาน) 

 

Areas of Worklife 

(ความสอดคลอ้งของ

บุคลากร 

และงาน) 

 
Organizational Citizenship 

Behaviors 
(พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี 

ขององคก์าร) 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) จากแบบสอบถาม (questionnaire) โดยแจกให้ผูต้อบเป็นผูต้อบ
ดว้ยตนเองเพื่อศึกษาความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน ความพึงพอใจในงาน และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์การของคนในวิชาชีพพยาบาล แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary data) การศึกษาขอ้มูล
เอกสาร (documentary research) โดยการศึกษา ค้นควา้ และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการ  
บทความ วารสาร วทิยานิพนธ์ รายงานการวจิยัและขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นขอ้มูลระดบัทุติยภูมิ 
 ประชากรในการวิจัย ประชากรในการวจิยั คือ พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลพุทธโสธร ตั้งอยูใ่น
เขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน  227 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี 1 ลกัษณะบุคคลเป็นค าถามปลายปิด (closed end) ประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส  
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, อายุงาน, บุคคลท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ (ท่ีตอ้งดูแลค่าใช้จ่าย) และ
สถานการณ์ชดใชทุ้น รวม 8 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบั ความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน และความพึงพอใจในงานโดยมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดัตามแบบลิเคร์ท (likert scale) โดยความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน ผูว้ิจยัไดใ้ช้
แบบสอบถามสร้างข้ึนตามแนวคิดของ Leiter and Maslach โดยแปลจากแบบประเมินความสอดคลอ้งของ
บุคลากรและงาน (the Areas of Worklife Scale--AWS) จ านวน 29 ขอ้ และความพึงพอใจในงาน 1 ขอ้ 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยมีลกัษณะเป็นมาตรวดัตามแบบลิเคร์ท  
(likert scale) ใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นจ านวน 24 ขอ้ซ่ึงสร้างข้ึนตามแนวคิดของ Organ (1991) และแปล
ขอ้ค าถามจากแบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การจากงานวิจยัของ Podsakoff et al. 
(1990, pp. 1-40) 
 การทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติพรรณนา (descriptive statistics) อธิบายคุณลกัษณะหรือรายละเอียด
ของประชากรและระดบัความพึงพอใจในงาน 
 สมมติฐานขอ้ 1 ความสอดคล้องของบุคลากรและงานส่งผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององคก์าร ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ (multiple regression analysis) โดยใชร้ะดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานขอ้ 2 ความพึงพอใจมีผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีองค์การ ใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย (simple linear regression analysis) โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 สมมติฐานขอ้ 3 ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องคก์าร ใช ้One Way Anova แลว้ท าการทดสอบรายคู่ โดยวิธี Scheffe ต่อไป โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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สรุปผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 227 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.68 เป็นเพศหญิง มีเพศชายเพียง
ร้อยละ 1.31 เท่านั้น อายสุ่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 35-44 ปีร้อยละ 36.1 รองลงมาอยูใ่นช่วงอายุ 45 ปีข้ึนไปร้อยละ 
35.2  อายุต ่ากวา่ 35 ปีร้อยละ 26.9 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากวา่35,000 บาท ร้อยละ 36.1  
รองลงมา 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 31.3 สถานภาพสมรส สมรส ร้อยละ 50.7 โสด ร้อยละ 43.2  อายุงาน
ส่วนใหญ่มีอายงุานมากกวา่ 15 ปี ร้อยละ 65.2  อายงุาน 9-15ปี ร้อยละ 14.5 และอายงุาน 4-8 ปี ร้อยละ 8.8    
 การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาคร้ังน้ีให้ผลสนบัสนุนต่อสมมติฐานท่ี 1 ความสอดคลอ้งของ
บุคลากรและงานส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การโดยภาพรวมมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ Standardized Coefficients (Beta) เท่ากบั 0.357 โดยองค์ประกอบความ
สอดคล้องของบุคลากรและงานด้านภาระงาน รางวลัตอบแทน ความยุติธรรม และค่านิยม มีผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ทั้งส้ิน เขียนเป็นสมการ
การถดถอย  ไดด้งัน้ี 
 Y = –0.24X1 + 0.282X2 – 0.241X3 + 0.39X4 

ก าหนดให ้
Y = การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร 
X1 = ภาระงาน 
X2 = รางวลัตอบแทน 
X3 = ความยติุธรรม 
X4 = ค่านิยม 
โดยท่ีองคป์ระกอบดา้นการควบคุมและสภาพสังคมไม่ส่งผลอยา่งมีนยัส าคญัเชิงสถิติต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร และสมมติฐานท่ี 2 ความพึงพอใจในงานส่งผลเชิงบวกต่อการมีพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 และ Standardized Coefficients 
(Beta) เท่ากบั 0.427 ในขณะท่ีสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ อายุของพยาบาลวิชาชีพยิ่งมากจะมีแนวโน้มท่ีจะมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การมากข้ึน โดยมีค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
องค์การ จ าแนกตามอายุ ดงัน้ี อายุ 25-34 ปี ค่าเฉล่ีย 5.43, อายุ 35-44 ปี ค่าเฉล่ีย 5.58, อายุ 45 ปีข้ึนไป 
ค่าเฉล่ีย 5.82 ตามล าดบั สอดคลอ้งกบัแนวโนม้สังคมท่ีเปล่ียนไป จากการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัไปเป็น
สังคมปัจเจกชนมากข้ึน (Cohen, 2006) ในขณะท่ีการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัอายงุานท่ี โดยใชร้ะดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ค่าคะแนนเฉล่ียของความสอดคลอ้งของบุคลากรและงานอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก พบวา่ ในส่วน
ของความสอดคล้องของบุคลากรและงาน ค่าคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ สภาพสังคม รองลงมา ได้แก่ 
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รางวลัตอบแทน ในขณะท่ีองคป์ระกอบดา้นความยุติธรรมและภาระงานมีคะแนนต ่าท่ีสุด ในขณะท่ีความ
พึงพอใจในงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การอยูใ่นระดบัมาก โดยมีพฤติกรรมดา้นความ
ส านึกรับผิดชอบและการช่วยเหลือผูอ่ื้นมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ในขณะท่ีองค์ประกอบพฤติกรรมดา้นความ
อดทนอดกลั้นมีคะแนนเฉล่ียต ่าท่ีสุด แต่คะแนนก็ยงัอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 สภาพแวดล้อมในการท างานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลพุทธโสธร จากงานวิจยั  พบว่า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรและการรับรู้ในคุณค่าผลตอบแทนและความพึงพอใจในงานอยูใ่นเกณฑ์ดี แต่
ด้านภาระงานและความเท่าเทียมภายในองค์การถูกรับรู้ในเกณฑ์ท่ีต ่ากว่าด้านอ่ืน ๆ ในภาพรวมความ
สอดคลอ้งของบุคลากรและงานความพึงพอใจในงานส่งผลดีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ 
โดยมีผลจากดา้นค่านิยมและรางวลัตอบแทนเป็นตวัหลกั ในขณะท่ีความไม่สอดคลอ้งในดา้นภาระงานและ
ดา้นความยุติธรรมแมจ้ะยงัก่อให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์าร อธิบายไดจ้ากลกัษณะการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ จะตอ้งท างานให้ลุล่วงในเวลาท่ีรับผิดชอบ ความไม่สอดคลอ้งในภาระงานและ
ความยติุธรรมกลบัเป็นตวัขบัเคล่ือนใหรู้้สึกถึงคุณค่าของงาน ซ่ึงในงานวจิยัคร้ังน้ี ไดสิ้บคน้ถึงระดบัคะแนน
ท่ีเป็นตวัแทนของรางวลัท่ีตอบสนองต่อคุณค่าทางจิตใจ (intrinsic rewards)  ซ่ึงพบว่าสูงกว่ารางวลัจาก
ภายนอก (extrinsic rewards) สอดคลอ้งกบัความพึงพอใจในงานจากลกัษณะงานหรือรางวลัจากภายนอก แม้
จะอยู่ในระดับท่ีต ่า แต่หากก็ให้เกิดคุณค่าต่อจิตใจของบุคลากรในระดับท่ีสูงแล้ว จะส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได ้(Tang & Ibrahim,1998) แต่ก็ควรไดรั้บการแกไ้ขให้มีความ
เหมาะสม  แมเ้หตุผลของความไม่สอดคลอ้งดงักล่าวจะยงัสามารถก่อให้เกิดคุณค่าภายในงานซ่ึงถือเป็นแรง
ขบัเคล่ือนภายใน ท่ีส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเก็บรักษา
บุคลากรอนัเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าไวก้บัองคก์าร ทั้งน้ีความสอดคลอ้งของบุคลากรและงานจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารต่อองคก์ารมากกวา่ในส่วนของบุคคล 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 ผลการวจิยัคร้ังน้ี ท าใหส้ามารถเสนอแนะการปฏิบติัหรือ การน าผลไปประยกุตใ์ชใ้นเชิงการบริหาร
จดัการองคก์าร ดงัน้ี 
 ประการแรก การบริหารจดัการความสอดคลอ้งของบุคลากรและงาน อนัไดแ้ก่ องคป์ระกอบ 6 ดา้น 
(ภาระงาน, การควบคุม, รางวลัตอบแทน, สภาพสังคม, ความยุติธรรมและค่านิยม) ให้ดี มีความเหมาะสม       
จะสามารถจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์ารได ้
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 ส าหรับวชิาชีพพยาบาลจากการวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ องคป์ระกอบของพื้นท่ีชีวิตในวิชาชีพพยาบาลมี
จุดแขง็ท่ีควรส่งเสริมและธ ารงไวคื้อ ค่านิยมและรางวลัตอบแทน 
 ประการท่ีสอง อุปสรรคท่ีส าคญัในการบริหารจดัการในการวิจยัในคร้ังน้ีบ่งถึงองค์ประกอบดา้น
ภาระงานและความยติุธรรม รวมถึงภาระทางครอบครัว หากตอ้งรับผดิชอบดูแลคนในครอบครัวจ านวนมาก 
 นอกจากน้ีความยติุธรรมในองคก์ารก็ถือเป็นจุดอ่อนขององคก์าร จากการวิจยัในคร้ังน้ี ควรจะตอ้งมี
ระบบการประเมินผลงานท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ตลอดจนการให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัดา้นผลงานท่ีมีประสิทธิภาพดว้ย เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจต่อบุคลากรพยาบาลวชิาชีพ 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างจรรยาบรรณกบัคุณภาพการสอบบัญชี 
ของผู้สอบบัญชีภาษอีากรในประเทศไทย 

RELATIONSHIP BETWEEN ETHICS AND AUDIT QUALITY  
OF TAX AUDITOR IN THAILAND 

 

