ประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของ
กองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
The Effectiveness of Public Policy Implementation for the Repayment
of Student Loan Fund

ว่าที่ ร้ อยเอก โอภาส มีเชาว์

ดุษฎีนิพนธ์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
พุทธศักราช 2561
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสยาม

ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

นามผู้วิจัย (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
The Effectiveness of Public Policy Implementation for the Repayment of Student Loan Fund

ว่าที่ ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
Acting Capt. Opad Meechao

คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ได้ให้ความเห็นชอบดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้แล้ว
ประธานกรรมการ

..................................................................... เมื่อวันที่.........../............./...........
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสมหมาย จันทร์เรือง., Ph.D.)

กรรมการ

.....................................................................
(ศาสตราจารย์ ดรบุญทัน ดอกไธสง., Ph.D.)

กรรมการ

.....................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรไชยนันท์ ป์ญญาศิริ., Ph.D.)

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

.....................................................................
(ศาสตราจารย์ พิเศษ ดรยุวันน์ วุนิเมธี., Ph.D.(

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

.....................................................................
(ศาสตราจารย์ ดรวรเดช จันทรศร., Ph.D.(

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม อนุมัติให้รับดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
....................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันท์ ป์ญญาศิริ)
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการ
วันที่.........เดือน.........................พ.ศ................

(ก)

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง

:

โดย
:
ชื่อปริญญา
:
สาขาวิชา
:
อาจารย์ที่ปรึกษา :

ประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืม
ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ว่าที่ ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการ

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี)

(ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร)
/

/

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลใน
การช าระหนี้เงิ นกู้ ยืม ของกองทุ นเงินให้กู้ ยื มเพื่ อการศึก ษา 2. เพื่อศึก ษาหาประสิทธิผลการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 3. เพื่อ
พัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
ผสมผสาน เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ จากนักศึกษา ที่กู้ กยศ. ที่สามารถชาระหนี้ ได้และชาระหนี้
ไม่ได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 410 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ และ การวิเคราะห์
เส้นทาง โดยใช้ตัวแบบสมการเชิงโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิง คุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักเก็บข้อมูล
จากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในเชิ ง นโยบาย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 5 ราย โดยผลที่ได้มาใช้ในการอภิปรายร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อประสิทธิผลในการชาระหนี้ เงินกู้ยืมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาแรกได้แก่เรื่องช่องทางการชาระเงิน ที่ไม่สะดวก ปัญหา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี และช่องทางกรมสรรพากร

(ข)

2. ประสิทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้รับอิทธิพลรวมเชิงบวกจาก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
( = 0.85) ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ ( = 0.60) ความไว้วางใจในการชาระหนี้กู้ยืมเงิน
( = 0.47) ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ( = 0.24) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับ
กองทุนกู้ยืม ( = 0.24) และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ( = 0.15) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ มีค่าอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 70
3. การพั ฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่ มประสิทธิผ ลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ต้องให้ความสาคัญในด้าน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกู้ยืม
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการ
ชาระหนี้เงินกู้ยืม ความไว้วางใจในการชาระหนี้กู้ยืมเงิน และความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระ
หนี้ อย่างผสมผสานกัน
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This research aims 1. To study the problems that affect the effectiveness for the
Repayment of Student Loan Fund 2. Study of Effectiveness of Public Policy for the Repayment
of Student Loan Fund 3. To develop management approaches and suggestions to increase the
effectiveness of public policy implementation for the Repayment of Student Loan Fund.
Researchers used mixed method research. Quantitative Research Techniques from student loan
student loan fund to pay the debt and repay it. Total of 410 cases using simple random. The
instrument used in the research questionnaire created data were analyzed by percentage, and path
analysis by using structural equation modeling. Qualitative Research Techniques The main
informants collected data from policy-related stakeholders, namely, executives, educational loan
funds, and school administrators. The results were used in the discussions.
The research found that
1. The problems affecting the effectiveness of repayment Repayment of Student Loan
Fund found that The first problem was the inconvenient payment channel. The problem was
resolved due to the development of technology and the revenue department. 2.The effectiveness

(ง)

of public policy implementation Repayment of Student Loan Fund receive influences include
positive form attitude toward the policy of loan (β= 0.85) . The quality communication system
( = 0.60) .The trust to repay loan ( = 0.47) .The satisfaction of the policy the repayment of
debt ( = 0.24) . The create a good image for the loan fund (β = 0.24) and development of
personnel in the operation ( = 0.15) Statistical significance the predictive power of the model,
70 percent 3. Development of management guidelines and suggestions for increasing the
effectiveness of public policy implementation. The importance in the field to create a good image
for loans ,development of personnel in the operation, quality communication system, attitude
toward the policy of loan, trust to repay loan and satisfaction of the policy the repayment of debt
to combination.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในยุคแห่ งโลกาภิวตั น์ โลกก้าวเข้าสู่ ภาวะที่เน้นการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการร่ วมมือกันใน
การทาธุ รกรรม ผลที่เกิดขึ้นคือ ปรากฏการณ์ความร่ วมมือกับประเทศในกลุ่มสมาชิ ก ไปพร้อมกับ
การแข่งขันกันพัฒนาประเทศควบคู่ก ันไป ปฏิ เสธไม่ ได้ว่า การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องอาศัย
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระบบเศรษฐกิจของภูมิภาค
หลังประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน จะเกิดการแข่งขันสู งขึ้น ทาให้ประเทศไทยจาเป็ นต้องเตรี ยมความ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรี ยมพร้อมด้านทรัพยากรมนุ ษย์ใน
ประเทศ และการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์อย่างยัง่ ยืนจาเป็ นต้องให้การศึกษาแก่ประชาชนใน
ประเทศ เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาทางด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีศกั ยภาพสู งขึ้น
ความส าคัญ ในการศึ ก ษาของประชาชน มี ป รากฏอยู่ในเรื่ องของ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพใน
การศึกษาไว้ในหมวด 3 มาตรา 49 ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ งบัญญัติไว้
ว่า “บุ คคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึ กษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึ ง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิ ก ารหรื อทุ พ พลภาพ หรื ออยู่ในสภาวะยากล าบาก
ต้องได้รับ สิ ท ธิ ตามวรรคหนึ่ งและการสนับ สนุ นจากรั ฐเพื่ อให้ได้รับ การศึ กษาโดยทัดเที ยมกับ
บุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชี พหรื อเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุม้ ครองและส่ งเสริ มที่เหมาะสมจาก
รัฐ” (รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550: 31) แต่การที่รัฐบาลให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่
ประชาชน ยังพบว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เนื่ องจากทั้งภาคส่ วนอุตสาหกรรม
และภาคธุ รกิจ ต่างก็ตอ้ งการทรัพยากรมนุ ษย์ที่มีความรู ้ความสามารถที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อจะเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติต่อไป
จากการสารวจสภาวะการทางานของประชากร ของธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) ศึกษา
ช่วงปี 2560-2561 ซึ่งสารวจเงินเดือนเฉลี่ยของแต่ละระดับการศึกษา เป็ นดังนี้

2

ยอดรวม

ไตรมำส1/2560

ไตรมำส2/2560

ไตรมำส3/2560

(บาท/เดือน)

ไตรมำส4/2560

ระดับกำรศึกษำ

ไตรมำส1/2561

เงินเดือนเฉลี่ยจาแนกตามระดับการศึกษา

ไตรมำส2/2561

ตำรำงที่ 1.1

13,788.56

13,721.14

13,971.36

13,877.70

13,619.97

13,415.67

1.ไม่มีการศึกษา

7,569.61

7,401.47

7,567.58

7,581.40

7,285.90

7,398.96

2.ต่ากว่าประถมศึกษา

7,506.29

7,337.26

7,694.28

7,582.42

7,452.10

7,309.06

3.ประถมศึกษา

8,443.07

8,347.25

8,501.19

8,450.38

8,261.63

8,281.62

4.มัธยมศึกษาตอนต้น

9,854.95

9,584.96

9,605.45

9,711.97

9,609.31

9,414.61

5.มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

11,650.79

11,509.26

11,583.03

11,634.10

11,448.68

11,332.57

5.1.สายสามัญ

11,007.41

10,897.48

10,910.80

11,024.10

10,844.46

10,613.57

5.2.สายอาชีวศึกษา

13,730.64

13,521.68

13,636.71

13,457.97

13,431.99

13,521.09

17,763.78

10,216.91

10,362.13

8,346.62

23,803.26

17,403.85

15,146.46

15,092.21

14,748.76

15,101.35

15,452.82

15,174.18

6.1.สายสามัญ

14,165.86

14,274.14

14,843.51

16,158.49

16,744.25

15,590.42

6.2.สายอาชีวศึกษา

15,176.28

15,100.95

14,739.05

15,073.99

15,405.29

15,160.01

14,879.96

15,593.87

15,436.95

15,127.58

16,917.50

15,468.28

7.ระดับปริ ญญาตรี

22,930.23

22,998.80

23,471.44

23,096.29

22,852.56

22,942.41

7.1.สายวิชาการ

22,584.94

22,678.36

23,233.52

22,759.00

22,403.36

22,470.11

7.2.สายวิชาชีพ

25,524.98

24,838.28

24,991.66

24,881.50

23,651.31

23,777.16

23,868.62

23,917.13

24,166.32

24,228.70

24,802.24

24,865.43

8.ระดับปริ ญญาโท

37,618.64

38,395.39

37,381.33

37,573.56

36,672.59

36,543.56

9.ระดับปริ ญญาเอก

48,617.61

48,924.43

46,206.72

49,831.09

46,416.73

45,922.75

5.3.สายวิชาการ
ศึกษา
6.ระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย
(อนุปริ ญญา)