จนัทร์ลอย เลขทิพย ์ 
นวพร ขูเ้ป้ียเตง้ 

 
บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณกบัคุณภาพการสอบบญัชี
ของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ หวัหน้า
ฝ่ายบญัชี พนกังานบญัชี จ  านวน 398 คน ซ่ึงปฏิบติังานในหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรใน
ประเทศไทย ยื่นตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อกรมสรรพากรประจ าปี 2559 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรการค านวณของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน คือ การวเิคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  
 ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษี
อากรในประเทศไทย โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดบัมาก รวมทั้งมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดบัมาก การทดสอบความสัมพนัธ์พบวา่จรรยาบรรณทัว่ไปมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีทุก ๆ 
ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความถูกตอ้ง ด้านความชดัเจน ด้านความรัดกุม ดา้นความสร้างสรรค์ ดา้นความสมบูรณ์ 
และดา้นความทนักาล ไดรั้บการสนบัสนุนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 และจรรยาบรรณดา้นความ
เป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีทุก ๆ ด้าน
เช่นกนั แต่ได้รับการสนบัสนุนทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในขณะท่ี จรรยาบรรณด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้ง 
ความชดัเจน และความสมบูรณ์ และจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
การสอบบญัชี ดา้นความทนักาลเพียงดา้นเดียว 
 
ค าส าคัญ: (1) จรรยาบรรณ (2) คุณภาพการสอบบญัชี (3) ผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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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 
 
บทน า 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและรับรองบญัชีของห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลขนาด
เล็กคือมีจดทะเบียนท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ลา้นบาท สินทรัพยร์วมไม่เกิน 30 ลา้นบาท และรายไดร้วม
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท (กรมสรรพากร, 2558) ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งใหง้บการเงินไดรั้บการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัการบญัชี ปี พ.ศ. 2543 การ
ปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรตอ้งปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร (2557) ตาม
ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 122/2545 เพื่อให้การปฏิบติังานตรวจสอบและรับรองบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือแก่ผูใ้ช้
งบการเงิน รวมทั้งกรมสรรพากร (2558) ไดอ้อกค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 123/2545 ก าหนดเก่ียวกบั
จรรยาบรรณของผูต้รวจสอบและรับรองบัญชี เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชีภาษีอากร
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จรรยาบรรณท่ีก าหนดโดยกรมสรรพากรมีทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ
ความซ่ือสัตย์สุจริต (2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน (3) จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี                               
(4) จรรยาบรรณต่อผูร่้วมวิชาชีพ และ (5) จรรยาบรรณทัว่ไป ทั้งน้ีการมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานนั้นก็
เพื่อให้วิชาชีพเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความเช่ือมัน่ในคุณภาพของการปฏิบติังานคุณภาพการสอบบญัชีสามารถ
พิจารณาไดจ้ากผลงานของผูส้อบบญัชีภาษีอากร ซ่ึงก็คือ รายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี (accounts 
audit and certified report) ซ่ึงจะส่ือสารขอ้เท็จจริงท่ีตรวจพบในงบการเงินไปยงัผูท่ี้ใช้ขอ้มูล ดงันั้น                   
การปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีภาษีอากรจึงตอ้งมีคุณภาพในการสอบบญัชีเพื่อให้รายงานการตรวจสอบและ
รับรองบญัชีมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์ต่อผูใ้ชข้อ้มูล ซ่ึงคุณภาพการสอบบญัชีจะถูกผกูติดไปกบัตวัขอ้มูล
สารสนเทศเสมอ การใชข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะท าใหส้ามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นย  า (อรุษ คงรุ่งโชค, 2551) จากรายละเอียดในขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์ของ
จรรยาบรรณท่ีมีผลต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งจรรยาบรรณ กบัคุณภาพการสอบบญัชี ของผูส้อบบญัชีภาษีอากร
ในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการหัวหน้าฝ่ายบญัชี พนกังานบญัชี 
จ านวน 71,558 คน ซ่ึงปฏิบติังานในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนท่ีผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย                   
ยืน่ตรวจสอบและรับรองบญัชีต่อกรมสรรพากร ประจ าปี 2559 (กรมสรรพากร, ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 
ปี พ.ศ. 2559) โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%                   
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 398 คน และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย (tax auditor of Thailand) ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของ
จรรยาบรรณท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชี เพื่อให้ตระหนักถึงการมีจรรยาบรรณในการปฏิบติังานการ
ตรวจสอบและรับรองบญัชีเพื่อใหก้ารสอบบญัชีมีคุณภาพ เป็นท่ีเช่ือมัน่ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 2. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาและส่งเสริมจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากร 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 เคร่ืองมือการวิจัย เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดส้ร้าง
แบบสอบถามข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัและกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีก าหนดข้ึนจากการทบทวน
วรรณกรรมมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 การพัฒนาเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรม เอกสาร ต ารา บทความ วารสาร และงาน วิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง และน ามาพฒันาเคร่ืองมือ โดยครอบคลุมเน้ือหาตามกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบบสอบถาม
ท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบ สอบถามและของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
 ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่าแบบ Likert Scale โดยให้ค่าคะแนนตามความส าคญัของตวัแปร               
ในลกัษณะท่ีเรียกวา่ Weight Rating  
 ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่าแบบ Likert Scale ให้ค่าคะแนนตามความส าคญัของตวัแปรใน
ลกัษณะท่ีเรียกวา่ Weight Rating และส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามปลาย เปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามได้
ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ  
 การทดสอบเคร่ืองมือ การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) ด้วยการน า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบ น าผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญมาท าการ

คุณภาพการสอบบัญชี 
1. ดา้นความถกูตอ้ง 
2. ดา้นความชดัเจน 
3. ดา้นความรัดกมุ 
4. ดา้นความสร้างสรรค ์
5. ดา้นความสมบูรณ์ 
6. ดา้นความทนักาล 

 

จรรยาบรรณ 
1. ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม  

และความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

3. จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ 

4. จรรยาบรรณทัว่ไป 
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วิเคราะห์ความเท่ียงตรงของเน้ือหา ดว้ยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัโครงสร้างหลกั
เน้ือหา (the index of item objective congruence) ก าหนดใหค้่าคะแนน คือ  
 +1 สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้น 
 0  ไม่แน่ใจขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้น  
 –1 ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหาตามท่ีก าหนดในแต่ละดา้นน าผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญมาคดัเลือก
 ขอ้ค าถามเฉพาะขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งของค าถามแต่ละขอ้ (Index of Item Objective 
Congruence--IOC) ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปมาใชต้ามเกณฑ์ของ Rorinelli and Hambleton (1977) ส าหรับขอ้ค าถาม
บางข้อท่ีผูเ้ ช่ียวชาญเสนอแนะเพิ่มเติม ผู ้วิจ ัยได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ ชัดเจนน า
แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปทดลองใช ้(try out) โดยตรงกบัเจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ หวัหนา้
ฝ่ายบญัชี พนกังานบญัชี ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนของกลุ่มตวัอย่างอ่ืน จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาคอลัฟา (Cronbach’ s Alpha) 
ไดค้่าความเช่ือมัน่แบบสอบถามทั้งฉบบั 0.93 ซ่ึงมีค่าใกล ้1 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่และความ
เท่ียงตรงสูง (Nunnally, 1978)  
 การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยผูช่้วยเก็บรวบรวมขอ้มูลออกภาคสนามโดยผูว้ิจยัได้
ท าการควบคุม ดูแล และคอยให้ค  าแนะน าแก่ผูช่้วยรวบรวมขอ้มูลตลอดเวลา ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา
ทั้งหมดจ านวน 398 ฉบบั  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ใช้สถิติ
พรรณนา (descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณและคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทย ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(arithmetic mean) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ดว้ยค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation) และการวิเคราะห์ความเป็นอิสระของตวัแปรสาเหตุดว้ยค่าสถิติ Variance Inflation 
Factor (VIF) ทดสอบความเป็นอิสระของตวัแปรสาเหตุ 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
(multiple regression analysis) 
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ผลการวจัิย 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 
  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเจา้ของกิจการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ มีความรู้ทางดา้น
การบญัชีในระดบัปานกลาง ลกัษณะของกิจการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ ด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปี
ข้ึนไป - 20 ปี มีจ  านวนมากท่ีสุด 
  1.1 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
ตาราง 1 ระดับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวม และจ าแนกรายด้าน 

จรรยาบรรณ X  SD ระดบั 
1. ความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต 3.91 0.55 มาก 
2. ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 3.99 0.64 มาก 
3. จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ 3.91 0.64 มาก 
4. จรรยาบรรณทัว่ไป 3.92 0.67 มาก 

โดยรวม 3.93 0.53 มาก 
ท่ีมา. จาก ผลการค านวณ 
 
 จากตาราง 1 พบวา่ จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ทุกดา้นมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน (3.99) จรรยาบรรณทัว่ไป 
(3.92) และความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต และจรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วม
อาชีพ มีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั คือ 3.91 
  1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบัญชีภาษีอากร                 
ในประเทศไทย 
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ตาราง 2 ระดับความคุณภาพการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย โดยรวมและจ าแนก              
รายด้าน 

คุณภาพการสอบบญัชี X  SD ระดบั 
1. ความถูกตอ้ง 4.03 0.57 มาก 
2. ความชดัเจน 3.93 0.67 มาก 
3. ความรัดกุม 3.87 0.66 มาก 
4. ความสร้างสรรค ์ 3.91 0.69 มาก 
5. ความสมบูรณ์ 3.91 0.58 มาก 
6. ความทนักาล 3.89 0.81 มาก 

โดยรวม 3.92 0.55 มาก 
ท่ีมา. จาก ผลการค านวณ 
 
 จากตาราง 2 พบวา่ คุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทยโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน เม่ือเรียงล าดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย ได้คือ (1) ด้านความถูกตอ้ง (4.03) (2) ด้านความชัดเจน (3.93) (3) ด้านความ
สร้างสรรค์ และดา้นความสมบูรณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั(3.91) (4) ดา้นความทนักาล (3.89) และ (5) ดา้นความ
รัดกุม (3.87) 
 2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ดว้ยค่าสถิติ Pearson’s Product Moment Correlation 
 
ตาราง 3 แสดงค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

ตวัแปรอิสระ 
ความเป็นอิสระ  
เท่ียงธรรม 

ซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความรู้ 
ความ 
สามารถ 

จรรยาบรรณ 
ต่อผูเ้สียภาษี 
ผูร่้วมอาชีพ 

จรรยา 
บรรณ 
ทัว่ไป 

ความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต 1.000    
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน .692** 1.000   
จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ .652** .697** 1.000  
จรรยาบรรณทัว่ไป .589** .508** .586** 1.000 
หมายเหตุ *มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, **มีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
ท่ีมา. จาก ผลการค านวณ 
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 จากตาราง 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันภาพรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.508** ถึง 
0.697** ถือว่าไม่ละเมิดข้อตกลงเบ้ืองต้นก่อนการวิเคราะห์การถดถอย หรือท่ีเรียกว่า ไม่เกิดปัญหาค่า               
ตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ (multi collinearity) 
 
ตาราง 4 ค่าสถิติ Tolerance และค่า VIF ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระ 

ตวัแปรอิสระ 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF  
ความเป็นอิสระความเท่ียงธรรมและซ่ือสัตยสุ์จริต .424 2.857 
ความรู้ความสามารถ .415 2.412 
จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี .420 2.379 
จรรยาบรรณทัว่ไป .582 1.720 
ท่ีมา. จาก ผลการค านวณ 
 
 จากตาราง 4 พบว่าตวัแปรอิสระทั้ง 4 ตวัแปร คือ ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพ และ
จรรยาบรรณทัว่ไป มีค่า Tolerance ต ่าสุด คือ 0.415 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ขั้นต ่าท่ีตอ้งมากกวา่ 0.1 ในส่วนของค่า 
VIF (Variance Inflation Factor) ของตวัแปรอิสระทั้ง 4 ดา้นมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.720 ถึง 2.857 ซ่ึงมีค่าไม่เกิน 5
ดงันั้น ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรมีความเป็นอิสระกบัตวัแปรอ่ืนท่ีเป็นตวัแปรอิสระดว้ยกนัจึงไม่เกินปัญหา  
ตวัแปรอิสระสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระ (multi collinearity) จึงถือว่าขอ้มูลจากการส ารวจสามารถน าไป
วเิคราะห์การถดถอยได ้
 3. ผลการวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 5  สรุปความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณกับคุณภาพการสอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีภาษีอากร                           
ในประเทศไทย 
                       คุณภาพการสอบบญัชี 
      จรรยาบรรณ 

ถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม 
สร้าง 
สรรค ์

สมบูรณ์ ทนักาล 

ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม 
และความซ่ือสัตยสุ์จริต 

 
*0.012 

 
*0.045 

 
**0.000 

 
**0.008 

 
*0.049 

 
**0.001 

ความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบติังาน 

 
**0.000 

 
**0.001 

 
0.176 

 
0.770 

 
**0.001 

 
0.765 
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จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษี 
และผูร่้วมอาชีพ 

 
0.127 

 
0.350 

 
0.056 

 
0.091 

 
0.453 

 
**0.001 

จรรยาบรรณทัว่ไป **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 **0.000 
หมายเหตุ: n = 398, *มีความสัมพนัธ์โดยมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05, **ความสัมพนัธ์โดยมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
ท่ีมา. จาก ผลการค านวณ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 จรรยาบรรณมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพการสอบบัญชี ซ่ึงได้สอดคล้องกับแนวคิดของนิพนัธ์           
เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2557, หน้า 1-16) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ ในการปฏิบติังานตรวจสอบ   
งบการเงิน เพื่อใหผ้ลงานของผูส้อบบญัชีเป็นท่ีเช่ือถือแก่ผูใ้ชง้บการเงิน ผูส้อบบญัชีตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ
พื้นฐานท่ีส าคญั ส่ิงหน่ึงก็คือจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ (code of ethics for professional 
accountants) ก าหนดโดยสมาคมผูป้ระกอบวิชาชีพ หรือหน่วยงานก ากบัดูแลตามกฎหมายในประเทศไทย 
นอกจากน้ี คุณภาพงานสอบบญัชีสามารถเกิดข้ึนได้จากการท่ีทีมงานสอบบญัชีมีกระบวนการในการ
ปฏิบติังานตามจรรยาบรรณ โดยใชว้จิารณญาณในการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ ต่อขอ้มูลของ
กิจการ รวมทั้งมีการพิจารณาสถานการณ์แวดลอ้มของลูกคา้ท่ีมีอยู่ อย่างครบถว้น ถูกตอ้งและเหมาะสม 
(สราวุธ เจษฎาค า, 2557) ผลการวิจยัในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุนิษา ธงจนัทร์ (2552) ศึกษา
ผลกระทบของคุณลกัษณะทางวชิาชีพท่ีมีต่อคุณภาพการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย 
และพบว่า คุณลักษณะทางวิชาชีพด้านจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
คุณภาพการสอบบญัชี  
 ดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตมีความพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชี
ในทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจารุมน ศรีสันต ์(2550) ท่ีพบวา่ คุณค่าวชิาชีพ ดา้นความเป็นอิสระมี
ความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม และนุชรี มาสภา (2555, หนา้ 85) ท่ี
พบวา่ การปฏิบติังานทางการสอบบญัชีท่ีดีดา้นความเป็นอิสระมีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก ทั้งน้ี
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีเป็นส่ิงท่ีนกัวชิาการและนกัวจิยัต่างให้ความส าคญัดัง่เช่น Bartlett (1993) ได้
ท าการศึกษาวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการรักษาความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อศึกษา
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อความเป็นอิสระของผูส้อบญัชี หรือนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร 
ศรีจัน่เพชร (2557, หนา้ 1-5) ก็ไดก้ล่าวไวว้า่ การสอบบญัชีควรปฏิบติัโดยบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีความเป็นอิสระ ต่างก็เนน้ในเร่ืองของความเป็นอิสระ  
 จรรยาบรรณดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีความพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชี ดา้น
ความถูกตอ้ง ดา้นความชดัเจน และดา้นความสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชนญัฎา สินช่ืน (2548, 
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หนา้ 91) ท่ีกล่าวไวว้า่ ความรู้ความสามารถของผูส้อบบญัชี ดา้นการบญัชีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพ
การสอบบญัชี ดงัเช่นท่ีนิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ และศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2557, หน้า 1-5) ไดก้ล่าวไวว้่า 
ผูส้อบคือบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 จรรยาบรรณต่อผูเ้สียภาษีและผูร่้วมอาชีพมีความพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีดา้นความทนักาล 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมณฑิรา กิจสัมพนัธ์วงศ์ (2550, หนา้ 168) ซ่ึงพบวา่ มรรยาทของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต ด้านมรรยาทของลูกค้า และด้านมรรยาท ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ                  
เชิงบวกกบัคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของธเนศศิริ ฝากมิตร สาโรชา              
พยุงพงษ์สานนท์ และนริศรา ศรีศุภชยั (2544) ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ รักษา
ความลบัของบริษทัผูใ้ชบ้ริการสอบบญัชีท่ีส่งผลต่อคุณภาพการสอบบญัชี  
 จรรยาบรรณทัว่ไปมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีในทุกดา้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของมณฑิรา กิจสัมพนัธ์วงศ ์(2550, หนา้ 168) พบวา่ มรรยาททัว่ไป มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวก
กบัคุณภาพการสอบบญัชีโดยรวม  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากรควรใหค้วามส าคญักบัจรรยาบรรณดา้นความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต และจรรยาบรรณทัว่ไปซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพการสอบบญัชีทุกดา้น เพื่อให้การ
สอบบญัชีมีคุณภาพ  
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ความส าคญัของการประเมนิประสิทธิภาพโลจิสติกส์กบัผู้ประกอบการไทยในยุค 4.0 
THE IMPORTANCE OF EVALUATING THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEX 

FOR THAI SMEs IN THAILAND 4.0 
 

ส าราญ ชยัเสนา 
 
บทคัดย่อ 
 ตามท่ีส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้
จดัท าโครงการศูนยบ์ริการขอ้มูลโลจิสติกส์ โดยใช้การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial Logistics Performance Index--ILPI) กบัอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อให้ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการได้
ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการบนัทึกข้อมูลท่ีถูกก าหนดรายการมาตรฐานอย่างชัดเจนจากระบบเพื่อการ
ประมวลผลท่ีถูกต้องของโปรแกรม ซ่ึงผู ้ท่ีใช้โปรแกรมจะได้รับประโยชน์จากรายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ไดเ้ห็นผลรายงานออกมาเป็นกราฟใยแมงมุมหรือ Radar Chart ในมิติต่าง ๆ ทั้ง           
3 มิติ คือ มิติด้านต้นทุน มิติด้านเวลาและมิติด้านความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะแสดงผลตามรายกิจกรรมของ                 
โลจิสติกส์ ทั้ง 9 กิจกรรมหลกั ผูอ่้านรายงานสามารถรู้และเขา้ใจได้ง่ายดายในประสิทธิภาพของแต่ละ
กิจกรรมโลจิสติกส์ขององค์กรของตนเอง กิจกรรมใดท่ีอยู่ในระดบัดีมาก ดี ค่อนขา้งดี ค่อนขา้งดอ้ย หรือ
ด้อย เพื่อจะได้พัฒนาในกิจกรรมท่ีดีแล้วหรือปรับปรุงในกิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดความอ่อนแอใน
กระบวนการด้านโลจิสติกส์ นั่นหมายถึง ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งหรืออาจเป็นสัญญานให้
ทราบวา่สถานะขององค์กรมีความเส่ียงต่อการสูญเสียโอกาสในการบริหารธุรกิจอย่างไร มีความพร้อมใน
การปรับตวัเขา้สู่ยุคดิตอลอย่างไร ซ่ึงจะเกิดการเปล่ียนแปลงแบบถอนรากถอนโคน(Radical Change) ใน
อุตสาหกรรม 4.0 จะส่งผลถึงการเปล่ียนแปลงในยุค Digital Economy หรือ Thailand 4.0 อยา่งท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ถึงเวลาแลว้ท่ีผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของไทยจะตอ้งต่ืนตวัในความเปล่ียนแปลงท่ีจะมาถึงใน          
ไม่ช้าน้ี ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถท าร่วมกนัไดใ้นการสร้างฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของประเทศ(Big Data)ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการน าข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมมาใช้ได้อย่างแม่นย  าคือการร่วมมือและให้
ความส าคญัในการบนัทึกขอ้มูลการประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์อุตสาหกรรมซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ต่ออุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 
 
ค าส าคัญ: (1) การประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (2) กราฟใยแมงมุม (3) มิติดา้นตน้ทุน 
(4) มิติดา้นเวลา (5) มิติดา้นความน่าเช่ือถือ 
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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. 
 