6.3.สายวิชาการ
ศึกษา

7.3.สายวิชาการ
ศึกษา

3

จากตารางจะพบว่า การศึกษาจะมีผลต่ออัตราเงินเดือนเฉลี่ย และในเวลาเดียวกันการศึกษา
จะช่ วยทาให้ค่าเฉลี่ ยรวมของรายได้ของผูม้ ี งานทาสู งขึ้ น เป็ นความสาคัญอย่างยิ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ จึงได้กาหนดเป็ นนโยบายสนับสนุ น ภาคเอกชน ในการพัฒนาศึกษา และเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเหลื่ อมล้ าด้านการศึ ก ษาในสั งคมด้วยการให้ โอกาสแก่ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษาที่ ด้อยโอกาสจึ ง
กาหนดเป็ นนโยบายที่ จะให้ภาครั ฐบาลสนับ สนุ นทางการเงิ น โดยจัดตั้งกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึ กษา ให้แก่นักเรี ยนนักศึกษา ที่ มาจากครอบครัวที่ มีรายได้น้อยตั้งแต่วนั ที่ 28 มี นาคม 2538
คณะรัฐมนตรี สมัยนายชวน หลีกภัย มีมติเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วติ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนให้ดีข้ ึน จากตารางจะเห็น
ได้ว่า เงินเดื อนเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ รัฐบาลจึ งมี แนวทางในการสนับสนุ น ให้การช่ วยเหลื อทางการศึ กษาแก่ ผูท้ ี่
อยากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นี่ คือที่มาของการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยที่รัฐบาลได้จดั ตั้งกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึกษาให้แก่นกั เรี ยน/นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ได้แก่ กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) จัด ตั้ง ขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 28
มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิ การ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณา
บนพื้ น ฐานการให้ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อรองรั บ ความเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อี กทั้งเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่ อง
ความเหลื่ อมล้ าทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิ การ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็ นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทาหน้าที่บริ หารจัดการเงินให้กูย้ มื
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่ มดาเนิ นการกองทุนใน
ลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุน
จึงเริ่ มเปิ ดให้กูย้ ืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ด้วยงบประมาณประจาปี จานวนกว่า 3,652 ล้านบาท และ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็ น รายปี ตามความจาเป็ น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้
เงิ น กู้ยื ม แก่ นั ก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ซึ่ งมาจากครอบครั ว ที่ มี ร ายได้น้ อ ย ส าหรั บ ศึ ก ษาต่ อ ตั้ง แต่ ช้ ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชี วะ) จนถึ งระดับปริ ญญาตรี ในประเทศ รวมทั้ง
การศึ ก ษานอกระบบ ต่ อ เนื่ อ งจากระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ตามหลัก สู ตร และประเภทที่
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กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โดยนักเรี ยน นักศึกษาจะต้องชาระคืนพร้ อมดอกเบี้ยอัตราต่ าเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว”
จากนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชน์แก่นกั เรี ยน
นักศึกษา ที่ดอ้ ยโอกาสอย่างแท้จริ ง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มี ฐานะเป็ นนิ ติบุคคล อยู่ภายใต้การกากับดู แลของกระทรวงการคลัง
และมี โครงสร้ างการดาเนิ นงานที่ มนั่ คงและเติ บ โตขึ้ นอย่างรวดเร็ ว และมี ความคล่ องตัวในการ
ปฏิบตั ิงานมากขึ้น จากยุคแรก สานักงานตั้งอยูท่ ี่กรมบัญชี กลาง ในปี พ.ศ. 2544 กองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาได้ยา้ ยมายังสานักงานแห่ งใหม่ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สานักงานใหญ่ จวบจน
ปัจจุบนั
ซึ่ งกองทุนนี้ นบั เป็ นกลไกสาคัญของรัฐบาลที่ ช่วยให้การสนับสนุน และขยายโอกาส เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของประเทศให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม
กัน โดยมีวิสัยทัศน์ของ คือ "เป็ นองค์กรการเงิ นชั้นนา มุ่งสร้ างโอกาสทางการศึ กษา เพื่อพัฒนา
สังคมไทย" นอกจากนี้ ทางกองทุนยังได้ประกาศพันธกิจของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) ซึ่ งก็คือ “ให้กูย้ ืมเงิ นเพื่อการศึ กษาแก่นักเรี ยน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุ นทรัพย์ดว้ ยการบริ หาร
จัดการและระบบเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิ จและสังคมไทย
โดยรักษาวินยั ทางการเงินการคลังและหลักธรรมาภิบาล”
ส าหรั บ ภาพรวมการด าเนิ น งานของ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) พบว่า
นั ก ศึ ก ษาที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ต้ ัง แต่ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายจนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ปี งบประมาณ 2539-2554 กองทุ น ได้รับ งบประมาณแผ่น ดิ น จ านวน 357,036.4722 ล้านบาท
กองทุ นสมทบการให้กู้ยืม จานวน 64,579.8667 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นส าหรั บ ให้กู้ยืม เงิ นทั้งสิ้ น
จานวน 421,616.3389 ล้านบาท ปี การศึ กษา 2539 จนถึ งเดื อนกันยายน 2554 มี ผูก้ ู้ยืมรวมทั้งสิ้ น
3,932,137 ราย ผู ก้ ู้ยื ม ที่ ค รบก าหนดช าระหนี้ จ านวน 2,452,511 ราย ผู ้กู้ยื ม ที่ ก าลัง ศึ ก ษาในปี
การศึกษา 2554 จานวน 872,904 ราย อยูใ่ นช่วงปลอดหนี้ หลังสาเร็ จการศึกษา 2 ปี จานวน 584,128
ราย และเสี ยชีวติ จานวน 22,594 ราย
ปั จจุ บนั พระราชบัญญัติกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่อการศึ กษา พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 มีผลให้
กองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาอยู่ในการกากับดู แลของรัฐมนตรี และมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลที่ไม่
เป็ นส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ นหรื อรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่ า ด้ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณและกฎหมายอื่ น เนื่ อ งจากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ผูก
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กับรายได้ในอนาคตตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริ หารกองทุนเพื่อการศึ กษา พ.ศ.
2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 มีการบริ หารจัดการและการดาเนิ นการที่มี
ข้อจากัด และไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิ ตกาลังคนและการพัฒนาประเทศสมควรบูรณาการ
การบริ หารจัดการและการดาเนิ นการของกองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ให้เป็ นเอกภาพอยูภ่ ายใต้
กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริ หารจัดการกองทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.2 ควำมสำคัญของปัญหำ
จากการประมวลผลปั ญหาการดาเนิ นงานกากับ ลู กหนี้ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษา
(กยศ.) สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.2.1 ปัญหำกำรดำเนินคดีกบั ลูกหนีก้ องทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
กยศ. เริ่ มก่อตั้งเมื่อปี 2541 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการให้กูย้ ืมเงินแก่ผูท้ ี่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และมี รายได้ต่อครอบครัวต่ ากว่า 2 แสนบาทต่อปี โดยให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ซึ่ งต้องชาระหนี้ ในปี แรกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1.5 ของจานวนเงินกู้ ในปี ที่ 2 ชาระไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
2.5 และในปี ถัดไปจะต้องผ่อนชาระในอัตราก้าวหน้าจนครบกาหนดการผ่อนชาระ 15 ปี ซึ่ งปั จจุบนั
มีผกู ้ ยู้ มื จานวนทั้งหมด 3.9 ล้านราย อยูร่ ะหว่างศึกษา 9 แสนราย หลักเกณฑ์การชาระหนี้ จะต้องเป็ น
ผูท้ ี่จบการศึกษาไปแล้ว 2 ปี และหากนักศึกษาจบการศึกษาเป็ นเวลา 2 ปี แล้วไม่ดาเนินการชาระหนี้
ทาง กยศ. จะคิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ขณะนี้ มีนกั ศึกษาที่ครบกาหนดชาระหนี้ แล้ว
จานวน 2.5 ล้านราย โดยมาตรการในการติดตามหนี้ จะมีอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนิ นการส่ งจดหมายถึ งผูก้ ู้ที่ จะครบกาหนดช าระหนี้ เพื่ อแจ้งภาระหนี้ และวิธีก าร
ติดต่อขอชาระหนี้ ให้ทราบก่อนถึ งวันครบกาหนดชาระครั้งแรก กล่าวคือต้องชาระภายในวันที่ 5
กรกฎาคม ของทุกปี
2. เมื่อส่ งจดหมายฉบับแรกไปแล้ว หากลูกหนี้ ไม่ชาระหนี้ กยศ. จะเชิญลูกหนี้ มาเจรจาไกล่
เกลี่ย
3. สัญญาการกูย้ ืมเงิ นจะมีอายุความ 5 ปี นับแต่วนั ที่ครบกาหนด ผูก้ ูท้ ี่คา้ งชาระตั้งแต่ 4 ปี
ขึ้นไป หากไม่ทาการชาระหนี้ หรื อไม่เข้าร่ วมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้ องคดี กยศ.จะบอก
เลิ ก สั ญ ญา และยื่ น ฟ้ อ งผู ้กู้แ ละผู ้ค้ า ประกัน ต่ อ ไป ซึ่ งจะต้อ งด าเนิ น การฟ้ อ งร้ อ งก่ อ นวัน ที่ 4
กรกฎาคม 2555
ในกรณี ที่ กยศ. ส่ งหนังสื อทวงถามไปยังลูกหนี้แล้ว เกิดข้อโต้แย้งว่าลูกหนี้ไม่ได้ลงนามใน
สัญญากูจ้ ริ ง กยศ. จะแจ้งความดาเนิ นคดีต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดาเนิ นคดี แก่ผูก้ ระทาผิดใน
ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเป็ นกรณี ที่มีหลักฐานชัดเจน ซึ่ งขณะนี้ คดีดงั กล่าวอยู่
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ระหว่างการสอบสวนและดาเนินการฟ้องศาล สาหรับกรณี การสวมสิ ทธิ นกั ศึกษาในการกูย้ มื เงิน กย
ศ. จะดาเนิ นคดีกบั นิ ติบุคคล คือสถานศึกษา เนื่ องจาก กยศ. มอบอานาจให้อธิ การบดี เป็ นผูล้ งนาม
ในสัญญาการกูย้ มื เงิน จึงต้องฟ้ องผูบ้ ริ หารของสถานศึกษานั้นในฐานะที่ได้รับมอบอานาจจาก กยศ.
ไป แต่บริ หารงานผิดพลาด แต่จะไม่ดาเนินคดีกบั อาจารย์คนใดคนหนึ่ง สาหรับกรณี ที่อาจารย์เป็ นผู ้
ค้ าประกันให้นกั ศึกษากูน้ ้ นั เมื่อนักศึกษาซึ่ งเป็ นลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ ได้ ผูค้ ้ าประกันย่อมต้อง
รับผิดชอบในหนี้ดงั กล่าว และหนี้เงินให้กยู้ มื ระงับต้องเกิดจาก
1. ผูก้ ตู้ าย ปั จจุบนั มีจานวน 22,594 ราย
2. ผูก้ พู้ ิการ จะมีระดับของความพิการตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ กยศ. จะระงับการเรี ยกคืนหนี้
กล่าวคือไม่มีการติดตามทวงถามหนี้ แต่ยงั คงมีสถานะเป็ นลูกหนี้อยู่
3. มีการจัดชั้นลูกหนี้ โดยใช้ระยะเวลาค้างชาระเป็ นตัวกาหนด เช่น หากค้างชาระเป็ นเวลา
4 ปี จะจัดให้เป็ นหนี้สงสัยจะสู ญ
1.2.2 ปัญหำกำรทุจริตจำกโครงกำรกองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ
โดยในการประชุ มคณะกรรมาธิ การแก้ไขปั ญหาหนี้ สินแห่ งชาติ สภาผูแ้ ทนราษฎร ครั้งที่
16 ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรื อ DSI ได้ช้ ี แจงจากกรณี ที่มีขอ้ ร้องเรี ยนจากอดีตนักศึกษา