บทน า 
 ตามท่ีส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม          
ในฐานะหน่วยงานก ากบัดูแลและพฒันาส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม ไดด้ าเนินการจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ          
โลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index--ILPI) เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานเทียบวดั
ระดบัประเทศ โดยไดเ้ร่ิมจดัท าตวัช้ีวดัตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 - ปัจจุบนัแล้วนั้น ผูป้ระกอบการดา้น
อุตสาหกรรมส่วนหน่ึงไดน้ าความรู้และระบบการประเมินไปใชใ้นองคก์ร สามารถวิเคราะห์ความสามารถ
ของกระบวนการจัดการภายในองค์กรเก่ียวกับต้นทุนด้านต่าง ๆ ของกระบวนการโลจิสติกส์ได้และ             
สามารถน าขอ้มูลมาใช้ประกอบในการพิจารณาการตดัสินใจได้ แต่หากดูจากสัดส่วนของผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมของประเทศซ่ึงมีนับหลายหม่ืนราย ยงัถือว่าผูท่ี้มีความรู้ในด้านน้ียงัน้อยมาก และยงัไม่มี
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ความรู้ในการจดัการด้านโลจิสติกส์อย่างเพียงพอ เจ้าของธุรกิจหรือผูบ้ริหารบางรายยงัเข้าใจเพียงว่า                 
โลจิสติกส์คือการขนส่งเท่านั้ น จึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีหลายๆองค์กรมองข้าม อาจจะด้วยความไม่เห็น
ความส าคญั ขาดความเขา้ใจในกระบวนการจดัการดา้นโลจิสติกส์ จึงมุ่งเน้นในกระบวนการผลิต การขาย 
เพื่อใหไ้ดผ้ลก าไรมากท่ีสุดซ่ึงก็ถือวา่เป็นเป้าหมายหลกัของการด าเนินธุรกิจ ดว้ยเหตุผลขา้งตน้ถือวา่เป็นจุด
ดอ้ยของผูป้ระกอบการไทยท่ีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานดา้นการศึกษาจะตอ้งหนัมาให้ความสนใจในการ
ใหค้วามรู้กบับุคลากรในองคก์รและผลิตบุคลากรใหม่ๆเพิ่มข้ึนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทเ้พื่อน าไป
ช่วยผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของไทยใหร้อดพน้จากสภาวะการขาดทุน การสูญเสียโอกาสในการแข่งขนั
ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากการบริหารงานท่ีมีตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ท่ียงัสูงเกินไป หากรอแต่
เพียงการเขา้มาให้ความรู้จากส านกัโลจิสติกส์อาจจะท าให้ไม่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
และการก้าวขา้มสู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปี พ.ศ. 2560-2564) ในส่วนท่ี 4 
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จากน้ีไป
อีก 5 ปีและยงัสอดรับกบัยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2579) เช่นกนั 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อให้หน่วยงานภาคการศึกษาได้น าความรู้ระบบตัวช้ีวดัประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเผยแพร่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมผูส้ าเร็จการศึกษาสู่
ตลาดแรงงานในการรองรับการเขา้สู่ไทยแลนด ์4.0 
 2. เพื่อให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของไทย ได้น าระบบตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม (Logistics Performance Index--ILPI) ท่ีจดัท าโดยส านกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ ในสถานประกอบการตวัเอง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (customer service) และลดตน้ทุนรวมโลจิสติกส์ (total logistics cost) 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. องค์กร บริหารขอ้มูลและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั (competitiveness) ผูบ้ริหาร
สามารถใชข้อ้มูลท าการเปรียบเทียบธุรกิจกลุ่มเดียวกนัได ้(benchmark) ดว้ย Key Performance Indicator 
(KPI) พร้อมเรียนรู้วธีิท่ีปฏิบติัดีท่ีสุด (best practices) ส่วนระดบัปฏิบติัการสามารถน าขอ้มูลมาแกไ้ขจุดอ่อน
และพฒันาจุดท่ีดีต่อไป 
 2. ผูป้ระกอบการใช้เคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัและ           
เป็นระบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 เป็นท่ีทราบกนัดีว่ากิจกรรมโลจิสติกส์ คือ กระบวนการเคล่ือนยา้ย จดัเก็บ รวบรวมและกระจาย
สินคา้และบริการจากตน้น ้าหรือแหล่งวตัถุดิบไปจนถึงปลายน ้าหรือแหล่งผูบ้ริโภคโดยมีการวางแผน ปฏิบติั 
ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการไหลไปข้างหน้าและยอ้นกลบัรวมถึงการจดัเก็บของสินคา้ 
บริการและข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กิจกรรมโลจิสติกส์
ประกอบดว้ย 14 กิจกรรม ดงัน้ี 
 

Logistics Activities 

 
 
 การด าเนินการในแต่ละส่วนของกิจกรรมโลจิสติกส์จะเป็นไปตามบริบทของแต่ละองค์กรซ่ึง              
แต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันไป การสรุปผลการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมก็จะแยกตามหน่วย
กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ไม่ไดมี้การเช่ือมโยงและเปรียบเทียบ แต่จะมุ่งเนน้ในกิจกรรมท่ีเป็นปัญหาหลกัและ       
มีสัดส่วนตน้ทุนท่ีสูง เช่น ค่าขนส่ง เป็นตน้ แต่ไม่ไดน้ ามาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนรวมของโลจิสติกส์จึงท าให้
ไม่สามารถเห็นภาพรวมในแต่ละกิจกรรมได ้ ดว้ยเหตุน้ี ส านกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ     
การเหมืองแร่ จึงได้จัดท าตัวช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics 
Performance Index--ILPI) เพื่อให้ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไดน้ าระบบน้ีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวดั
ประสิทธิภาพเพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการตดัสินใจ ปรับปรุง พฒันาองค์กรให้มีความเขม้แข็งมากข้ึน โดยได้
รวบรวมกิจกรรมท่ีส าคญั 9 กิจกรรมมาใชใ้นการวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ 
 1. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (demand forecasting and planning) 
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 2. การใหบ้ริการแก่ลูกคา้และกิจกรรมสนบัสนุน (customer service and support) 
 3. การส่ือสารดา้นโลจิสติกส์และการจดัการค าสั่งซ้ือ (logistics communication and order) 
 4. การจดัซ้ือจดัหา (purchasing and procurement) 
 5. การขนถ่ายวสัดุและการบรรจุหีบห่อ (handling and packaging) 
 6. การเลือกท่ีตั้งโรงงานและการจดัการคลงัสินคา้ (site selection, warehousing and storage) 
 7. การบริหารสินคา้คงคลงั (inventory management) 
 8. การขนส่ง (transportation) 
 9. โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (reverse logistics) โดยทั้ง 9 กิจกรรมจะมีการเช่ือมโยง ดงัน้ี 

 
 
 ส่วนมิติท่ีใชป้ระเมินประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์ ประกอบดว้ย 3 มิติ คือ มิติดา้น
ตน้ทุน มิติดา้นเวลาและมิติดา้นความน่าเช่ือถือ ดงัน้ี 
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 ส่วนวธีิการและระบบการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์นั้น ส านกัโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ไดพ้ฒันาระบบให้บริการในช่ือศูนยส์ารสนเทศตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม และตวัช้ีวดัซัพพลายเชน (Industrial Logistics Performance Index and Supply Chain 
Performance Index Information Center) โดยไดพ้ฒันาผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใตช่ื้อเวบ็ไซด ์
www.ilscic.org เพื่อให้สถานประกอบการสามารถจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ได้ด้วยตวัเอง รวมถึงบริการขอ้มูลความรู้และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ผ่านระบบประเมินประสิทธิภาพ           
โลจิสติกส์และซพัพลายเชน Online ไดท่ี้เวบ็ไซด ์www.ilscic.org หรือ lpi.dpim.go.th 

 
 
 ส าหรับการประมวลผลจะใชรู้ปแบบการประมวลผลแบบกราฟใยแมงมุม Spider Chart หรือ Radar 
Chart ในแต่ละมุมจะแสดงผลของตวัช้ีวดัแต่ละตวัโดยแบ่งตามประเภทของตวัช้ีวดัท่ีจดัท าและเลือกใชง้าน 
การแสดงความหมายนั้น ง่ายต่อการเขา้ใจ คือ ล าดบั 0-5 ซ่ึง 5 หรือสีเขียวคือดีมาก 4 หรือสีเขียวอ่อน คือ ดี 3 
หรือสีเหลือง คือ พอใช้ 2หรือสีส้มคือค่อนขา้งดอ้ย 1 หรือสีแดงคือดอ้ย 0 คือ ไม่มีขอ้มูล ยกตวัอย่างเช่น 
หากกิจกรรมสินคา้คงคลงัเป็นสีเขียว แสดงวา่ สามารถบริหารตน้ทุนไดดี้มาก แต่ขณะเดียวกนักิจกรรมดา้น
การบริหารการขนส่ง เป็นสีแดง แสดงว่า ตน้ทุนค่าขนส่งมีสัดส่วนท่ีสูงไม่เป็นสัดส่วนกบัยอดขาย ซ่ึงจาก
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ขอ้มูลดงักล่าวผูบ้ริหารจะสามารถจะวิเคราะห์ไดว้่า ควรจะสร้างสมดุลในแต่ละกิจกรรมให้เกิดสีเขียวข้ึน 
นัน่หมายความวา่ ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ต ่าลง เป็นตน้ หากไม่มีเคร่ืองมือดงักล่าวผูบ้ริหารไม่สามารถท่ีจะ
วิเคราะห์ได้หรืออาจจะเกิดความยุ่งยากในการบริหารจดัการ หรือเกิดการตดัสินใจผิดพลาดได้ อน่ึงใน
องคก์รทัว่ไป ในการบริหารตน้ทุนของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานจะมีกรอบท่ีชดัเจนและจะเนน้เฉพาะหน่วย
ของท่ีตนเองรับผิดชอบเป็นส าคญั ซ่ึงในความเป็นจริงในการเช่ือมโยงขอ้มูลดา้นโลจิสติกส์นั้น การสร้าง
ความสมดุลในแต่ละกิจกรรมจึงเป็นสัดส่วนในการจัดการต้นทุนท่ีเหมาะสมหรือต้นทุนท่ีต ่า ซ่ึงเป็น
เป้าหมายส าคัญในการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพ                    
โลจิสติกส์จึงเป็นเปรียบเสมือนศูนยก์ลางขอ้มูลในองคก์รท่ีจะจดัสมดุลในกระบวนการโลจิสติกส์ในองคก์ร
ได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมของไทยจะตอ้งน าระบบประเมินประสิทธิภาพไป
ใช้เพื่อให้เขา้ใจในกระบวนการท างาน การบนัทึก การจดัการขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเพื่อให้ได้รายงานท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  าเช่นกนั ขณะเดียวกนั เน่ืองจากระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์เป็นโปรแกรมมาตรฐานท่ีถูก
จดัท าข้ึนมา การบนัทึกขอ้มูลของแต่ละบริษทั จะถูกแยก ไม่ปะปนกบัขอ้มูลของหน่วยงานอ่ืน เป็นความลบั
ส่วนตวั ดงันั้นจึงมีความปลอดภยัในการใช้ระบบดงักล่าว แต่ขณะเดียวกนัเรายงัสามารถท่ีจะน าขอ้มูลไป
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดในธุรกิจประเภทเดียวกนัไดเ้พียงแต่จะไม่สามารถเห็นขอ้มูลวา่เป็นของบริษทั
ใด ทราบเพียงแต่วา่เป็นขอ้มูลท่ีปฏิบติัดีท่ีสุด (best practices) ส่วนวิธีในการจดัเตรียมขอ้มูลและการบนัทึก
ลงในระบบจดัไดว้่าเป็นประเด็นทา้ทายและส าคญัเน่ืองจากผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลแต่ละกิจกรรมจะตอ้งเขา้ใจ
ความหมายและขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูล เช่น หน่วยนบั เง่ือนไขเวลาเป็นวนั เดือน หรือปี เป็นตน้ จึงจ าเป็น
ท่ีจะตอ้งมีความแม่นย  าและเขา้ใจเป็นอยา่งดี หากขอ้มูลท่ีน าไปลงบนัทึกในระบบผิดพลาด ไม่เป็นไปตาม
เง่ือนไข จะท าใหก้ราฟประมวลผลออกมาผดิพลาดเช่นเดียวกนั ซ่ึงหมายถึงการน าขอ้มูลท่ีผิดพลาดไปใชใ้น
การตดัสินใจ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการพิจารณาได ้ทั้งน้ีหน่วยงานตน้สังกดัท่ีรับผิดชอบในระบบ
คือ ส านกัโลจิสติกส์ จะมีผูใ้หค้  าปรึกษาเพื่อการน าไปใชท่ี้ถูกตอ้ง 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--ILPI) เป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมท่ีส าคญัท่ีจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถมองเห็น
จุดเด่นเพื่อใชก้ าหนดเป็น Core Competency และมองเห็นจุดบกพร่องในแต่ละกิจกรรม เพื่อน ามาปรับปรุง
แกไ้ขให้เกิดความเขม้แข็งในอุตสาหกรรมของตน ทั้งน้ีหากภาพรวมของอุตสาหกรรมมีการน าโปรแกรมน้ี
มาใชจ้ะท าใหเ้กิดฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมและส่งผลดีโดยภาพรวมของประเทศ 
ส่งผลดีต่อธุรกิจขนาดเล็กท่ีสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจในการขยายขนาดธุรกิจหรือคงสภาพหรือ
ลดยอ่ขนาดลงมาเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมกบัตลาดและเงินลงทุน 
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ข้อเสนอแนะ 
 เน่ืองจากการประเมินประสิทธิภาพดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index--ILPI) เป็น
โครงการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงไดเ้ร่ิมน ามาใชต้ั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปัจจุบนั
นั้น การขบัเคล่ือนและผลกัดนัใหป้ระเทศไทยมีศูนยบ์ริการขอ้มูลโลจิสติกส์นั้นจะเป็นไปไดย้ากหรือเป็นไป
ไม่ไดเ้ลย หากไม่ไดรั้บความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
รวมถึงขนาดเล็ก ขณะเดียวกนั การให้ความรู้ก็เป็นปัญหาส าคญัเช่นเดียวกนัในการด าเนินการ เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีมีอายโุครงการต่อปีตามงบประมาณปีคือ ระยะเวลาด าเนินการ 8 เดือน และผูท่ี้เป็นคนด าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายของส านักโลจิสติกส์  คือ องค์กรอิสระภายนอกท่ีได้รับการคัดเลือกในแต่ละ
ปีงบประมาณหากเป็นการบริหารต่อเน่ืองของหน่วยงานในปีงบประมาณเดิมงานอาจจะเดินต่อไปไดท้นัที 
แต่หากเป็นทีมงานใหม่และมีการเปล่ียนถ่ายในทุกปีงบประมาณจะท าให้เกิดความล่าช้าและขาดความ
ต่อเน่ืองในโครงการงานเดิม ปัจจยัดงักล่าวเป็นปัญหาในกระบวนการท างานทัว่ไป จุดท่ีส าคญัในการต่อโซ่
ของกิจกรรมให้ต่อเน่ืองคือการปรับปรุงแกไ้ขในกระบวนการของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ อนัจะส่งผลใน
ความต่อเน่ืองในการผลกัดนัภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งน้ีเพื่อการกา้วขา้มไปสู่ยุค Digital 
Economy จริง ๆ ไม่ใช่ตามกระแส แต่ทุกคนทุกหน่วยงานทุกองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งทุ่มเทเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จในโครงการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรมให้ได้ให้สอดคล้อง และ
สนับสนุนกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ในแผนยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ (ปี พ.ศ. 2560-2564) 
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คุณภาพการบริการและความพงึพอใจของผู้บริโภคในจังหวดัภูเกต็  
กรณศึีกษา สิเหร่คาร์แคร์ภูเกต็ 

SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION OF CONSUMERS                       
IN PHUKET: CASE STUDY OF SI-RE CARCARE PHUKET 

 
อรุณพร อุตสาหะ  

ประพนัธ์ วงศบ์างโพ  
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการ สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก
ผูใ้ชบ้ริการกลุ่มตวัอยา่ง รวมทั้งส้ิน 310 ราย และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยพหุ (multiple regression 
analysis) ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกวา่ 31 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพ 
รับจา้งหรือเป็นเจา้ของกิจการธุรกิจทัว่ไป ส่วนมากมีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือนโดยผูใ้ช้บริการ
สามารถรับรู้คุณภาพการบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ตไดใ้นระดบัสูงเช่นเดียวกบัระดบัความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้ง
ได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นการเอาใจใส่ดูแลผูบ้ริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้คุณภาพการบริการดา้นการรับประกนั   
ท่ีไม่มีอิทธิพลแต่อยา่งใด ดงันั้น ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัคุณภาพการบริการในดา้นต่าง ๆ เพื่อ
รักษาระดบัความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 
ค าส าคัญ: (1) คุณภาพการบริการ (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 
 
บทน า 
 สังคมไทยในปัจจุบนัมีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มทางสังคม 
การขยายตวัของชุมชนเมือง (urbanization) ส่งผลให้เมืองใหญ่ต่าง ๆ เกิดการเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ภูเก็ต 
เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ดงักล่าวโดยการขยายของตวัเมืองนั้น ส่งผลต่อ
ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การแข่งขนัทางธุรกิจ รวมไปถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (พสุ เดชะรินทร์, 2558)
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัตอ้งการความรวดเร็วและสะดวกสบายในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ ประกอบกบั
ระบบขนส่งมวลชนท่ีไม่เพียงพอ รถยนตจึ์งเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัในฐานะของปัจจยัท่ี 5 ท่ีเป็น
เคร่ืองอ านวยความสะดวก ตลอดจนแสดงถึงฐานะทางสังคม ดว้ยเหตุน้ีความตอ้งการรถยนตใ์นประเทศไทย
จึงมีอตัราท่ีเพิ่มสูงข้ึนทุกปี 
 จากสถิติจ านวนรถจดทะเบียนสะสมของกรมการขนส่งทางบก ณ วนัท่ี 29 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2559 
ท่ีระบุวา่ ทัว่ประเทศมีรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนรวมทั้งส้ิน 7.9 ลา้นคนั โดยในจงัหวดัภูเก็ตมีทั้งส้ิน
102,918 คนั (กรมการขนส่งทางบก, 2559) แมจ้ะเป็นจ านวนท่ีไม่มากนกั แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัพื้นท่ีของ
จงัหวดัภูเก็ตท่ีจ  ากดั ถือวา่เป็นอตัราท่ีค่อนขา้งสูง ทั้งน้ี ปัญหาส าคญัส าหรับผูใ้ชร้ถในปัจจุบนั คือ ไม่มีเวลา
ในการดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ดว้ยตนเอง จึงถือเป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจคาร์แคร์ท่ีจะเขา้มา
ตอบสนองความตอ้งการน้ี โดยขอ้มูลจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2559) เผยให้เห็นวา่ ตลาดคาร์แคร์ใน
ประเทศมีมูลค่าต่อปีกว่า 1,000 ลา้นบาท และเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจเขา้สู่ภาวะชะลอตวัเม่ือเทียบกบัปีท่ี
ผา่นมา จึงท าใหธุ้รกิจน้ีมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากข้ึน 
 ‚สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต‛ ด าเนินธุรกิจคาร์แคร์มาเป็นระยะเวลานาน ดว้ยจุดเด่นของท าเลท่ีตั้งท่ีสะดวก
ต่อการเดินทาง คุณภาพการบริการท่ีมีมาตรฐาน และความเป็นกนัเองของเจา้ของกิจการท าให้ไดรั้บความ
ไวว้างใจจากลูกคา้เป็นจ านวนมาก อยา่งไรก็ตาม ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต ประสบสภาวะ
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การแข่งขนัท่ีรุนแรงจากคาร์แคร์รายใหม่ จึงท าใหอ้งคก์รตอ้งทบทวนถึงคุณภาพการบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 
วา่เพียงพอต่อการสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ และเพื่อรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมหรือไม่ การศึกษา
คร้ังน้ีผูว้จิยัจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาคุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการสิเหร่คาร์แคร์ 
ภูเก็ต เพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริการ และวางแผนด าเนินการให้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 การวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาระดบัของคุณภาพการบริการ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือมัน่ ดา้น
การบริการท่ีจบัต้องได้ ด้านการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ด้านการรับประกัน และด้านการเอาใจใส่ดูแล
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีก าหนดตวัแปร ดงัน้ี ตวัแปรตน้ คือ คุณภาพการบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต และ
ตวัแปรตามคือความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต โดยประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการลา้งรถท่ีสิเหร่าคาร์แคร์ ภูเก็ต โดยมีจ านวนผูใ้ช้บริการประมาณ 1,500 ราย
ต่อเดือน และท าการเก็บขอ้มูลในระหวา่งเดือนตุลาคม - เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2559 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานของการวิจยัไวว้า่ คุณภาพการบริการอนัประกอบดว้ย ดา้นความเช่ือมัน่ 
ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค ดา้นการรับประกนั และดา้นการเอาใจใส่ดูแล
ผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ และแผนการด าเนินงานท่ีสะทอ้นถึงสภาพความ
เป็นจริงของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพฒันาคุณภาพการบริการ ตลอดจนสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผูรั้บบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัต่อไป 
 2. ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพื้นฐานส าคญัในการเพิ่มพูนองค์ความรู้เก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
และความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการในธุรกิจคาร์แคร์ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ผูท่ี้สนใจได้น าไปใช้
ประโยชน์ในการอา้งอิง หรือน าไปพฒันาต่อยอดแนวคิดต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ 
  บริการ (service) หมายถึง การกระท า กิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีผูป้ระกอบการ
มอบให้ หรือตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ริโภค ในส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได้ (intangibility) เม่ือบริการ            
ไม่สามารถสัมผสัไดจึ้งไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้(perishability) ดงันั้น ธุรกิจบริการจึงไม่มีสินคา้คงเหลือ 
การบริการไม่สามารถแยกบริโภค หรือไม่สามารถแยกการให้กบัการบริการออกจากกนัได ้(inseparability) 
และสุดทา้ยธุรกิจเป็นเร่ืองของความไม่แน่นอน ผลลพัธ์ท่ีไดม้กัมีความแปรปรวน (variability) ซ่ึงผูบ้ริหาร
ของธุรกิจต้องมีการควบคุมคุณภาพการให้บริการอยู่อย่างสม ่าเสมอ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และอมรศกัด์ิ                
บุญเรือง, 2541, หนา้ 47) 
 Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988, 1990) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการจดัการดา้นคุณภาพการ
บริการมาเป็นระยะเวลานาน โดยในช่วงปี 1988 Parasuraman, Zeitham, and Berry (1988, pp. 406-407) ได้
กล่าวถึง ‚ช่องว่าง 5 ประการ‛ ท่ีท  าให้ธุรกิจบริการไม่ประสบความส าเร็จในตวัแบบคุณภาพของธุรกิจ
บริการ (conceptual model of service quality--SERVQUAL) ซ่ึงต่อมาแนวคิดน้ีไดก้ลายเป็นตน้แบบของ
การศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย โดยรูปแบบการประเมินคุณภาพการ
บริการ (Illustrated quality evaluation of customer service) นั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. ความเช่ือมัน่ (reliability) คือ ความสามารถในการกระท าตามสัญญาท่ีแจง้ไวก้บัผูบ้ริโภค            
ไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและเหมาะสม  
 2. การตอบสนองต่อผูบ้ริโภค (responsiveness) คือ ความกระตือรือร้นในการให้บริการของ             
ผูใ้ห้บริการ มีความเต็มใจในการบริการ และจดัหาบริการมาตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
ทนัท่วงที 
 3. การรับประกนั (assurance) คือ การมีความรู้ความสามารถ และความมัน่ใจ ในงานท่ีให้บริการ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความไวว้างใจใหก้บัผูบ้ริโภค 
 4. การเอาใจใส่ดูแลผูบ้ริโภค (empathy) คือ การดูแล เอาใจใส่ ผูเ้ขา้รับบริการอยา่งตั้งใจ แสดง
ความห่วงใย และสนใจผูม้ารับบริการอยา่งเตม็ท่ี  
 5. การบริการท่ีจบัต้องได้ (tangibles) คือ เคร่ืองมืออ านวยความสะดวกด้านกายภาพท่ีผู ้
ใหบ้ริการน ามาตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ เช่น เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือบุคคล เป็นตน้ 
 ต่อมา Parasuraman et al. (1990, p. 52) ไดน้ าหลกัความคิดดงักล่าวไปใชศึ้กษาต่อ และน าเสนอ
ในปี ค.ศ. 1990 โดยกล่าวถึง คุณภาพการบริการท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ และความภกัดีของผูใ้ช้บริการ
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ตามล าดบั ซ่ีงสอดคลอ้งกบังานวิจยัในอดีต (Hansen, 2000; Ling, Lin & Lu, 2005; Saha & Zhao, 2005)          
ท่ีพบวา่ การรับรู้คุณภาพการบริการมีอิทธิพลเชิงบวกกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
  ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกท่ีรับรู้ด้วยจิตใจและแสดงออกผ่านพฤติกรรม โดยนักวิชาการ
หลายท่านไดนิ้ยามไวอ้ยา่งหลากหลาย เช่น Anderson and Srinivasan (2003) อธิบายถึงความพึงพอใจของ
ลูกคา้ไวว้า่ เป็นผลลพัธ์ของสภาพจิตใจท่ีลูกคา้พึงประเมินจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บและส่ิงท่ีคาดหวงัภายใต้
บริบททางอารมณ์ และความพึงพอใจดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งยิง่กบัความภกัดีของลูกคา้ (Deveraj, Fan, & 
Kohli, 2002) 
  จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2539, หนา้ 8) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริการ ดงัน้ี 
  1. ความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของบุคคล
อนัเป็นผลจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการไม่วา่จะเป็นผลจาก
การประเมินคุณภาพของการบริการหรือการให้บริการ ในระดบัท่ีตรงกบัความรับรู้ส่ิงท่ีคาดหวงัเก่ียวกบั
บริการนั้น 
  2. ลกัษณะของความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในทางบวกของ
บุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริงจากการบริการ ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงตามบริบทท่ีเกิดข้ึนจากการรับบริการ 
  3. ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการ จะครอบคลุมทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ ใน
แง่ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ระดบัของความพึงพอใจ และความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจของ
ผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ 
 3. แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ 
  ส่วนประสมการตลาดบริการหมายถึงตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกัน
ตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย (Kotler, 2003) 
  3.1 ผลิตภณัฑ์ (product) หมายถึง ส่ิงใด ๆ ท่ีน าเสนอเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของตลาดให้ไดรั้บความพึงพอใจดงันั้น ‚ผลิตภณัฑ์‛ จึงมีความหมายท่ีครอบคลุมถึงสินคา้ (goods) 
และบริการ (service) ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ไปท่ีการบริการของ สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต เป็นส าคญั 
  3.2 ราคา (price) คือ อตัราในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ระหว่างกนัในตลาดโดยเป็นการ
เปรียบเทียบ ระหว่างคุณค่า (value) ของบริการกบัราคา (price) ของบริการนั้น โดยการก าหนดราคาท่ี
สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงค์ขององค์กรและเหมาะสมกบัระดบัความสามารถหรือก าลงัซ้ือของ
ผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  3.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) เป็นการกระจายสินคา้จากผูใ้ห้บริการไปยงัผูบ้ริโภค            
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ความเหมาะสมของสถานท่ี หรือท าเลในการตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า           
วา่สามารถอ านวยความสะดวก และเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
  3.4 การส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง เคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารทางการตลาดเพื่อ
แจง้ข่าวสารจูงใจตลาดสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือของตลาด โดยผ่านกระบวนการติดต่อส่ือสาร
ขอ้มูลระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการเพื่อจูงใจให้เกิดทศันคติท่ีดี และเกิดพฤติกรรมการใช้บริการ                
ในท่ีสุด 
  3.5 บุคลากร (people) หมายถึง บุคลากรภายในองคก์รท่ีใหบ้ริการและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
แก่ลูกคา้โดยบุคลากรท่ีให้บริการตอ้งมีบุคลิกภาพดีมีความรู้มีความสะอาดเรียบร้อยสุภาพและมีมารยาท
ไดรั้บการอบรมการใหบ้ริการรวมถึงมีความสามารถในการติดต่อส่ือสารท่ีดี 
  3.6 กระบวนการให้บริการ (process) หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ของการให้บริการตั้งแต่การเสนอ
การบริการจนจบส้ินการใหบ้ริการดว้ยวธีิการจดัการท่ีดีและมีระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม 
  3.7 การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence and presentation) หมายถึง 
ส่วนประกอบขององคก์รท่ีลูกคา้สามารถสัมผสัไดด้ว้ยการน าเสนอและภาพลกัษณ์ท่ีดีของสถานบริการ เช่น 
อาคารสถานท่ีตกแต่งสวยงามการให้แสงสีเสียงท่ีเหมาะสมความสะอาดของสถานบริการและท่ีไม่สามารถ
สัมผสัไดเ้ช่นบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย น่าใชบ้ริการ 
 จากท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ อาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต นั้น 
หมายถึง ความรู้สึกของผูรั้บบริการท่ีมีต่อการรับรู้ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจากการเขา้รับบริการท่ี           
สิเหร่คาร์แคร์ภูเก็ต โดยระดบัความพึงพอใจนั้นข้ึนอยู่กบัระดบัการรับรู้คุณภาพการบริการจากการเขา้รับ
บริการจริงของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั 
 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
        ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพการบริการ 