จานวนหนึ่ งว่า เคยสมัครเข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแต่เปลี่ ยนใจไม่ศึกษาต่อและกรณี ที่
เคยเข้ารับการศึกษาจากสถานศึกษาแต่ศึกษาไม่จบ ได้รับหนังสื อทวงถามหนี้ จากกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่ อการศึ ก ษา (กยศ.) เป็ นจานวนสู ง กยศ.ได้ช้ ี แจงถึ งที่ ม าของช่ อ งว่างอัน เป็ นเหตุ ให้ เกิ ดกรณี
ดัง กล่ า วว่า ต้น เหตุ เกิ ด จากช่ วงสมัย ที่ มี ก ารปฏิ รู ป การปกครองในปี พ.ศ.2549 ซึ่ งเปลี่ ย นการ
ดาเนิ นการจากกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่กาหนดให้นักศึกษาต้องชาระคืนเมื่อจบ
การศึกษาไปแล้ว 2 ปี มาเป็ นกองทุนเงินกูย้ มื ที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ที่กาหนดให้นกั ศึกษา
ใช้คืนทุนเมื่อมีรายได้เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็ ว การ
ดาเนิ นการในการให้กู้ยืม เงิ นนั้นไม่ ส ามารถจัดท าสั ญ ญาได้ท นั เนื่ องจากอยู่ระหว่างส่ งเรื่ องให้
อัย การสู ง สุ ด ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง เมื่ อเปิ ดการศึ ก ษาในปี พ.ศ.2549 สั ญ ญาเงิ น กู้ยืม จึ งยัง ไม่
สามารถส่ งไปให้นกั ศึกษาได้ส่งผลให้นกั ศึกษาต้องออกจากสถานศึกษากลางคัน เนื่ องจากไม่มีเงิน
ค่าเล่าเรี ยน ชาระให้แก่ สถานศึกษา กรอ. จึงแก้ไขปั ญหาโดยให้สถานศึกษาส่ งรายชื่ อมาให้ กรอ.
พร้อมทั้งเซ็นชื่ อรับรองว่า เป็ นนักศึกษาของสถานศึกษาจริ ง ซึ่ งในการเซ็นต์ชื่อรับรองผูท้ ี่เซ็นต์ชื่อ
รับรองต้องทาบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับ กรอ.ว่าเมื่อสถานศึกษาส่ งรายชื่ อให้กบั กรอ.
แล้วจะต้องส่ งสัญญามาให้ กรอ.ในภายหลัง กรอ.จึงจะยอมรับว่าการดาเนิ นการกูย้ มื เงินถูกต้องตาม
กระบวนการ
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ต่อมาเมื่อมีการจัดทาสัญญาเงินกู้ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งได้รับมอบหมายจาก
กยศ. ให้ตรวจสอบ ความถู กต้องของเอกสารสั ญญาเงิ นกู้ได้ดาเนิ นการตรวจสอบแล้วแต่ไม่ พ บ
ความผิดพลาดเนื่ องจากสัญญาเงินกูม้ ีการ ลงชื่ อรับรองโดยผูม้ ีอานาจบริ หารของสถานศึกษาต่าง ๆ
ถู ก ต้อง แต่ ที่ ย งั ไม่ ป รากฏเป็ นข่ าวเนื่ องจากยังไม่ มี ก ารติ ด ตามทวงถามหนี้ เมื่ อ นัก ศึ ก ษาได้รับ
หนังสื อทวงถามหนี้ ทาให้เกิดข้อร้องเรี ยนดังที่ได้มีการออกข่าวที่ปรากฏต่อสาธารณชน
หลังจากที่ กยศ.ได้รับหนังสื อร้องเรี ยนก็ได้แจ้งให้สถานศึกษานาแบบลงทะเบียนมาแสดง
โดยแจ้ง ต่ อสถานศึ ก ษาว่า หากไม่ ส ามารถแสดงได้ สถานศึ ก ษาต้อ งรั บ ผิ ดชดใช้เงิ น คื น ให้ แ ก่
กองทุ นฯ เนื่ องจากในปี พ.ศ.2549 ตามระเบี ยบของกองทุ นฯ ให้ถือว่าแบบลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น
เอกสารการขอรับ ทุ น ซึ่ ง ปั จจุ บ ัน กยศ.ได้รับ การชดใช้คื น แล้วเป็ นจานวน 83 ราย จากจานวน
นัก ศึ ก ษา 101 ราย ยัง คงเหลื อ อี ก 18 รายที่ ต้อ งด าเนิ น การติ ด ตามทวงถาม และนอกจากการ
ดาเนิ นการดังกล่าว กยศ.ยังได้ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อทาการสื บสวน ซึ่ งผลการ
สื บสวนสรุ ปได้ดงั นี้
ในปี การศึกษา พ.ศ. 2549 สถานศึกษาได้จดั ให้เจ้าหน้าที่ไปชักชวนแนะนาการศึกษาให้กบั
ประชาชนทัว่ ไป โดยเสนอว่าเป็ นการเรี ยนฟรี หากเรี ย บจบแล้วท างานมี รายได้ไ ม่ พ อเพี ย งกับ
จานวนที่ ก องทุ น ฯ ก าหนดไว้จะไม่ ต้องใช้คืน เงิ นกู้ ท าให้ นัก ศึ ก ษาสนใจมาสมัค รเข้าเรี ยนเป็ น
จานวนมาก เนื่ อ งจากคนที่ ม าเรี ย นส่ วนใหญ่ จ ะรู ้ ต ัว ว่า มาเรี ย นแล้ว ไม่ ส ามารถที่ จ ะท างานได้
เงินเดือนสู งมากพอที่จะใช้คืนเงินกูย้ ืมได้ พอเปิ ดภาคการศึกษา มีนกั ศึกษาเพียงไม่กี่รายจากพยานที่
สอบไปที่มาเรี ยนจริ งและบางคนมาเรี ยนเพียง 1 เดื อนหรื อ 2 เดื อน หลังจากนั้นก็ยุติการศึกษาไป
กลางคัน
ด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ แต่สถานศึกษาก็ยงั คงนาชื่ ออดี ตนักศึกษาเหล่านั้นไปทาเรื่ อง
ขอรับเงินกับกองทุนอยู่ เป็ นเหตุให้อดีตนักศึกษาเหล่านั้นต้องเป็ นหนี้กองทุนฯ จนได้รับการติดตาม
ทวงถามให้ชาระหนี้ดงั เช่นที่เป็ นข่าว กรณี ที่เกิดขึ้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเชื่อว่ามูลความผิดเกิดจาก
การกระท าความผิดของสถานศึ กษาโดยมี เจ้าหน้าที่ เข้ามาเกี่ ยวข้อง นับเป็ นคดี ที่ค่อนข้างมี ความ
ยุง่ ยากซับซ้อน เป็ นคดี ที่กรมบังคับคดีตอ้ งเข้ามาดาเนิ นการเพื่อหา ข้อยุติ คณะทางานจึงมีมติวา่ จะ
เสนอเรื่ องนี้ต่อคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้อานาจกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนิ นการ
สอบสวนเรื่ องนี้ ต่อไป หากพบว่ามีสถานศึกษาใดหรื อผูใ้ ดเข้ามาเกี่ ยวข้องกับการกระทาความผิด
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะแจ้งข้อกล่าวหาและดาเนินคดีเป็ นราย ๆ ไป
ส าหรับ ปั ญ หาการดาเนิ น งานที่ ไม่ บ รรลุ เป้ าดังกล่ าว Adrian Ziderman (1999) ได้ท าการ
วิจยั แล้วพบว่า ปั ญหาเกิ ดจากเงื่ อนไขการให้กู้ การคัดเลื อก และการตรวจสอบนักเรี ยนที่จะได้รับ
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เงินกูย้ งั ไม่ได้เชื่ อมโยงกับความขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักเรี ยนอย่างแท้จริ ง หรื อพูดอีกนัยหนึ่ งก็
คือยังขาดการนานโยบายทางสาธารณะที่ถูกต้องเพียงพอในการนาไปสู่ ภาคปฏิบตั ิ
สาหรับแนวทางในทางช่วยเหลื อและแก้ไขที่ กยศ.กาลังดาเนิ นการอยูใ่ นขณะนี้ คือ กรณี ที่
นักศึกษายังไม่มีรายได้ หรื อมีรายได้ต่ากว่า 4,700 บาทต่อเดือน สามารถมาทาเรื่ องขออนุมตั ิผอ่ นผัน
กับ ทาง กยศ. ได้ค ราวละ 6 เดื อ น โดยผ่อ นผัน ได้ 4 ครั้ งรวมกัน แล้ว ต้องไม่ เกิ น 24 เดื อ นและ
ช่วยเหลือผูไ้ ม่มีงานทา โดยประสานงาน กับแรงงานจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมให้ผกู ้ ยู้ ืมเงินหาตาแหน่ง
งานว่างจากแรงงานจังหวัด มี การจัดทาเว็บไซต์ลิงค์ไปยังหน่ วยงานต่าง ๆ ทั้งสภาอุ ตสาหกรรม
หน่ วยงานภาคเอกชนและภาครัฐซึ่ งมี ตาแหน่ งงานว่าง เพื่อให้ผูท้ ี่ จบไปแล้วไม่มีงานทาสามารถ
นาไปเป็ นช่องทางหางานได้อีกช่องทางหนึ่ ง และในขณะนี้ กองทุนได้ดาเนิ นการประสานพลังบวก
เพื่อช่ วยผูก้ ูย้ ืม โดยมุ่งไปที่ กลุ่มที่คา้ งชาระเป็ นเวลาหลายปี ซึ่ งอยู่ในข่ายที่จะต้องฟ้ องร้ องเพื่อลด
การฟ้ องร้อง โดยลงพื้นที่ไปที่ จงั หวัดร้ อยเอ็ดและประสานกับองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.)
เพื่อให้ช่วยเจรจาให้ลูกหนี้ ปฏิบตั ิการชาระหนี้ เพื่อให้ระยะเวลาการฟ้ องร้องขยายออกไป ทั้งนี้ เป็ น
แนวทางช่ วยเหลื อผูม้ ีรายได้ไม่พอเพียงอีกวิธีหนึ่ ง นอกจากการการผ่อนผันให้ชาระหนี้ ตามปกติ
กยศ. ยังกาหนดหลักเกณฑ์การกูย้ มื เงินให้แก่สถานศึกษามากขึ้นดังนี้
1) วงเงินที่ให้กพู้ ิจารณาจากคุณภาพของสถาบันการศึกษา
2) ผูท้ ี่จะขอรับทุนการศึกษาต้องเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่ คะแนนโอเน็ท และใน
การทาสัญญาฯ มีการตกลงสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างกันและกันให้ชดั เจน
จากปั ญหาที่เกิดขึ้นจะเห็ นว่าตัวผูก้ ูย้ ืมซึ่ งทั้งหมดเป็ นนิ สิตนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาแล้ว
ในระดับ อนุ ป ริ ญ ญาถึ งระดับ อุ ดมศึ ก ษานั้น จัดว่าเป็ นผูม้ ี ก ารศึ ก ษา เป็ นบัณ ฑิ ตเป็ นผูม้ ี ค วามรู ้
ความสามารถพร้ อมทั้งวัยวุฒิและคุ ณวุฒิ แต่มีนักศึกษาเป็ นจานวนมากที่ ผิดนัดชาระคืนเงิ นกู้แก่
กองทุ นฯ และตัวผูว้ ิจยั เองก็เคยมี ส ถานะเป็ นลู กหนี้ กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาเช่ นกัน แต่
ปั จจุบนั ได้ชาระเงินคืนแก่กองทุนครบหมดแล้ว และไม่เคยมีปัญหาการผิดนัดชาระเลย จึงมีความ
สนใจศึ กษาปั ญหาต่างๆที่ เกิ ดขึ้ นกับ ผูก้ ู้ยืมรายอื่ นๆ ว่ามี ปัจจัยทางการจัดการนโยบายสาธารณะ
อะไรบ้างที่นามาบูรณาการแล้วส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ ืม
เพื่อการศึกษาเพื่อนาไปสู่ ความสามารถชาระคืนเงินกูย้ มื ให้แก่กองทุนได้ตามกาหนดเวลา
โดยที่ผลการวิจยั จะนาไปเป็ นข้อเสนอแนะให้ผูบ้ ริ หารกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
และแก่นักศึ กษาผูก้ ู้ยืมเงิ นจากกองทุนนี้ เพื่อให้สามารถนาไปปรับกระบวนยุทธ์ ด้านการบริ หาร
จัดการกองทุน ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริ บทต่างๆอันจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อองค์การ
และสถานะทางการเงินของประเทศไทย ทั้งยังช่ วยส่ งเสริ มงานวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อวงการ
การศึกษาของประเทศไทยในด้านการจัดการ และเพื่อเป็ นแนวทางให้นกั ศึกษารายใหม่ๆสามารถ
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เตรี ย มพร้ อ มให้ เป็ นลู ก หนี้ ที่ ดี เป็ นบั ณ ฑิ ต ซึ่ งเป็ นบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพของประเทศชาติ มี
ความสามารถส่ งเงิ นคืนเงินกูย้ ืมตามกาหนดเวลาเพื่อให้กองทุนมีเงิ นหมุนเวียนให้แก่นกั ศึกษารุ่ น
หลังต่อไป และเพื่อไม่ตอ้ งให้กองทุนเป็ นภาระทางการคลังของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย
1.3 โจทย์ในกำรวิจัย
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อ การชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ น
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยอะไร และควรดาเนินการอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุน
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. เพื่อศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม
ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3. เพื่ อ พัฒ นาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research)โดยเน้นการวิจยั
เชิ งปริ มาณ ซึ่ งจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้แก่บรรดานักเรี ยน นักศึกษาที่กูย้ ืม
เงิน กยศ. สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึ กษา 2549 – 2553 เป็ นผูก้ ูย้ ืมทั้งที่สามารถชาระหนี้ ได้และ
ช าระหนี้ ไม่ ไ ด้ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในสั ดส่ วนที่ เท่ า ๆ กัน อาศัย การสุ่ ม ตัวอย่างอย่างง่ า ย
(Simple Random Sampling) โดยอาศัยฐานข้อมูลรายชื่ อนักศึกษา จากธนาคารกรุ งไทยและนาวิธี
วิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในเชิ งนโยบาย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกองทุนเงิ นให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา จานวน 5 ราย เป็ นส่ วนเสริ มเพื่อความน่ าเชื่ อถือยิง่ ขึ้น ที่ โดยมีช่วงระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลระหว่าง มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559
1.6 นิยำมศัพท์
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อกำรศึกษำ หมายถึง กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
เพิม่ โอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ให้ ส ามารถศึ ก ษาต่ อ ได้ ถึ ง ระดั บ ที่ สู งกว่ า การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานไปจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