ดา้นความเช่ือมัน่  
ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งได ้ 
ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค  
ดา้นการรับประกนั 
ดา้นการเอาใจใส่ดูแลผูบ้ริโภค 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ 
ดา้นบริการ  ดา้นราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งเสริมการตลาด 
บุคคล   กระบวนการ 
การสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ภาพ 1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ใชแ้นวทางการวิจยัเชิงปริมาณ ประชากรเป้าหมาย คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมาใชบ้ริการ
ลา้งรถท่ีสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต จ  านวนทั้งส้ิน 1,500 ราย ผูว้ิจยัไดก้  าหนดจ านวนตวัอยา่งตามตารางส าเร็จรูป
ของ Krejcie & Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงไดจ้  านวนตวัอยา่ง 310 ราย การสุ่มตวัอยา่งใชว้ิธีการ
เลือกแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (non-probability sampling) ควบคู่กบัการใชว้ธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ
สะดวก (convenience sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 
 ผูว้จิยัก าหนดวนัแจกแบบสอบถามในวนัพุธศุกร์ เสาร์ และอาทิตย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ  
8.00-12.00 นาฬิกา และ 13.00-17.00 นาฬิกา เน่ืองจากตามสถิติของผูใ้ช้บริการ พบว่า วนัและช่วงเวลา
ดังกล่าว มีผูใ้ช้บริการมากท่ีสุด โดยการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
(multiple regression analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ผูใ้ชบ้ริการกวา่คร่ึงหน่ึงเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายมุากกวา่ 31 ปีข้ึนไป ประกอบอาชีพรับจา้งหรือ
เป็นเจา้ของกิจการธุรกิจทัว่ไป ส่วนมากมีรายไดสู้งกวา่ 30,000 บาทต่อเดือน โดยกลุ่มตวัอยา่งสามารถรับรู้
คุณภาพการบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต ในดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งได้สูงท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50) รองลงมา คือ ดา้นการเอาใจใส่ดูแล (ค่าเฉล่ีย 4.53 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56) 
ต่อมา คือ ดา้นการรับประกนัและดา้นการตอบสนองท่ีมีระดบัการรับรู้ใกลเ้คียงกนั (ค่าเฉล่ีย 4.48 ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 และ ค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 ตามล าดบั) สุดทา้ย คือ ด้าน
ความเช่ือมัน่ท่ีมีระดบัการรับรู้นอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.35 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64) 
 ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการในดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.61 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49) รองลงมา คือ ด้านราคา (ค่าเฉล่ีย 4.58            
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54) และดา้นกระบวนการ (ค่าเฉล่ีย 4.43 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62) ต่อมา
คือ ดา้นการบริการ (ค่าเฉล่ีย 4.38 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.63) ขณะท่ีความรู้สึกพึงพอใจต่อการบริการ
ในดา้นบุคคล และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 4.33 และมีค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.70 และ 0.63 ตามล าดบั สุดทา้ย คือ ความพึงพอใจต่อการบริการในดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.95 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.96) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยพหุไดผ้ล ดงัน้ี 

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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ก าหนดให้ 
Y =  ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
X1  =  คุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
X2  =  คุณภาพการบริการในดา้นการจบัตอ้งไดใ้นบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 

X3  =  คุณภาพการบริการในดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภคของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 

X4   =  คุณภาพการบริการในดา้นการรับประกนัของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 

X5 =  คุณภาพการบริการในดา้นความเอาใจใส่ผูบ้ริโภคของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นการจบัตอ้งได ้ดา้น

การตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และด้านการเอาใจใส่ดูแลผู ้บริโภคมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจรวมของ
ผูใ้ชบ้ริการสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ เม่ือผูใ้ช้บริการสามารถรับรู้คุณภาพการ
บริการในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้งได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นการเอาใจ
ใส่ดูแลผูบ้ริโภคเพิ่มสูงข้ึน จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีสูงข้ึนตามไปดว้ย  
 
การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์เบ้ืองตน้ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุมากกวา่ 31 ปี ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั และมีรายไดค้่อนขา้งสูง เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีมีศกัยภาพ (ทั้งในดา้นอายุ หนา้ท่ีการงาน 
และระดบัรายไดท่ี้ดี) ในการถือครองรถยนต์ แต่อาจมีเวลาในการดูแลและรักษารถยนต์ด้วยตนเองจ ากดั 
ประกอบกบัลกัษณะนิสัยของเพศชายท่ีมกัจะให้ความส าคญักบัรถยนตม์ากกวา่ผูห้ญิง จึงท าให้ลูกคา้กลุ่มน้ี
เป็นลูกคา้กลุ่มส าคญัของธุรกิจ สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต 
 โดยลูกค้ากลุ่มน้ีมีการรับรู้คุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี สะท้อนให้เห็นว่า 
คุณภาพการบริการของสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ตนั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมตามท่ีได้วางมาตรฐานของการ
ใหบ้ริการไว ้ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ความพึงพอใจต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในทุกด้านอยู่ในระดบัท่ีดี ยกเวน้ในดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลางเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ส่วนประสมทางการตลาดในด้านน้ีนั้นไม่ตรงกบัความ
คาดหวงัของผูใ้ช้บริการเท่าใดนกั สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีทางสิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต ไม่ไดจ้ดัท า
การส่งเสริมการตลาดมานานมากแลว้  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณภาพการบริการในดา้นความเช่ือมัน่ ดา้นการบริการท่ีจบัตอ้ง
ได ้ดา้นการตอบสนองต่อผูบ้ริโภค และดา้นการเอาใจใส่ดูแลผูบ้ริโภคมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ริการ สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ตสะทอ้นให้เห็นวา่ สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต มีคุณภาพการให้บริการท่ีดีทั้งใน
ดา้นความรู้ ความสามารถของพนกังาน การให้บริการท่ีรวดเร็ว เป็นกนัเอง และเช่ือถือได ้รวมถึงมีสถานท่ี
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ให้บริการท่ีสะอาด และสะดวกสบาย สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัในอดีต (Hansen, 2000; Ling, et al., 2005; 
Saha & Zhao, 2005) ท่ีพบวา่ คุณภาพการบริการมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
เช่นเดียวกบั แนวคิดของ Parasuraman et al. (1990, p. 23) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการบริการท่ีสอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัของลูกคา้จะน าไปสู่ความพึงพอใจและความภกัดีของลูกคา้ในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม จุดท่ีน่า
สังเกตคือ คุณภาพการบริการในดา้นการรับประกนัไม่มีผลต่อความพึงพอใจแต่อยา่งใด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ตนั้น เปิดใหบ้ริการมาเป็นระยะเวลานาน บนรากฐานของความคุน้เคย และเป็นกนัเองของ
เจา้ของกิจการ ประกอบกบัเคร่ืองมือท่ีทนัสมยั จึงท าให้สิเหร่คาร์แคร์ ภูเก็ต เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวางใน
ฐานะของธุรกิจคาร์แคร์ระดบัคุณภาพ ท่ีมาตรฐานการให้บริการท่ีเช่ือถือได้ ท าให้ผูใ้ช้บริการของสิเหร่                   
คาร์แคร์ ภูเก็ต เกิดความพึงพอใจในบริการท่ีไดรั้บโดยไม่ใดใ้หค้วามส าคญัต่อการรับประกนั   
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1. ผลการวิเคราะห์ พบวา่ คุณภาพการบริการในดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
เป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญักบัการบริการ ทั้งในดา้นคุณภาพของวสัดุ อุปกรณ์ 
และกระบวนการในการท าความสะอาดรถยนต์ ตลอดจนมีการอบรมพนกังานผูใ้ห้บริการอย่างสม ่าเสมอ
เก่ียวกบัมาตรฐานการให้บริการ และการมีจิตบริการ (service mind) ประกอบดว้ยการให้บริการลูกคา้อยา่ง
กระตือรือร้น รวดเร็ว เป็นกนัเอง และให้เกียรติลูกคา้ โดยผูบ้ริหารควรรับฟังค าติชม และขอ้เสนอแนะจาก
ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพื่อท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงคุณภาพของการบริการอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 2. ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดในดา้นต่าง ๆ ในระดบัท่ีดี ยกเวน้ การ
ส่งเสริมการตลาด ดว้ยเหตุน้ี ผูบ้ริหารจึงควรใหค้วามส าคญักบัรายการส่งเสริมการตลาด โดยอาจจดัรายการ
สะสมยอดการลา้งรถ เช่น ลา้งรถ 10 คร้ังฟรี 1 คร้ัง หรือการท าแพค็เกจราคาพิเศษ เป็นตน้ รวมถึงการจดัท า
บตัรสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ จากทางร้าน ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการกระตุน้ลูกคา้เก่าให้เกิดความถ่ีในการใช้
บริการเพิ่มมากข้ึน รวมถึงกระตุน้ลูกคา้ใหม่ใหท้ดลองเขา้มาใชบ้ริการในอีกทางหน่ึงดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุ่งเน้นการศึกษาในด้านคุณภาพการบริการและความพึงพอใจเท่านั้ น  
การศึกษาคร้ังต่อไปผูว้จิยัควรใหค้วามส าคญักบัคุณค่าของตราสินคา้ เช่น การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (brand 
awareness) การเช่ือมโยงในตราสินคา้ (brand association) หรือ ความภกัดีในตราสินคา้ (brand loyalty) หรือ 
ตวัแปรคุณภาพความสัมพนัธ์ เช่น ความไวว้างใจ (trust) หรือความผกูพนั (commitment) เพื่อให้เกิดมุมมอง
ท่ีครอบคลุมและหลากหลายยิง่ข้ึน 
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 ขณะเดียวกนัอาจใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผูใ้ช้บริการแบบกลุ่ม สัมภาษณ์
พนักงาน หรือผูป้ระกอบการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาแนวทาง และกลยุท ธ์ในการการ
ด าเนินงาน เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของแนวคิดท่ีจะใช้ในการปฏิบติัจริง หลงัจากนั้นน าข้อมูลท่ีได้ไป
เพิ่มเติมกบัแบบสอบถามอีกคร้ัง ซ่ึงจะท าใหข้อ้มูลท่ีไดมี้ความถูกตอ้งและเป็นจริงมากข้ึน 
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ชีวติทีผ่่านมาของหมอคนหน่ึง 
A LIFE OF A DOCTOR 

 
สวงิ ปันจยัสีห์ 

 
บทคัดย่อ 
 ผมเป็นหมอเกือบ 40 ปี เห็นพฒันาการความพร้อมกบัความสับสนในสังคมของสาธารณสุขจาก
อดีตถึงปัจจุบนัเร่ิมกา้วล ้าข้ึนเร่ือย ๆ ไม่วา่จะเป็นสังคมแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยค์วามรู้และวิชาการ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทยส์ังคมผูป่้วยหรือสังคมส่วนรวม ส่วนใหญ่ผมพบคนไขผ้า่ตดัสมองเกิด
จากอุบติัเหตุ การผา่ตดักระดูกสันหลงั กระดูกคอ มีสาเหตุจากการยกของหนกั การกม้เงยของร่างกายหรือ
เกิดอุบติัเหตุจากการออกก าลงักาย ฯลฯ อาการไขแ้ต่ละรายต่างกนั ความเส่ียงในการผา่ตดัเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั 
ผูป่้วยท่ีมีประกนัสังคมหรือท าประกนัไวอ้าจไม่ล าบากเร่ืองค่าใช้จ่าย ผมไม่อยากให้ท่านเกิดการเจ็บป่วย             
ใด ๆ ดงันั้น ท่านป้องกนัไดโ้ดยหมัน่ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจ า ไม่ใชชี้วิตอยา่งประมาท ไม่นัง่ขบัรถหรือ
นัง่ท างานในท่าเดิมนานเกินไปควรมีการปรับเปล่ียนอิริยาบถบา้ง แมว้า่พฒันาการทางการแพทยว์นัน้ีจะมี
เทคโนโลยีทนัสมยั อุปกรณ์และความกา้วหนา้ครบครันก็ตาม แต่ชีวิตหมอก็ยงัอยูบ่นความเส่ียง คนไขห้าย
จากอาการของโรคท่ีผ่าตดัไปหมอก็สบายใจ วนัน้ีหมอผ่าตดัแมว้่าจะมีฝีมือมีประสบการณ์สูงไดพ้ยายาม
รักษาคนไขอ้ยา่งสุดความสามารถแลว้ก็ตาม หมออาจไม่มีความสุขไดเ้ท่าท่ีควร เพราะการฟ้องร้องจากญาติ
ของคนไขมี้มากมายในยคุน้ี หากเป็นเช่นนั้นหมอก็ทุกขใ์จได ้เพราะหมอเป็นคนเช่นเดียวกบัทุกท่าน 
 
ค าส าคัญ: (1) แพทย ์(หมอ) (2) คนไข ้(3) เจบ็ป่วย (4) ประสาทศลัยแพทย ์(5) การพฒันา 
 
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 
 
ชีวติราชการการเป็นแพทย์ของข้าพเจ้า 
 นายแพทย์สวิง  ปันจัย สี ห์  ประสาทศัลยแพทย์ ผมจบแพทย์ศาสตร์  ปี  พ .ศ .  2523 จาก
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากนั้นเป็นแพทยฝึ์กหดัท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์จงัหวดัอุบลราชธานี เป็น
เวลา 1 ปี แลว้ก็เป็นแพทยใ์ช้ทุน 2 ปี อยูท่ี่โรงพยาบาลอ าเภอเชียงม่วนอีก 1 ปี จากนั้นก็ไปเรียนเป็นแพทย์
เฉพาะทางระบบประสาทศลัยกรรมแพทยอี์ก 3 ปีท่ีสถาบนัประสาทพญาไทของกรมการแพทย์ แลว้กลบัไป
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ใช้ทุนท่ีโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือจงัหวดัล าปางอีก 5 ปี และรับราชการต่อท่ีสถาบนัประสาทวิทยาจน
เกษียณอายใุนปี พ.ศ. 2559 
 
ภาพพจน์อาชีพแพทย์โดยทัว่ไปในสายตาของข้าพเจ้า 
 แพทยเ์ป็นผูท่ี้มีอาชีพท่ีมัน่คง มีรายได้ค่อนข้างใช้ได้ข้ึนกับแพทย์ผูน้ั้นว่าจะด าเนินเช่นไร และ
แพทยเ์ป็นท่ีนบัถือของคนทัว่ ๆ ไปแลว้แต่พฤติกรรมของแพทยแ์ต่ละคนแพทยผ์ูท่ี้ถูกมองวา่เป็นผูเ้สียสละ
อาชีพแพทยค์่อนขา้งจะคบัแคบ ไม่ค่อยไดสุ้งสิงกบัคนอาชีพอ่ืน เช้ายนัเย็นเจอแต่คนอาชีพเดียวกนั เช่น 
แพทย ์พยาบาล บุคลากรทางการแพทยท์ั้งหลายเป็นเวลานาน พอนานเขา้ท าให้เขา้สังคมล าบาก ไม่เขา้ใจ
สังคมเท่าท่ีควร เป็นคนไม่ทนัผูอ่ื้น แต่ไม่ไดเ้ป็นคนโง่ ไม่ค่อยกลา้ท่ีจะกลา้ไดก้ลา้เสีย เพราะอยูใ่นสถานะ           
ท่ีมัน่คงอยูแ่ลว้ ชีวติแพทยเ์ป็นชีวติท่ีค่อนขา้งจ าเจ 
 
พฒันาการความพร้อมกบัความสับสนในสังคมของสาธารณสุข 
 นบัแต่เร่ิมงานในอดีตจนถึงปัจจุบนั สังคมของสาธารณสุขมีความพฒันาไปพร้อมกบัความสับสน 
ซ่ึงผมขอจ าแนกออก 5 ประการ ดงัน้ี 
 1. สังคมแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์
 2. ความรู้และวชิาการ 
 3. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
 4. สังคมผูป่้วย 
 5. สังคมส่วนรวม 
 