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ภายในประเทศ (ทั้งสายสามัญและสายอาชี วศึกษา) รวมทั้งการศึกษานอกระบบต่อเนื่ องจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยกาหนดให้กยู้ มื เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
กำรประเมิ น ผล หมายถึ ง การศึ ก ษาผลจากการดาเนิ น งานของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา ในส่ วนของปั จจัยนาเข้า กระบวนการดาเนิ นงาน ผลผลิ ต และผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นจากการ
ดาเนิ นงานของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่าบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาหรื อไม่
กองทุนเงินให้ ก้ ูยืมที่ผูกกับรำยได้ ในอนำคต หมายถึง กองทุนที่ให้กยู้ ืมเพื่อช่วยเหลือผูท้ ี่เข้า
เรี ยนในระดับ อุด มศึ ก ษามี โอกาสได้เรี ยน โดยไม่ มีอุป สรรคทางการเงิ น และเป็ นกองทุนที่ มิ ได้
กาหนดเวลาเริ่ มต้นในการชาระหนี้ เงินกู้ แต่ให้ข้ ึนอยูก่ บั ความสามารถในการหารายได้ของผูก้ ู้ เพื่อ
มิให้การชาระหนี้เงินกูข้ องผูก้ สู้ ่ งผลกระทบต่อการครองชีพในระยะเริ่ มต้นของการทางาน
ระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
นักศึกษาหมายถึง นิสิต/นักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปกติ 4 ปี
กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำ หมายถึ ง การมีโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับ
การกู้ยืม เงิ น จากกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยพิ จารณาจาก สั ดส่ ว นของจานวนนิ สิ ต /
นักศึกษาที่ได้รับเงินกูจ้ ากกองทุนฯ ต่อจานวนนิสิต/นักศึกษาที่ขอกู้
ควำมสำมำรถในกำรรับภำระค่ ำใช้ จ่ำย หมายถึง ความสามารถในการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
หลังจากได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการศึกษา โดยพิจารณาจาก
- สัดส่ วนของจานวนเงิ นที่ ได้รับสนับสนุ นจากกองทุนฯในส่ วนที่ จ่ายให้สถานศึ กษา ต่อ
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาให้สถานศึกษา
- สัดส่ วนของจานวนเงินที่ได้รับสนับสนุ นจากกองทุนฯในส่ วนที่จ่ายให้นิสิต/นักศึกษา ต่อ
ค่าใช้จ่ายในระหว่างที่ศึกษา
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรศึ กษำ หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ ผูเ้ รี ยนต้องจ่ายให้แก่ สถาบันการศึ กษาและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆระหว่างที่ศึกษา ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย 2 ส่ วนคือ
1. ค่าใช้จ่ายให้แก่สถานการศึกษา ประกอบด้วย
-ค่าบารุ งการศึกษา
-ค่าหน่วยกิต
-ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างที่ศึกษา ประกอบด้วย
- ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
- ค่าเครื่ องแบบนักศึกษา
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- ค่าอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการศึกษา
- ค่ากิจกรรม
- ค่าที่พกั ระหว่างศึกษา (กรณี ที่ไม่พกั บ้านตนเอง)
- ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
- ค่าเดินทางไปศึกษา
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
นโยบำยสำธำรณะ หมายถึ ง แนวทางกิ จกรรม การกระท า หรื อการเลื อกตัดสิ นใจของ
รัฐบาล ซึ่ งได้ทาการตัดสิ นใจและกาหนดไว้ล่วงหน้า สาหรับการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิ น
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดทาโครงการ
วิธี ก ารบริ ห ารหรื อกระบวนการดาเนิ น งาน ให้บ รรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ด้วยวิธี
ปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง สาหรับเป้ าหมายในกรณี น้ ีคือ ให้ผู ้
กูย้ มื มีความสามารถในการชาระหนี้ และการตรงต่อเวลาในการชาระหนี้
กำรสร้ ำงภำพลักษณ์ ที่ดีสำหรับกองทุนกู้ยืม หมายถึง ความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นจากผูก้ ยู้ มื เงิน
ให้เกิ ดความตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบส่ วนตัว ต่อสังคม และบริ บทแวดล้อม อันนา
ความภาคภูมิใจที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
กำรพัฒนำบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การใช้ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานกองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ มุ่งที่ความรู ้ ความสามารถ ความคิดริ เริ่ ม การสร้างความสัมพันธ์ของ
คนในองค์การ การกาหนดหน้าที่ในการทางานสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์และความ
เปลี่ ยนแปลงภายในและภายนอกองค์การอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะการทางาน เพื่อ
ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีคุณค่าและและเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางาน เพื่อพัฒนาทักษะในการทางาน
ให้สอดรับกับการวางแผน การกาหนดนโยบาย ส่ งผลต่อการทางานให้สาเร็ จตรงตามเป้ าหมายและ
วัตถุ ประสงค์ร่วมกัน อีกทั้งก่อให้เกิดการรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ให้ดารงอยู่คู่กบั องค์การ เพื่อรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การ
ระบบกำรสื่ อสำรทีม่ ีคุณภำพ หมายถึง ความสามารถในการสื่ อสารเกี่ยวกับองค์การและ
สิ่ งแวดล้อมด้านงานในการประสานงานกันในองค์การก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการติดต่อสื่ อสาร
กันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและบุคลากร ผ่านทางคุณภาพของสารสนเทศที่ ถูกต้องแม่นยา สมบูรณ์
ครบถ้วน เข้าใจง่าย ทันต่อเวลา ตรวจสอบได้ มีความยืดหยุน่ และมีความปลอดภัย
ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบำยในกำรชำระหนี้เงินกู้ยืม หมายถึง การหลอมรวมขององค์ประกอบ
ในสามส่ วน ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู ้ ความเข้าใจ ในการทางาน โครงสร้างกองทุน และ
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบด้านความรู ้สึกในแง่ความชื่นชม ภาคภูมิใจ และการ
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สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ มื กองทุน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมที่ทาให้ผู ้
กูย้ มื เงินมีความตั้งใจชดใช้เงินคืนให้กบั กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา และตั้งใจใช้หนี้อย่างสม่าเสมอ
โดยตระหนักว่าเป็ นความรับผิดชอบที่สาคัญของตน
ควำมไว้ วำงใจในกำรชำระหนี้ก้ ูยืมเงิน หมายถึง หมายถึงความไว้วางใจของผูก้ ูย้ ืม กยศ.ใน
เรื่ องการช าระหนี้ และการตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการที่ ค าดหวัง ในความคุ ้ ม ค่ า และ
อรรถประโยชน์ของการเข้ามาเป็ นสมาชิกของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
ควำมพึงพอใจต่ อนโยบำยกำรชำระหนี้ หมายถึ ง ผลที่เกิ ดจากการสร้างประสบการณ์ แห่ ง
ความพึงพอใจด้วยความเชื่ อและการรับรู ้คุณค่า รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีจนเกิดความผูกพัน
ต่อกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา และยินดี ที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกูเ้ งินกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
ประสิ ทธิผลในกำรชำระหนี้ หมายถึ ง ความคุ ม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี สามารถทราบ
วัตถุประสงค์การกูแ้ ละสามารถติดตาม ได้อย่างชัดเจน ส่ งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสมาชิ กที่มีคุณภาพ
ใช้หนี้ตรงเวลา
1.7 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึ งสภาพปั ญหาต่างๆที่ส่งผลต่อ ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. เพื่อให้ทราบถึงประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ ืม
ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3. ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถนาแนวทางที่พฒั นาขึ้นไปปรับใช้เพื่อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ผลในการ
จัดการ
4. ข้อค้นพบจากการวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู ้ ทางวิชาการด้านการ
จัด การ และยัง น าไปเป็ นข้อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น แห่ ง ชาติ สภา
ผูแ้ ทนราษฎรต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อ ศึกษาสภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระ
หนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา เพื่อศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะ
ไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา และ เพื่อพัฒนาแนวทาง
และข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการ
ชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แนวคิดเรื่ องการสร้างภาพลักษณ์
แนวคิดเรื่ องการพัฒนาด้านบุคลากร
แนวคิดเรื่ องการสื่ อสาร และเทคโนโลยี
แนวคิดเรื่ องทัศนคติ
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
แนวคิดเรื่ องนโยบายสาธารณะและการประเมินนโยบาย
แนวคิดเรื่ องประสิ ทธิผล
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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2.1 แนวคิดเรื่ องการสร้ างภาพลักษณ์
ภาพลัก ษณ์ ถู กน ามาพิ จารณาเป็ นองค์ป ระกอบประการหนึ่ งในการบริ ห าร ช่ วยเอื้ อให้
องค์การธุ รกิจดาเนิ นไปได้อย่างก้าวหน้าและมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับธุ รกิจขนาดใหญ่ซ่ ึ ง
เกี่ ยวพันกับกลุ่มประชาชนจานวนมาก และยิ่งไปกว่านั้นในทางการบริ หารธุ รกิ จยังอาจตีค่าได้ว่า
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั เปรี ยบเสมือนสิ นทรัพย์ (Asset) อันมีค่าซึ่ งยากจะประเมินออกมาเป็ นตัวเลข
ทางบัญชีได้ภาพลักษณ์ (Image)
Kotler (2000 : 553) ปรมาจารย์ด้านการตลาดอธิ บายถึ งคา ว่า เป็ นองค์รวมของความเชื่ อ
ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งทัศนคติและการกระทาใด ๆ ที่คนเรามี
ต่อสิ่ งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสู งกับภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้น ๆ ภาพลักษณ์ขององค์การธุ รกิจไว้วา่
ภาพลัก ษณ์ ข องบริ ษ ัท หรื อภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ารธุ รกิ จ (Corporate Image) หมายถึ งภาพของ
องค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่ งหมายรวมทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์การที่ประชาชนรู ้จกั เข้าใจ และได้
มี ป ระสบการณ์ ในการสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข ององค์ ก ารนั้ น ส่ ว นหนึ่ งกระท าได้โ ดยอาศัย การ
น าเสนออัต ลัก ษณ์ ข ององค์ก าร (Corporate Identity) ซึ่ งปรากฏแก่ ส ายตาคนทั่ว ไปได้ง่ า ย เช่ น
สัญลักษณ์ เครื่ องแบบ ฯลฯ
วิรัช ลภิรัตนกุล (2540:81-83) ได้อธิ บ ายว่า ภาพลักษณ์ ของบริ ษทั (Corporate Image) คือ
ภาพที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่มีต่อบริ ษทั หรื อหน่ วยงานธุ รกิ จแห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หมายรวม
ไปถึงด้านการบริ หารหรื อการจัดการ (Management) ของบริ ษทั แห่ งนั้นด้วย และหมายรวมไปถึ ง
สิ นค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริ การ (Service) ที่บริ ษทั นั้นจาหน่ าย ฉะนั้น คาว่าภาพลักษณ์ ของ
บริ ษทั จึงมีความหมายค่อนข้างกว้าง โดยครอบคลุ มทั้งตัวหน่ วยงานธุ รกิ จ ฝ่ ายจัดการ และสิ นค้า
หรื อบริ การของบริ ษทั แห่งนั้นด้วย
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึ งภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาด จึงสื่ อความหมายรวมถึงภาพลักษณ์
ทุกด้านที่ ประกอบขึ้นจากส่ วนต่าง ๆ ของธุ รกิ จ และสามารถส่ งผลต่อความเคลื่ อนไหวของภาวะ
ทางการตลาดของธุ รกิ จทั้งในทางตรงและทางอ้อม เช่ น เมื่ อผลิ ตภัณฑ์ มี ภาพลักษณ์ ที่ ดี ช่ วยให้
ผูบ้ ริ โภคต้องการซื้ อ ส่ งผลให้ยอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์การดีดว้ ยอีกส่ วน
หนึ่ง ย่อมก่อให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจ จนอาจถึงขั้นชื่ นชมและศรัทธา จึงมีผลต่อความจงรักภักดี
ในตรายี่ห้อของสิ นค้า (Brand Loyalty) ทาให้สินค้าอยู่ในตลาดได้อย่างยัง่ ยืนและส่ วนครองตลาด
(Market Share) เติบโตรุ ดหน้า
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของผูร้ ับสารหรื อการตีความหมายที่เก็บอยูใ่ น
ความทรงจา อันเกิ ดจากความประทับใจ และเป็ นการตีความหมายของบุ คคลต่อวัตถุ หนึ่ ง ๆ จาก
กระบวนการประเมินข้อมูลของแต่ละบุคคล เมื่อนาไปเชื่ อมโยงกับแนวคิดของเอกลักษณ์องค์การที่
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หมายถึงการแสดงตัวตนขององค์การผ่านสัญลักษณ์ ขององค์การ เช่ น พฤติกรรม การสื่ อสาร และ
สั ญ ลัก ษณ์ ที่ อ งค์ ก ารพยายามสื่ อสารให้ เกิ ด การรั บ รู ้ ต่ อ สาธารณชน โดยการรั บ รู ้ ข องกลุ่ ม
สาธารณชน คือ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการตีความหมาย และการประเมินข้อมูลในจิตใจของผูร้ ับสาร
ที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ขององค์การนัน่ เอง
การสร้างภาพลักษณ์ องค์การ (Corporate image) ได้รับความสนใจและถูกนามาศึกษาจาก
นักวิชาการด้านการจัดการและการสื่ อสารมากขึ้น โดยการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์องค์การที่
เด่นชัดและเหมาะสม สามารถสร้างความแตกต่างและสร้างคุ ณค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การ รวมถึง
เสริ ม สร้ างความมั่น ใจและความภัก ดี ต่ อ องค์ ก าร กระตุ ้น ให้ เกิ ด การลงทุ น ดึ งดู ด บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถเข้ า มาร่ วมงาน และเป็ นการสร้ า งแรงจู ง ใจให้ ก ั บ พนั ก งาน (Askegaard and
Christensen, 2001 : 292-315) ภาพลัก ษณ์ องค์การจาเป็ นต้องสอดคล้องไปในทิ ศทางเดี ยวกับ กล
ยุท ธ์ ข ององค์ก าร (Corporate strategy) และวิสัยทัศน์องค์การ (Corporate vision) โดยมักจะสร้ าง
ภาพลักษณ์องค์การให้แตกต่างและโดดเด่นในสายตาของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้งหมดขององค์การ
ภาพลักษณ์องค์การ หมายถึง การรับรู ้เอกลักษณ์ขององค์การ ซึ่ งภาพลักษณ์จะก่อตัวขึ้นใน
จิตใจของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การ โดยเกิ ดจากการแสดงตัวตนผ่านการสื่ อสารอย่างตั้งใจ
เช่ น การประชาสั ม พัน ธ์ การโฆษณา หรื อ แสดงออกมาโดยไม่ ไ ด้ต้ งั ใจ อาทิ การวิจ ารณ์ จ าก
พนักงานหรื อสื่ อ เป็ นต้น ภาพลักษณ์ จะก่อขึ้ นจากการรับรู ้ ถึงคุ ณลักษณะขององค์การนั้น ๆ และ
เป็ นการรับรู ้ที่มีสัมพันธ์กบั ประสบการณ์ ความเชื่ อ ความรู ้ และความประทับใจของผูท้ ี่ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่มีต่อองค์การ (Spector, 1961; Brienstien, 1984 cited in Marvick and Fill, 1995)
จากการศึกษาสรุ ปได้วา่ ภาพลักษณ์ ขององค์การ หมายถึง การรับรู ้และความประทับใจต่อ
องค์การ โดยมีกระบวนการรับรู ้ขอ้ มูลและการตีความหมาย อันเกิ ดจากการสื่ อสารเอกลักษณ์ ของ
องค์การทั้งอย่างตั้งใจและไม่ได้ต้ งั ใจ ซึ่ งองค์การได้สื่อสารออกไปสู่ กลุ่มผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การนัน่ เอง
Marken (1990 : 21) กล่าวถึ ง ผลประโยชน์ของการสร้ างภาพลักษณ์ ขององค์การว่าส่ งผล
ต่อองค์การ ดังต่อไปนี้
1. สร้างการรับรู ้ที่ชดั เจนของระดับและผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การ ในเป้ าหมายระยะ
ยาวขององค์การ
2. สร้างวัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงาน ที่ชดั เจนขององค์การ
3. เสริ มสร้างการวางตาแหน่งทางการแข่งขันและเงื่อนไขทางการตลาด
4. พัฒนาการวางแผนการสื่ อสารทั้งในองค์การและการสื่ อสารนอกองค์การ
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5. เสริ ม สร้ า งความเข้าใจเกี่ ย วกับ จุ ดมุ่ ง หมาย วัต ถุ ป ระสงค์ และแนวทางการ
ปฏิบตั ิของพนักงาน คู่คา้ และผูบ้ ริ หารระดับสู ง
Marken (1990 : 22-23) กล่าวถึ ง การสร้างชื่ อเสี ยงขององค์การถือว่าเป็ นการวางแผนระยะ
ยาว ซึ่ งต้องเกิดขึ้นอย่างเป็ นลาดับ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน ของภาพลักษณ์ขององค์การในปัจจุบนั
2. ระบุถึงภาพลักษณ์ ที่องค์การต้องการจะนาเสนอ ซึ่ งการระบุภาพลักษณ์ ของ
องค์ก ารที่ ต้องการจะน าเสนอให้ชัดเจนจะเป็ นการระบุ แนวทางในการปฏิ บ ัติข องบุ คลากรใน
องค์การได้อย่างชัดเจน
3. ประเมินแนวทางที่จะส่ งผลกระทบและความเป็ นไปได้ ที่จะแสดงภาพลักษณ์
ขององค์การต่อกลุ่มเป้ าหมายขององค์การ
4. วางแผนการสื่ อสาร ในทุก ๆ ช่องทางที่ตอ้ งการจะสร้างภาพลักษณ์ รวมถึงการ
สื่ อสารทั้งหมดขององค์การ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ซึ่ งต้องค านึ งเสมอว่าการสื่ อสารที่
ออกไปทั้งองค์การได้ส่งผลต่อการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์ของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การทั้งหมด
จุดกาเนิ ด ของการจัดการภาพลักษณ์องค์การที่จะนาไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบ
ใน ก ารแข่ ง ขั น ให้ เกิ ดขึ้ น อี ก ทั้ ง Balmer and Gray (1998 : 695-702) ได้ แ ส ดงให้ เห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง 3 โดยกล่าวว่าเอกลักษณ์ องค์การจะแสดงผ่านการสื่ อสาร
อันนาไปสู่ การสร้างภาพลักษณ์ องค์การ และส่ งผลถึงชื่ อเสี ยงขององค์การในระยะยาว ภาพลักษณ์
องค์การและชื่ อเสี ยงองค์การสามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั องค์การนั้น ๆ การ
ทราบถึงภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงขององค์การส่ งผลสะท้อนกลับมาปรับปรุ งการสื่ อสาร รวมถึงการ
ปรั บ เปลี่ ย นเอกลัก ษณ์ ข ององค์ ก ารใหม่ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารนั้ นอยู่ ร อดได้ ใ นสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ ย นแปลงอย่า งรวดเร็ ว หรื ออาจจะกล่ า วได้ว่า การสร้ า งหรื อจัดการภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ หมายถึง การวางแผนการสื่ อสารที่ดีอนั ส่ งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงของ
องค์การ และนาไปสู่ องค์การที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันนัน่ เอง
ดัง นั้ น ภาพลัก ษณ์ อ งค์ก ารเป็ นการอธิ บ ายถึ ง ตัว ตนขององค์ก าร การรั บ รู ้ ถึ ง
เอกลักษณ์ องค์การของผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย และการรับรู ้ถึงภาพลักษณ์ องค์การในระยะยาว โดย
ส่ งผลถึ ง ชื่ อ เสี ยงขององค์ ก ารที่ แ สดงถึ ง ศัก ยภาพของบริ ษั ท ด้ ว ย (Balmer, 2001 : 248-291)
องค์ ป ระกอบทั้ง หมดจึ ง ต้อ งสอดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ารโดยอาศัย แนวคิ ด การจัด การ
ภาพลักษณ์องค์การเป็ นหลัก สามารถสรุ ปคานิยามและแนวคิดหลักให้เข้าใจดังตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์การ
องค์ ประกอบของ
แนวคิดหลัก
คานิยาม
ภาพลักษณ์องค์ การ
เราคืออะไร?
ตัวตนขององค์การ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ส่งผล
เอกลักษณ์องค์ การ
ให้องค์การสร้างความแตกต่างที่มีความ
(Corporate Identity)
เกี่ยวข้องกับคาถามต่อไปนี้
• ธุ รกิจของเราคืออะไร?
• โครงสร้างองค์การ?
• กลยุทธ์?
• ศักยภาพขององค์การ?
เราถูกรับรู ้ได้อย่างไร? การรับรู ้ (Perception) ต่อองค์การของบุคคล
ภาพลักษณ์องค์ การ
และ กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การ
(Corporate Image)
การรับรู ้อย่างยาวนาน (Enduring Perception)
ชื่ อเสี ยงขององค์ การ การถูกรับรู ้อย่าง
ยาวนาน
ต่อองค์การของบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความ
(Corporate
เกี่ยวข้องกับองค์การ
Reputation)
ที่มา : Balmer (2001 : 250)
แนวคิดการจัดการภาพลักษณ์องค์การได้รับการพัฒนาปรับปรุ งแก้ไข โดยนักวิชาการหลาย
ท่านอาทิ Stuart (1999 : 200-207) ได้ท าการพัฒนาแบบจาลองการจัดการภาพลักษณ์ องค์การขึ้ น
ใหม่ โดยมี พ้ื น ฐานมาจากแนวคิ ด ของ Abratt (1989 : 71) ซึ่ งแบบจาลองการจัด การภาพลัก ษณ์
องค์การตามแนวคิดของ Stuart ที่แก้ไขแล้วนั้น กล่าวว่า ภาพลักษณ์ขององค์การ คือ การแสดงออก
ทางวัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) โดยเริ่ มต้นจากบุคลิกภาพขององค์การ (Corporate
personality) ที่ แสดงถึ งปรัชญาและค่านิ ยม อันนามาสู่ กลยุทธ์ขององค์การ (Corporate strategy) ที่
ส่ ง ผลต่ อ วิ สั ย ทัศ น์ ข องผู ้บ ริ ห าร โครงสร้ า งองค์ก าร สิ น ค้า และบริ ก าร ภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก าร
(Corporate Identity) เป็ นการแสดงตัวตนขององค์การ ได้แก่ พฤติก รรมของบุ คลากรในองค์การ
สัญลักษณ์ และการสื่ อสาร ออกไปสู่ ภายนอกผ่านการสื่ อสารในรู ปแบบต่าง ๆ
Stuart ยังกล่าวว่าองค์ประกอบบุคลิกภาพขององค์การ กลยุทธ์ขององค์การ และเอกลักษณ์
องค์การ จะอยูภ่ ายในกรอบของวัฒนธรรมองค์การ และมีการสื่ อสารผ่านการสื่ อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal communications) การสื่ อส ารท างการตล าด (Marketing communications) การ
สื่ อ สารของฝ่ ายบริ ห าร (Management communications) รวมถึ งการสื่ อ สารองค์ก ารในรู ป แบบ
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ต่าง ๆ ส่ งผลให้เกิ ดเป็ นภาพลัก ษณ์ ขององค์การต่ อผูท้ ี่ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย การรับรู ้ ถึงภาพลักษณ์
องค์ก ารในระยะเวลาที่ ยาวนานจะส่ งผลถึ งชื่ อเสี ยงขององค์ก ารที่ แสดงศักยภาพของบริ ษ ทั ผล
สะท้อนกลับจากการทราบถึงภาพลักษณ์และชื่ อเสี ยงขององค์การ จะนากลับไปสู่ การปรับปรุ งกล
ยุทธ์ขององค์การและภาพลักษณ์องค์การ รวมถึงนาไปปรับกลยุทธ์การสื่ อสารต่อไป
ตัวแบบการจัดการภาพลักษณ์ องค์การในยุคต่าง ๆ สามารถสรุ ปเป็ นแนวคิดในภาพรวมที่
ชัดเจนและสอดคล้องได้วา่ กระบวนการจัดการภาพลักษณ์องค์การมีลกั ษณะเป็ นระบบ โดยเริ่ มจาก
ภายในองค์การที่ทาการกาหนดบุคลิกภาพขององค์การ อันนามาสู่ การวาง กลยุทธ์และเอกลักษณ์
องค์การ ซึ่ งมีผลต่อแนวทางในการปฏิบตั ิของทุกฝ่ ายภายในองค์การ ไม่วา่ จะเป็ นสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยที่วฒั นธรรมองค์การเหล่านี้ ถูกแสดงออกผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ อาทิ พฤติกรรมของพนักงาน
สัญลักษณ์ต่าง และการสื่ อสาร อันส่ งผลต่อการรับรู ้ของสาธารณชนต่อองค์การ ช่วงเวลาที่เกิ ดการ
รับรู ้ถึงวัฒนธรรมองค์การนั้นเรี ยกว่าช่วงบรรจบกันของเอกลักษณ์องค์การและภาพลักษณ์องค์การ
นัน่ เอง การนาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในปั จจุบนั ทาให้การจัดการภาพลักษณ์องค์การได้รับ