การพฒันาและความสับสนในสังคมแพทย์ 
 สมยัก่อนแพทยท่ี์จบใหม่มกัอยากจะเรียนต่อแพทยเ์ฉพาะทางเป็นหมอผ่าตดัเพราะคิดว่าเป็นเร่ือง          
ท่ียากและตอ้งใชค้วามสามารถมากและตอ้งอดทนและตอ้งรับผิดชอบสูง แต่ปัจจุบนัแพทยท่ี์จบใหม่ อยาก
เรียนสาขาท่ีคิดวา่เรียนสบาย หาเงินไดง่้าย ไม่ตอ้งรับผิดชอบมาก แพทยบ์างท่านก็ทุ่มเทกบัการท างานมาก
ไม่ไดคิ้ดหาช่องทางหาเงินเลย แพทยบ์างท่านก็แบ่งเวลาไปเปิดคลินิกหรือท างานในโรงพยาบาลเอกชนนอก
เวลา แพทยบ์างท่านก็ลาออกจากราชการไปเปิดคลินิกส่วนตวัหรือท างานในโรงพยาบาลเอกชน แพทยบ์าง
ท่านอาจจะท างานในสาขาอ่ืนเป็นอาชีพรองก็ได ้
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การพฒันาทางด้านความรู้ทางวชิาการ 
 ความรู้ทางดา้นวชิาการไดรั้บการพฒันาเป็นอยา่งมาก เช่น สมยัก่อนไม่ทราบวา่มะเร็งปากมดลูกเกิด
จากอะไร แต่ปัจจุบนัเขาพบวา่เกิดจากการติดเช้ือจากไวรัส จึงไดผ้ลิตวคัซีนป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูก ซ่ึง
สมยัก่อนมะเร็งปากมดลูกพบไดเ้ป็นอนัดบัหน่ึงของผูห้ญิงเลยทีเดียว โรคบางโรคก็หาไม่พบแลว้ในปัจจุบนั 
เช่น โรคไข้ทรพิษ และโรคโปลิโอ ในขณะเดียวกันก็พบโรคใหม่ ๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น โรคเอดส์            
โรคไขห้วดันก โรคชา เป็นตน้ 
 
การพฒันาด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และความสับสนในการน ามาใช้ 
 เคร่ืองมือทางการแพทยไ์ดรั้บการปรับปรุงและพฒันาข้ึนมาอย่างมากมาย เช่น เคร่ืองช่วยหายใจ
สมยัก่อนใช ้Pressurerespirator ไดพ้ฒันาใชเ้ป็น Volume Respirator ในปัจจุบนัมีการใชเ้คร่ือง Microscope 
มาช่วยในการผ่าตดัในอวยัวะท่ีเล็ก ๆ และในต าแหน่งอวยัวะท่ีส าคญั ๆ และแมก้ระทัง่ใช้ Robot มาช่วย
ผา่ตดัต่อมลูกหมาก บางคร้ังท าให้แพทยส์ับสนวา่การน าเคร่ืองมือชนิดน้ีมาช่วยผ่าตดัจะเหมาะสมหรือไม่ 
เช่น การน ากลอ้ง Microscope มาช่วยผ่าตดัในบริเวณท่ีใหญ่โตซ่ึงเราใช้ตาเปล่าก็สามารถมองเห็นชดัเจน           
อยูแ่ลว้ ท าใหก้ารผา่ตดัเสียเวลามากข้ึน และคนไขก้็เสียค่าใชจ่้ายมากข้ึน ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทยก์็ไดถู้ก
พฒันามากมายสมยัก่อนโรคชนิดน้ีผา่ตดัแลว้ไดผ้ลไม่ดี แต่สมยัน้ีเราใชอุ้ปกรณ์น้ีในการผา่ตดัจะไดรั้บผลดี
มาก เช่น ใช ้Screw ในการผา่ตดักระดูกสันหลงั หรือใช ้Glu ในการรักษาเส้นเลือดผิดปกติในสมองเม่ือใช้
อุปกรณ์มากข้ึนค่าใชจ่้ายก็สูงข้ึน 
 

 
ภาพ 1  เคร่ือง MRI 
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ภาพ 2  เคร่ือง X-Ray 
 
 
 

 
ภาพ 3  เคร่ือง CT สแกน 
 

 
ภาพ 4  ท่ีเล่ือยกะโหลกศีรษะดว้ยมือ และท่ีเจาะกะโหลกดว้ยมือ 
 



120 
 

 
ภาพ 5  หอ้งพกัคนไขห้ลงัผา่ตดัพร้อมอุปกรณ์ 
 
 
 
การพฒันาและความสับสนของผู้ป่วย 
 เป็นท่ีน่าเศร้าใจมากคนไขบ้างท่านเช่ือถือค าโฆษณา ท าให้ผูป่้วยถูกหลอกลวงให้เช่ือถือและตอ้ง
ผดิหวงัและเสียเวลาเม่ือไปรับการรักษา นอกจากเสียเงินแลว้ยงัอาจสูญเสียอวยัวะอีกดว้ย ผูป่้วยไม่มีความรู้ 
ไม่รู้จกัแพทยท่ี์เช่ียวชาญ ไม่ศึกษาขอ้มูลให้ดีก่อนก็จะไปรักษาตามโรงพยาบาลท่ีโฆษณา ถา้เจอแพทยท่ี์มี
ประสบการณ์นอ้ยอาจมีความเส่ียงถึงเสียชีวติได ้เพราะฉะนั้น การเป็นคนมีมนุษยส์ัมพนัธ์ก็อาจไดเ้ปรียบท า
ใหไ้ดข้อ้มูลพบหมอรักษาท่ีถูกตอ้งปัจจุบนัแพทยท่ี์ดีมีฝีมือในการรักษามีอยูม่ากมายในโรงพยาบาลท่ีไม่ได้
ท าการโฆษณา จึงอยากให้คนไขไ้ตร่ตรองขอ้น้ีและอยากให้ทุกท่านไดพ้บหมอท่ีดีจริง ดงันั้น เวลาป่วยควร
รู้จกัหมอหรือบุคลากรทางการแพทยจ์ะไดห้าหมอท่ีถูกโรค  
 
การพฒันาและความสับสนด้านสังคมส่วนรวม 
 เม่ือญาติหรือผูป่้วยไม่พอใจผลการรักษาก็ฟ้องร้องซ่ึงในปัจจุบนัมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก
แพทยห์รือโรงพยาบาลมากมาย ท าใหห้มอหลายคนไม่กลา้รักษาเพราะไม่อยากเส่ียงต่อการถูกฟ้องจึง Refer 
หรือส่งคนไขต่้อไปให้โรงพยาบาลอ่ืน แพทยท่ี์ถูกฟ้องร้องแมว้า่จะไดพ้ยายามรักษาอยา่งสุดฝีมือแลว้ก็ตาม
ตอ้งเสียช่ือเสียงกลายเป็นเป้าของสังคม หากผลการฟ้องร้องออกมาให้หมอหรือโรงพยาบาลเป็นฝ่ายแพ ้ 
ย่อมตอ้งจ่ายชดใช้ค่าเสียหายเป็นจ านวนมากมายมหาศาล ชีวิตของหมอก็จะไม่มีความสุขเลย ผูป่้วยหรือ     
ญาติเองก็ตอ้งเสียเวลา เสียอารมณ์เช่นกนั  
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สรุป 
 งานของผมอยู่กับคนไข้และห้องผ่าตดัเป็นส่วนใหญ่ เวลาของชีวิตยืนอยู่ในห้อง OR เป็นหลัก           
ผมผ่าตดัสมอง ผ่าตดักระดูกสันหลงั ผ่าตดักระดูกคอ คนไขผ้่าตดัสมองส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยจากอุบติัเหตุ 
การขบัข่ียานพาหนะ ความดนัสูง เป็นเน้ืองอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองหรือผดิปกติในสมอง ฯลฯ 
 

 
ภาพ 6  เคร่ืองเจาะกะโหลกไฟฟ้า และเคร่ืองช่วยหายใจแบบ Volume Respirator 
 
 การผา่ตดักระดูกสันหลงัหรือกระดูกคอ ผูป่้วยส่วนมากมีสาเหตุจากการยกของหนกั การนัง่ผิดท่า 
การก้มเงยของร่างกาย หรืออาจเกิดอุบติัเหตุจากการออกก าลงักาย ขบัข่ียวดยาน หมอนรองกระดูกอาจ
เคล่ือนหรือแตกซ่ึงมกัพบในคนวยัท างาน กระดูกงอกทบัเส้นประสาท กระดูกสันหลงัตีบ  ทางกายภาพของ
หมอนรองกระดูกจะไม่ทนต่อแรงบิด ถา้เอ้ียวตวัไปหยบิของแลว้พบวา่มีอาการปวดร้าวลงขากะทนัหนั น่ีคือ 
อาการบ่งช้ีวา่หมอนรองกระดูกแตกแลว้เคล่ือนไปทบัเส้นประสาท ซ่ึงมกัตรวจพบดว้ยวิธีการท า MRI Scan 
ถ้าเส้นประสาทเส้นใดควบคุมระบบท างานส่วนใดในร่างกายหากถูกกดทบัระบบนั้นของร่างกายก็จะ
ผิดปกติไป ในบางรายท่ีมีอาการอาจลุกไม่ไดเ้ลย เพราะปวดมาก บางรายปวดพอทนได ้แต่บางรายอาการ
รุนแรงมากหากไม่รักษาอาจถึงขั้นเป็นอมัพาตได ้
 

 
ภาพ 6  X-Ray กระดูกสันหลงัเม่ือผา่ตดัแลว้ 



122 
 

 กรณีกระดูกสันหลังกดทบับริเวณคอจะท าให้ปวดแขน ชา และอ่อนเปล้ีย อาการไข้แต่ละราย
แตกต่างกนั ความเส่ียงในการผา่ตดัเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั ค่าเยียวยารักษาเป็นเงินไม่นอ้ย ผูป่้วยท่ีมีประกนัสังคม
หรือท าประกนัไวก้็ไม่ต้องล าบากมากเร่ืองค่าใช้จ่าย ในฐานะท่ีเป็นหมอคนหน่ึงผมไม่อยากให้เกิดการ
บาดเจบ็ใด ๆ แก่ทุกท่าน ดงันั้น การป้องกนัอาจท าไดโ้ดยหมัน่ตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจ า ไม่ใชชี้วิตอยา่ง
ประมาท ไม่นัง่ขบัรถหรือนัง่ท างานในท่าเดิมนานเกินไปควรมีการปรับเปล่ียนอิริยาบถบา้ง หลีกเล่ียงการ
บิดตัวหรือเอ้ียวตัวยกของ แม้ว่าพฒันาการทางการแพทย์วนัน้ีจะมีเทคโนโลยีทันสมัย อุปกรณ์และ
ความกา้วหน้าครบครันกอ้ตาม แต่ชีวิตหมอก็ยงัอยู่บนความเส่ียง คนไขห้ายจากอาการของโรคท่ีผา่ตดัไป 
หมอก็สบายใจ ว ันน้ีหมอผ่าตัดแม้ว่าจะมีฝีมือมีประสบการณ์สูงได้พยายามรักษาคนไข้อย่างสุด
ความสามารถแลว้ก็ตาม หมออาจไม่มีความสุขไดเ้ท่าท่ีควร เพราะการฟ้องร้องจากญาติของคนไขมี้มากมาย
ในยคุน้ี หากเป็นเช่นนั้นหมอกอ้ทุกขใ์จไดเ้ช่นกนั เพราะหมอก็เป็นคนเช่นเดียวกบัทุกท่าน 
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