ความสนใจ ทั้งจากนักบริ หารและนักการสื่ อสาร
ความสาคัญของการสร้ างภาพลักษณ์ องค์การเป็ นสิ่ งที่ เป็ นมากกว่าการสื่ อสาร กล่ าวคื อ
เป็ นการบริ หารและการวางแผนเชิ งกลยุทธ์ที่แสดงความเป็ นตัวตนทั้งหมดขององค์การ ไปสู่ การ
รับรู ้ของผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ยขององค์การ การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสี ยงขององค์การที่ดี ส่ งผล
ประโยชน์อย่างมหาศาลต่อองค์การนั้น และเป็ นสิ่ งที่แสดงถึงศักยภาพขององค์การ อันนาไปสู่ ความ
แตกต่างรวมถึงการอยูร่ อดขององค์การในสภาวการณ์ที่มีการการแข่งขันอย่างรุ นแรง ดังนั้นการให้
ความสาคัญต่อแนวคิดและทฤษฎีดงั กล่าว รวมถึงการจัดการภาพลักษณ์องค์การที่เหมาะสม จะเป็ น
เครื่ องมือสาคัญที่สร้ างความแตกต่างและความแข็งแกร่ งให้กบั องค์การ เพื่อให้สามารถอยู่รอดใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสู งเช่นปั จจุบนั โดยวัดระดับของภาพลักษณ์องค์การจากปั จจัย 3 ด้าน
คื อ (1) การวางกลยุท ธ์ และการสร้ างบุ คลิ ก ภาพขององค์ก าร (2) การวางวัตถุ ป ระสงค์และแนว
ทางการดาเนิ น งาน และ (3) การสื่ อ สารในและนอกองค์ก าร โดยจะน ามาหาความสั ม พัน ธ์ ก ับ
องค์การที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันต่อไป
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ถึงปั จจัยต่าง ๆ ใน
องค์การ เพื่อบริ หารและจัดการให้เกิ ดความคล่ องตัวและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตลอดจน
เทคโนโลยี ข ององค์ก ารที่ มี อ ยู่ โดยมี เป้ าหมายเพื่ อ ความอยู่รอดขององค์ ก าร เช่ น เดี ย วกัน กับ
Hammer and Champy (1993 : 32-36) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงองค์การทั้งทางด้านโครงสร้ างและ
การจัดการ เป็ นผลมาจากปัจจัยผันแปร 3 ประการ ได้แก่
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1. การให้ความสาคัญกับผูบ้ ริ โภคที่มากขึ้นเรื่ อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อผูบ้ ริ โภค
มีจานวนจากัด ในขณะที่จานวนผูผ้ ลิ ตมีจานวนสู งขึ้น ส่ งผลให้เกิ ดการแข่งขันระหว่างผูผ้ ลิ ตเพื่อ
ช่ ว งชิ ง ผู ้บ ริ โ ภค ดัง นั้ นผู ้ผ ลิ ต จึ ง มุ่ ง ความส าคัญ ไปที่ ค วามต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค รวมถึ ง การ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการเหล่ า นั้ น ให้ ม ากที่ สุ ด และเร็ ว ที่ สุ ด อนึ่ งความเจริ ญ ก้า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ที่ เกิ ดขึ้นอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้มากขึ้น ความต้องการใน
การอุปโภคบริ โภคจึงมีลกั ษณะเฉพาะที่มากขึ้น และเป็ นผลให้เกิดอานาจต่อรองสู งขึ้นตามลาดับ จึง
กล่าวได้วา่ ยุคนี้เป็ นยุคของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง
2. สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่ องจากจานวนผูผ้ ลิ ตมีเพิ่มขึ้นและกระจัดกระจาย
อยู่ทุ ก หนแห่ ง ในขณะที่ ผูบ้ ริ โภคมี จานวนจากัด ผูผ้ ลิ ตจึ งจาเป็ นต้องวางกลยุท ธ์ ในการแย่งชิ ง
ผูบ้ ริ โภค เพื่อครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดให้มากที่สุดเท่า ดังนั้นผูผ้ ลิตจึงต้องแข่งขันในด้าน
การผลิต และการให้บริ การ ซึ่ งรวมถึง ราคา รู ปลักษณ์ของสิ นค้า การบรรจุหีบห่ อ และภาพลักษณ์
ขององค์การ ให้สูงกว่าคู่แข่งขัน
3. การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งจากภายในภายนอกองค์การ ส่ งผลกระทบกับ
ปั จจัยการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ
ปัจจัยสาคัญ 3 ประการข้างต้น ที่เรี ยกว่า 3Cs คือ การเปลี่ยนแปลง (Change) การแข่งขัน
(Competition) และ ความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Customer) ท าให้เกิ ดการปรั บ ตัวครั้งใหญ่ ของตัว
แบบการจัดการองค์การ โดยเฉพาะกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมการผลิ ตและกลุ่ ม ธุ รกิ จบริ การ เพราะกลุ่ ม
เหล่านี้ ไม่สามารถผลิตสิ นค้าหรื อให้บริ การตามความพอใจของตนเองเช่ นในอดี ต แต่ตอ้ งปรับปรุ ง
ตนเองให้สามารถดาเนิ นงานอย่างมีคุณภาพ สม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง (ณัฐพันธ์ เขจรนันท์, 2545 : 67-68) โดยเฉพาะผูบ้ ริ โภคถ้าเป็ น
ปั จ จัย ที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ความอยู่รอดองค์ก ารเท่ าใด ก็ ท าให้ ปั จ จัย ที่ จ ะสร้ า งความพอใจให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคกลายเป็ นปั จจัยหลักมากขึ้นเท่านั้น กล่าวได้วา่ องค์การในยุคศตวรรษที่ 21 นั้น ตัวแบบการ
จัดการองค์ก ารจะมุ่ งเน้ น ไปที่ ก ารจัด การภายในองค์ก าร เพื่ อ ให้ต อบสนองกับ ความพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก และปั จจัยเหล่ านี้ ถื อว่าเป็ นกลยุท ธ์ ห ลัก ขององค์ก ารที่ น ามาใช้ในการบริ ห าร
ปัจจุบนั เช่นเดียวกันกับ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541 : 35-36) ที่กล่าวว่า ปั จจัยต่าง ๆ ที่กระทบ
โดยเฉพาะเมื่ อมี ก ารเปลี่ ยนแปลงในสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในปั จจัยต่ าง ๆ ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อม (2)
เทคโนโลยี (3) ขนาดขององค์การ และ (4) กลยุทธ์ สรุ ปได้วา่ การจัดการองค์การในปั จจุบนั ควรที่
จะมุ่งเน้นไปที่เป้ าหมายขององค์การ อาทิ องค์การที่หวังผลกาไรจาเป็ นต้องมองไปที่การแข่งขันที่
ทาให้ได้กาไรเป็ นหลัก ในขณะที่องค์การของรัฐมองไปที่การจัดการเพื่อสนับสนุ นการทางานของ
ประชาชน เป็ นต้น โดยองค์การเหล่านั้นจาเป็ นต้องสร้างตัวแบบการจัดการที่สามารถปรับตัวให้เข้า
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ได้กบั สภาพแวดล้อมจากทั้งภายในและภายนอกองค์การ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541 : 254-266) ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั จะทาการสารวจหาตัวแบบการจัดการองค์การโดยมุ่งเน้นไปที่การหาปั จจัยภายในองค์การและ
นาไปสู่ องค์การที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
Kotler (2000) ได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในบริ บทของการตลาดไว้วา่ ภาพลักษณ์ (Image) เป็ น
วิถีที่ประชาชนรับรู ้เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้จาก
ปั จจัยหลายประการภายใต้การควบคุมของธุ รกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ที่องค์การธุ รกิจจะสามารถ
นามาเป็ นองค์ประกอบทางการบริ หารจัดการได้แล้ว อาจจากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
1.) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product or Service Image)
คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว
ไม่รวมถึงตัวองค์การหรื อตัวธุ รกิจ ซึ่ งบริ ษทั หนึ่ งอาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดและหลายยี่ห้อจาหน่าย
อยูใ่ นท้องตลาด ดังนั้น ภาพลักษณ์ ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพลักษณ์ โดยรวมของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทุกชนิดและทุกตรายีห่ อ้ ที่อยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบขอบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
2.) ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า (Brand Image)
คือ ภาพที่ เกิ ดขึ้นในใจของประชาชนที่ มีต่อสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งหรื อ ตรา (Brand) ใด
ตราหนึ่ ง หรื อเครื่ องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่ องหมายการค้าหนึ่ ง ส่ วนมากมักอาศัยวิธีการ
โฆษณาและส่ ง เสริ มการขาย เพื่ อ บ่ ง บอกถึ ง บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของสิ นค้า โดยการเน้ น ถึ ง คุ ณ
ลัก ษณะเฉพาะหรื อ จุ ด ขาย แม้สิ น ค้า หลายยี่ ห้ อ จะมาจากบริ ษ ัท เดี ย วกัน แต่ ก็ ไ ม่ จาเป็ นต้อ งมี
ภาพลัก ษณ์ เดี ยวกัน เนื่ องจากภาพลัก ษณ์ ข องตรายี่ห้อถื อว่าเป็ นสิ่ งเฉพาะตัว โดยขึ้ น อยู่ก ับ การ
ก าหนดต าแหน่ ง ครองใจ (Positioning) ของสิ น ค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง ที่ บริ ษ ัท ต้อ งการให้ มี ค วาม
แตกต่าง (Differentiation) จากยีห่ อ้ อื่นๆ
3.) ภาพลักษณ์ของสถาบันหรื อองค์การ (Institutional Image)
คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อองค์การหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้นเฉพาะภาพของตัว
สถาบัน หรื อองค์ก ารเพี ย งส่ วนเดี ย ว ไม่ รวมถึ ง สิ น ค้าหรื อบริ ก ารที่ จาหน่ า ย ดังนั้น ภาพลัก ษณ์
ประเภทนี้จึงเป็ นภาพที่สะท้อนถึงการบริ หารและการดาเนินงานขององค์การ ทั้งในแง่ระบบบริ หาร
จัด การบุ ค ลากร (ผู บ้ ริ ก ารและพนัก งาน) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการท าประโยชน์ แ ก่
สาธารณะ
อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ และ จิระเสกข์ ตรี เมธสุ นทร (2549) เสนอว่าจากการเปลี่ยนแปลง
ต่ างๆในโลกปั จ จุ บ ัน ท าให้ นัก การตลาดต้อ งปรั บ เปลี่ ย นกลยุท ธ์ ใ ห้ เข้า กับ ความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของการสร้างภาพลักษณ์ข องตราสิ นค้า
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เป็ นอีกหนึ่ ง กลยุทธ์ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้ างความสัมพันธ์เชิ งบวกกับลูกค้า ช่ วยสร้างความ
แตกต่างให้กบั สิ นค้าและบริ การได้ ทาให้เกิดความได้เปรี ยบในการแข่งขันที่ยงั่ ยืน โดยตราสิ นค้าจะ
สร้ างให้สินค้ามีความแตกต่างภายในจิตในของลู กค้า โดยตราสิ นค้าจะเป็ นสิ่ งที่ บ่งบอกถึ งสัญญา
ขององค์กรที่จะส่ งมอบสิ นค้าหรื อบริ การในคุ ณภาพและผลประโยชน์ที่เหมือนเดิ มทุกครั้งในการ
ซื้ อหรื อใช้บริ การนั้นๆ ตราสิ นค้าที่แข็งแกร่ งจะมีมูลค่าคิดเป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินองค์กร ซึ่ ง
มูลค่าดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกปี
ในการพัฒนาตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งมี ข้ นั ตอนหลักอยู่ 2 ขั้น ได้แก่ การพัฒนาคุ ณค่าของ
ข้อเสนอและการสร้างตราสิ นค้า นักการตลาดที่รู้จกั และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องจะ
สามารถวางตาแหน่ งของตราผลิ ตภัณฑ์และสร้ างความสัมพันธ์กบั ลู กค้าได้ดีกว่าคู่แข่งย่อมได้ชัย
ชนะในสงครามการตลาดในปัจจุบนั
ภาพลักษณ์สินค้าคือ การโฆษณาในตัวเอง หากการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ดีจะมัดใจลูกค้าได้
นัก ธุ รกิ จบางรายเชื่ อว่าการออกแบบบรรจุ ภ ัณ ฑ์ เป็ นเครื่ องส าอางตกแต่ งให้ สิ นค้า หรื อการหา
เอกลักษณ์ ของสิ นค้าของตนให้เจอคือสิ่ งที่ตอ้ งทา เพราะภาพลักษณ์ ภายนอกของผลิ ตภัณฑ์สาคัญ
กับ การอยู่รอดในตลาดมาก เช่ น เดี ย วกับ คุ ณ ภาพภายในของสิ น ค้าชนิ ด นั้น ซึ่ งเหตุ ผ ลทั้ง สอง
ประการนี้ เกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออก การสร้างเอกลักษณ์ตอ้ งมีภาพลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ภาพ
ลัก อย่างเดี ยวไม่ ส ามารถสร้ างเอกลัก ษณ์ ให้ก ับ แบรนด์ได้ โดยการสร้ างแบรนด์มี หลายกลยุท ธ์
ได้แก่ การสร้างแบรนด์แบบมีเอกลักษณ์โดยที่เอกลักษณ์ น้ นั ๆต้องโดดเด่นแตกต่าง มีขอ้ ได้เปรี ยบ
และเป็ นจุ ด ยัง่ ยืน มิ ฉ ะนั้น การสร้ า งแบรนด์ ก็ จะเป็ นการลงทุ น ระยะสั้ นและสิ้ น เปลื อ ง ซึ่ งผิ ด
วัตถุ ประสงค์ของการสร้ างแบรนด์ที่จะต้องเป็ นการลงทุ นระยะยาวและต้องครอบคลุ มทั้งในด้าน
ภาพ เสี ยงและพฤติกรรม
ภาพลักษณ์ ของตราสิ นค้าแสดงถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ทาให้เกิดความแตกต่างภายในจิตใจ
ของผูบ้ ริ โภค ตราสิ นค้าเป็ นสัญลักษณ์ที่ถ่ายทอดถึง คุณลักษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่ อและคุณค่า
ของสิ นค้านั้นๆการสร้ างความแข็งแกร่ งของตราสิ นค้าจะต้องมี การบริ หารจัดการที่ ดีเพื่ อท าให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความยึดเหนี่ ยวกับคุณค่าโดยรวมในตราสิ นค้านั้น การพัฒนาตราสิ นค้าให้แข็งแกร่ งมี
2 ขั้นตอนหลัก คือ การพัฒนาคุ ณค่าของข้อเสนอ ตั้งแต่การเลื อกวางตาแหน่ งกว้างๆตามด้วยการ
เลือกตาแหน่งเฉพาะและคุณค่าของสิ นค้านั้นๆ สรุ ปเป็ นการพัฒนาคุณค่าโดยรวม และการสร้างตรา
สิ นค้า เริ่ มจากการเลื อกชื่ อตราสิ นค้า กาหนดคามัน่ สัญญาและความเกี่ ยวพันของชื่ อที่ เลื อก แล้ว
สร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ของสิ นค้า และประเมินความมีประสิ ทธิ ภาพของตราสิ นค้านั้น ในยุค
ปั จจุ บ นั ทฤษฎี การสร้ างตราสิ นค้ามี แนวคิ ดที่ แตกต่างไปจากเดิ ม โดยต้องท าความรู ้ จกั และเข้า
ใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ถูกต้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป
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2.1.1 องค์ ประกอบของภาพลักษณ์ และการเกิดภาพลักษณ์
“ภาพลักษณ์ ” เป็ นความรู ้ ความรู ้สึกของคนเราที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู ้ น้ นั เป็ น
ความรู ้ ที่ เ ราสร้ า งขึ้ นมาเองเฉพาะตน เป็ นความรู ้ เ ชิ ง อั ต วิ สั ย (Subjective Knowledge) ซึ่ ง
ประกอบด้วย “ข้อเท็จจริ ง คุณค่าที่เราเป็ นผูก้ าหนด โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู ้เชิ งอัตวิสัย
เกี่ ยวกับสิ่ งต่าง ๆ รอบตัวที่ได้ประสบและมีความเชื่ อว่าจริ ง เนื่ องจากคนเราไม่สามารถที่ จะรั บรู ้
และท าความเข้าใจกับทุ กสิ่ งได้ครบถ้วนเสมอไป เรามักจะได้เฉพาะ ภาพ บางส่ วนหรื อลักษณะ
กว้าง ๆ ของสิ่ งเหล่านั้น ซึ่ งอาจไม่ชดั เจนแน่นอนเพียงพอ แล้วมักตีความหมาย (Interpret) หรื อให้
ความหมายแก่สิ่งนั้น ๆ ด้วยตัวเราเอง ความรู ้เชิ งอัตวิสัยนี้จะประกอบกันเป็ นภาพลักษณ์ของสิ่ งต่าง
ๆ ที่อยูใ่ นโลกตามทัศนะของเรา และพฤติกรรมที่เราแสดงออกก็จะขึ้นอยูก่ บั ภาพลักษณ์ของสิ่ งนั้น
ๆ ที่เรามีอยูใ่ นสมองด้วย เพื่อให้ง่ายแก่การทาความเข้าใจ อาจแยกองค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้
เป็ น 4 ส่ วน แต่ในความเป็ นจริ งองค์ประกอบทั้ง 4 ส่ วนนี้ มีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างไม่อาจ
แบ่งแยกได้ คือ (Askegaard and Christensen 2001)
1. องค์ป ระกอบเชิ ง การรับ รู ้ (Perceptual Component) เป็ นสิ่ งที่ บุ ค คลได้จากการสั งเกต
โดยตรง แล้วนาสิ่ งนั้นไปสู่ การรับรู ้ สิ่ งที่ ถูกรับรู ้ น้ ี อาจจะเป็ นบุ คคล สถานที่ เหตุ การณ์ ความคิด
หรื อสิ่ งของต่าง ๆ เราจะได้ภาพของสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เหล่านี้โดยผ่านการรับรู ้เป็ นเบื้องแรก
2. องค์ ป ระกอบเชิ ง ความรู ้ (Cognitive Component) ได้แ ก่ ส่ ว นที่ เป็ นความรู ้ เกี่ ย วกับ
ลักษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิ่ งต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตและรับรู ้
3. องค์ประกอบเชิงความรู ้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ ง
ต่าง ๆ อาจเป็ นความรู ้สึกผูกพันยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ชอบหรื อไม่ชอบ
4. องค์ป ระกอบเชิ งการกระท า (Cognitive Component) เป็ นความมุ่ งหมายหรื อเจตนา ที่
เป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิตอบโต้สิ่งเร้ านั้น โดยเป็ นผลของปฏิ สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิ ง
ความรู ้และเชิงความรู ้สึก
องค์ประกอบเชิ งการรับรู ้ เชิ งความรู ้ เชิ งความรู ้ สึก และเชิ งการกระทานี้ จะผสมผสานกัน
เป็ นภาพที่บุคคลได้มีประสบการณ์ ในโลก ดังนั้น ภาพลักษณ์ ที่ดีของธุ รกิ จจึงสัมพันธ์โดยตรงกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งกว่าผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย (Target Consumer) แต่ละราย จะเปลี่ยนฐานะมา
เป็ นลูกค้า (Customer) นั้น จะผ่านการรับรู ้ (Perception) จนเกิ ดความรู ้ (Knowledge) และความรู ้สึก
(Affection) ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์การธุ รกิจ จนกระทัง่ เกิดพฤติกรรมการซื้ อ (Buying) มาบริ โภค
ในที่สุด
Kotler (2000 : 296) ได้ ก ล่ า วถึ ง ภาพลัก ษณ์ ใ นปริ บ ทของการตลาดไว้ว่ า ภาพลัก ษณ์
(Image) เป็ นวิถีที่ประชาชนรับรู ้ เกี่ยวกับบริ ษทั หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และภาพลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่
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เกิ ดขึ้ นได้จากปั จจัยหลายประการภายใต้การควบคุ มของธุ รกิ จเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ ที่องค์การ
ธุ รกิ จจะสามารถนามาเป็ นองค์ประกอบทางการบริ หารจัดการได้แล้ว อาจจากัดขอบเขตประเภท
ของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการตลาดให้ชดั เจนโดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทด้วยกันคือ
1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั เพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์การหรื อตัวธุ รกิจ
ซึ่ งบริ ษ ัท หนึ่ ง ๆ อาจมี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ห ลายชนิ ด และหลายยี่ ห้ อ จ าหน่ า ยอยู่ ใ นท้อ งตลาด ดัง นั้ น
ภาพลักษณ์ ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพโดยรวมของผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การทุกชนิ ดและทุกตรายี่ห้อ ที่ อยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่ง
2. ภาพลักษณ์ ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่ เกิ ดขึ้นในใจของประชาชนที่ มีต่อสิ นค้า
ยีห่ ้อใดยีห่ ้อหนึ่งหรื อตรา (Brand) ใดตราหนึ่ง หรื อเครื่ องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่ องหมาย
การค้าหนึ่ง ส่ วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะ
ของสิ น ค้า โดยการเน้น ถึ ง คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะหรื อ จุ ด ขาย แม้สิ น ค้าหลายยี่ห้อ จะมาจากบริ ษ ัท
เดี ยวกัน แต่ก็ไม่จาเป็ นต้องมีภาพลักษณ์ เหมือนกัน เนื่ องจากภาพลักษณ์ ของตรายี่ห้อถื อว่าเป็ นสิ่ ง
เฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กบั การกาหนดตาแหน่ งครองใจ (Positioning) ของสิ นค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ ง ที่
บริ ษทั ต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่ อ้ อื่น ๆ
3. ภาพลักษณ์ ของสถาบันหรื อองค์การ (Institutional Image) คือ ภาพที่ เกิ ดขึ้ นในใจของ
ประชาชนที่มีต่อองค์การหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้นเฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์การเพียงส่ วนเดียว
ไม่ รวมถึ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ จาหน่ าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ ป ระเภทนี้ จึงเป็ นภาพที่ สะท้อนถึ งการ
บริ ห ารและการด าเนิ น งานขององค์ก าร ทั้ง ในแง่ ระบบบริ ห ารจัด การ บุ ค ลากร(ผู บ้ ริ ห ารและ
พนักงาน) ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทาประโยชน์แก่สาธารณะ
2.1.2 ภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริมการตลาดทีพ่ งึ ประสงค์
การก าหนดภาพลัก ษณ์ ที่ พึ ง ประสงค์ (Wish Image or Desired Image) เพื่ อ สนั บ สนุ น
การตลาดขององค์การธุ รกิจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องคานึ งถึงความต่าง (Differentiation) จาก
ภาพลักษณ์ของคู่แข่งในตลาดเดียวกันด้วย
สาหรับภาพลักษณ์ ขององค์การที่สังคมต้องการในความเห็ นของ อานวย วีรวรรณ 2538
อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์, 2540 : 107-108) มีดงั นี้
1. เป็ นองค์การที่เจริ ญก้าวหน้าทันโลก
2. มีบริ การและสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
3. มีระบบบริ หารและฝ่ ายจัดการที่สูงด้วยประสิ ทธิภาพ
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4. ทาคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ส่วนรวม
5. ปฏิบตั ิงานภายในกรอบกฎหมายของบ้านเมือง
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสู ง
ในการก าหนดภาพลัก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาดที่ พึ ง ประสงค์น้ ัน อาจเริ่ ม ต้น จากการ
วิเคราะห์จาแนกภาพลักษณ์แต่ละด้านโดยอาศัยกรอบทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) ทั้ง 4 ส่ ว น คื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย (Place) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
สาหรับองค์การธุ รกิ จโดยทัว่ ไป สามารถกาหนดภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์โดยอาศัยส่ วน
ประสมทางการตลาดรวมไปถึงมิติอื่น ๆ ของธุ รกิจมาเป็ นแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. ภาพลั ก ษณ์ ที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า นสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารที่ จ าหน่ า ย เช่ น สิ น ค้ามี คุ ณ ภาพดี
น่าเชื่อถือ สิ นค้ามีความทันสมัย สิ นค้ามีเอกลักษณ์โดดเด่น สิ นค้ามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. ภาพลักษณ์ ทพี่ ึงประสงค์ ด้านราคา โดยทัว่ ไป ผูบ้ ริ โภคจะเริ่ มต้นจากจุดแรกคือ คานึงถึง
ราคาสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่มีความเหมาะสมและยุติธรรม แต่ในภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงสาหรับ
ตลาดสิ นค้าบางประเภทนั้น เป้ าหมายของภาพลักษณ์ดา้ นราคาอาจต้องปรับตัวสู่ อีกมิติหนึ่ ง นัน่ คือ
ราคาย่อมเยา
3. ภาพลัก ษณ์ ที่ พึ งประสงค์ ด้ านช่ องทางการกระจายสิ น ค้ า มัก จะมุ่ ง ในประเด็ น เรื่ อ ง
สถานที่ จ าหน่ า ยและระยะเวลาที่ ผู บ้ ริ โภคสามารถเข้าถึ ง ได้โดยสะดวก เช่ น ตัวแทนจาหน่ า ย
ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและทัว่ ถึง เป็ นต้น
4. ภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ ด้านการส่ งเสริมการตลาด อาจจาแนกออกเป็ นส่ วนย่อย ๆ คือ
4.1 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมการสื่ อสารการตลาด เช่น สื่ อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ใช้มี
ความทันสมัย มีรสนิ ยมที่ดี นอกจากนี้ ในแง่ข่าวสารก็ตอ้ งมีความเป็ นเอกภาพ จริ งใจ ไม่โอ้อวด
4.2 ภาพลักษณ์ของกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย ในแง่รูปแบบและอรรถประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้ ยังครอบคลุ มไปถึ งกิ จกรรมและอุปกรณ์ ส่งเสริ มการขายว่ามีความทันสมัยและหมาะสมกับ
สิ นค้า เช่น การจัดวางสิ นค้าแคตตาล็อก พรี เซ็ นเตอร์ เป็ นต้นแต่อย่างไรก็ตาม ความประทับใจของ
ผู บ้ ริ โ ภคที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารนั้ น บางครั้ งก็ มิ ไ ด้เกิ ด จากจุ ด แข็ ง ด้า น
การตลาดของผลิตภัณฑ์แต่เพียงส่ วนเดียว หากยังขึ้นอยูก่ บั ส่ วนที่เป็ นคุณค่าเพิ่ม (Value Added) อีก
ด้วย
5. ภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ ด้านบริการ ประสิ ทธิ ภาพของบริ การเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ
สาคัญสองส่ วนคือ พนักงานบริ การและระบบบริ การ ธุ รกิจจึงต้องพัฒนาทั้งระบบบริ การเพื่อให้มี
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ภาพของความทันสมัย ก้าวหน้า รวดเร็ ว และถูกต้องแม่นยา พร้อม ๆ กับพนักงานบริ การที่มีความ
เชี่ยว-ชาญ คล่องแคล่ว สุ ภาพ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยไมตรี อนั ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
สร้างภาพลักษณ์ดา้ นบริ การได้เต็มที่
6. ภาพลัก ษณ์ ที่พึ งประสงค์ ด้ านองค์ การ ถื อว่าเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตัวหรื ออัตลัก ษณ์
(Identity) ของแต่ ล ะธุ รกิ จ โดยยึดแนวคิ ดในการเป็ น “องค์ก ารที่ ดีข องสัง คม” (Good Corporate
Citizen) เช่ น ภาพลักษณ์ ที่เกี่ ยวข้องกับ ความรู ้ ค วามสามารถและคุ ณ ธรรมของเจ้าของธุ รกิ จและ
ผูบ้ ริ หาร ความมัน่ คงก้าวหน้าของกิจการ ความทันสมัยและก้าวหน้าทางวิทยาการของธุ รกิจ ความรู ้
ความสามารถ รวมถึงประสิ ทธิ ภาพการทางานและมนุ ษยสัมพันธ์ของพนักงาน ความมีจริ ยธรรม
และรั บ ผิดชอบต่อสังคม การท าคุ ณ ประโยชน์ แก่ สั งคม (เช่ น ในด้านศิล ปวัฒ นธรรม การศึก ษา
เยาวชน สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ)
2.1.3 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ การสร้ างภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริม
การตลาด
การกาหนดกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดมีปัจจัยที่จะต้องพิจารณา
แตกต่างกันออกไปตามประเภทของธุ รกิจและเป้ าหมายทางการตลาดของธุ รกิจนั้น ๆ ในแต่ละ
ช่วงเวลาเนื่ องจากการกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์ดาเนินงานสร้างภาพลักษณ์จะต้องมีความเป็ นไป
ได้จริ งภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์ปัจจุบนั ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้วา่ ในการพิจารณากาหนดกล
ยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจใด ๆ นั้น จาเป็ นต้องคานึงถึงปั จจัยสาคัญ
ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นพื้นฐานดังนี้
1. องค์ ประกอบของธุ รกิจ ได้แก่ ขนาด ประเภท เทคโนโลยีการผลิต ตลาด นโยบายและ
เป้าหมายทางการตลาด ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการสร้างภาพลักษณ์ของธุ รกิจ
2. สภาพเศรษฐกิจ โดยพิจารณาภาวะ การเติบโตและการถดถอย ตั้งแต่เศรษฐกิจระดับโลก
ประเทศ ท้องถิ่น จนถึงบุคคล
3. สภาพการแข่ งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยดูวา่ มีภาวการณ์แข่งขันอย่างไร
จุดเด่นของคู่แข่งคืออะไร และแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวมเป็ นอย่างไร
4. กรอบของสั งคม ครอบคลุมเรื่ องของวัฒนธรรม วิถีชีวิต กฎหมาย ซึ่ งอาจเป็ นข้อจากัด
ส าหรั บ การสื่ อสารเพื่ อสร้ างภาพลัก ษณ์ ข องธุ รกิ จบางประเภท เช่ น กฎหมายคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารและยา เป็ นต้น
5. กฎจรรยาบรรณวิช าชี พ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในธุ รกิ จที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ชี วิ ตมนุ ษ ย์อ ย่า ง
ใกล้ชิด อาทิ ธุ รกิจโรงพยาบาลซึ่ งต้องคานึงถึงกฎแพทยสภาเป็ นแนวทางสาคัญ ฯลฯ
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6. ผลกระทบต่ อทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมและพลังงาน ดังเช่ นที่ ธุรกิ จบางรายนา
แ น ว คิ ด เรื่ อ ง ก าร ต ล าด สี เขี ย ว (Green Marketing) ม าใ ช้ เป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ท าง ก าร ต ล าด
ปั จจัยเหล่ านี้ จะช่ วยเป็ นแนวทางให้ธุรกิ จสามารถกาหนดกรอบของภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ได้
อย่างถู ก ต้องเหมาะสม พร้ อมกับ สามารถเลื อกใช้วิธี ก ารสื่ อสารต่ าง ๆ ให้ ส อดคล้องกัน อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่
การใช้ กลยุ ท ธ์ การสื่ อสารการตลาดในการสร้ างภาพลั ก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาด
เป็ นที่ ย อมรั บ กัน โดยทั่วไปว่า การสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication) เป็ นการสื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ร ต ล า ด เพื่ อ ส ร้ า ง ก า ร รั บ รู ้ ส ร้ า ง ค ว า ม เข้ า ใ จ
และสร้างการยอมรับระหว่างธุ รกิ จกับผูบ้ ริ โภค โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสาคัญคือช่วยกระตุน้ การขาย
(Sale) และสร้ า งความจงรั ก ภัก ดี ข องลู ก ค้า (Customer Loyalty) กิ จ กรรมการสื่ อ สารการตลาด
จึงประกอบด้วยส่ วนสาคัญคือ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย และการตลาด
ทางตรงในปั จจุบนั การสื่ อสารการตลาดได้รับการพัฒนาให้เป็ นกลยุทธ์อนั ทรงประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
โดยเน้นเป้ าหมายและกลวิธีสื่อสารที่มีความเข้มข้นและสอดประสานกันอย่างมีพลัง หรื ออาจเรี ยก
กลยุท ธ์ น้ ี ว่า การสื่ อ สารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing Communication หรื อ
IMC) โดยอธิ บายว่า เป็ นการผสมสานเครื่ องมื อสื่ อสารมาใช้ร่วมกันอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการ
โฆษณาผ่านสื่ อมวลชน (Mass-media Advertising) การขายโดยพนัก งาน (Personal Selling) การ
ส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การตลาดทางตรง(Direct
Marketing)บรรจุภณ
ั ฑ์ (Packaging) และอื่ น ๆ เพื่ อเผยแพร่ ข่ าวสารที่ มี ค วามชัดเจน (Clear) คงที่
(Consistent) และจับใจ (Compelling) เกี่ยวกับองค์การและผลิตภัณฑ์ (Kotler and Armstrong, 2018
: 439)
ทั้งนี้ การสื่ อสารการตลาดแบบผสมผสานสามารถช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ ง
ของตรายีห่ ้อ(Strong Brand Identity) ในตลาด โดยการผูกรวมเอาภาพลักษณ์และข่าวสารต่าง ๆ เข้า
ไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งหมายความว่า ข่าวสารตาแหน่งครองใจและภาพลักษณ์ ตลอดจนอัตลักษณ์ของธุ รกิจ
จะถู ก น าเสนออย่ า งกลมกลื น เป็ นแนวเดี ย วกั น ในทุ ก ๆ เครื่ องมื อ ไม่ ว่ า จะเป็ นทางการ
ประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย และอื่น ๆแนวคิดในการนากล
ยุทธ์ การสื่ อสารการตลาดมาใช้เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดนี้ เป็ นการประยุกต์เอา
แนวทางการดาเนิ น งานของการตลาดสมัย ใหม่ ม าเป็ นกรอบ เนื่ องจากภาพลัก ษณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม
การตลาดถื อเป็ นเป้ าหมายสาคัญทางการตลาดที่องค์การธุ รกิจจะต้องสร้างเสริ มให้มีความโดดเด่น
และเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองในภาวการณ์แข่งขันของตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วไว้แ ล้ว ในข้า งต้น ว่า การก าหนดภาพลัก ษณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดที่ พึ ง
ประสงค์น้ นั วิเคราะห์ จาแนกโดยอาศัยกรอบทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาดร่ วมกับทฤษฎี การ
สื่ อ สารการตลาด ดัง นั้น การบรรลุ เป้ า หมายของภาพลัก ษณ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การตลาดจึ ง สามารถ
ดาเนินการได้โดยอาศัยเครื่ องมื อการสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication Tools) ที่มีอยู่
มาประยุกต์ใช้ให้กลมกลืนกัน ดังนี้
1. การสร้ างภาพลั ก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาดโดยอาศั ย การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือหลักในการสื่ อสารภาพลักษณ์ของสิ นค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่สื่อถึง
ความสวยงาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีล้ าสมัย ทั้งนี้ การสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อของสิ นค้า
หรื อบริ การผ่านทางโฆษณามีองค์ประกอบที่ สาคัญคือ ภาพของสิ นค้า คาขวัญ คาบรรยายจุดเด่ น
ของสิ นค้า ชื่ อผูแ้ ทนจาหน่าย สถานที่ติดต่อและโทรศัพท์ ชื่ อและที่ต้ งั ของบริ ษทั ซึ่ งทั้งหมดนี้ ตอ้ ง
บ่งบอกถึงบุคลิกของสิ นค้าและตาแหน่งครองใจของสิ นค้านั้น ๆ อย่างเด่นชัด
2. การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาดโดยอาศั ย การประชาสั ม พั น ธ์ (Public
Relations)การประชาสั ม พัน ธ์ เป็ นเครื่ องมื อที่ ส ร้ า งความเชื่ อถื อได้ดี และมี ค วามยืด หยุ่น สู ง จึ ง
สามารถช่ วยสร้างภาพลักษณ์ตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริ ษทั ได้ดว้ ยวิธีการ
เสนอข้อเท็จจริ งเชิ งบวกอย่างนุ่ มนวลและไม่โอ้อวด จึงกลายเป็ นจุดแข็งที่เสริ มสร้างความเชื่ อถือ
ไว้วางใจแก่ผูบ้ ริ โภคในระยะยาว นอกจากนี้ การทาประชาสัมพันธ์ยงั เป็ นเครื่ องมือหลักของการ
สื่ อสารภาพลักษณ์ขององค์การ โดยถ่ายทอดผ่านทางกิจกรรมพิเศษ การรณรงค์ และสื่ อ เพื่อบ่งบอก
ถึงประสิ ทธิ ภาพและความเจริ ญก้าวหน้าของกิจการ และแสดงให้เห็นถึ งความรับผิดชอบที่ธุรกิจมี
ต่อสังคม
3. การสร้ างภาพลักษณ์ เพื่ อส่ งเสริ ม การตลาดโดยอาศั ยการสื่ อสารผ่ านบุ คคล (Personal
Contact)การสื่ อสารผ่านทางบุคคลในที่น้ ี อาจเป็ นพนักงานขายสิ นค้า ตัวแทนจาหน่าย หรื อสมาชิ ก
ในระบบการตลาดขายตรง ซึ่ งทาหน้าที่โดยตรงในการถ่ายทอดข้อมู ลและให้บริ การที่ดีแก่ลูกค้า
ตลอดจนช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ องค์ก ารธุ ร กิ จ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการดาเนิ นงานธุ รกิ จขายตรง (Direct Sale) ซึ่ งถื อว่าสื่ อบุ คคลเป็ นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนธุ รกิจและเป็ นช่องทางในการสื่ อสารระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าในทุก ๆ เรื่ อง ทั้งเรื่ อง
สิ นค้า บริ การ และกิจกรรมต่าง ๆนอกจากช่องทางสื่ อบุคคลซึ่ งทาหน้าที่ขายโดยตรงแล้ว พนักงาน
บริ การ รวมถึงพนักงานทั้งหมดของบริ ษทั ล้วนมีส่วนช่วยสนับสนุนภาพลักษณ์ของธุ รกิจทั้งสิ้ น
4. การสร้ างภ าพ ลั ก ษ ณ์ เพื่ อส่ งเส ริ ม การต ลาดโดยอาศั ยการส่ งเส ริ ม การขาย
การส่ งเสริ มการขายในที่น้ ีหมายรวมทั้งกิจกรรมและอุปกรณ์ส่งเสริ มการขายที่จดั ขึ้น ทั้งสองส่ วนนี้
ต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเป้ าหมาย เพื่อช่วยสร้างเสริ มภาพลักษณ์
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ที่ดีและถู กต้องของสิ นค้ารวมไปถึ งภาพลักษณ์ ที่ดีของธุ รกิ จ โดยสะท้อนถึ งตาแหน่ งครองใจของ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ขายอย่างชัดเจนและมีรสนิยมอันเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
5. การสร้ างภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริมการตลาดโดยอาศัยการสื่ อสารผ่ านอัตลักษณ์ ของธุรกิจ
การสื่ อสารผ่านอัตลักษณ์ ของธุ รกิ จในที่น้ ี หมายถึ งการกาหนดรู ปแบบหรื อการออกแบบ (Design)
ซึ่ งสามารถถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบหลัก ๆ ของธุ รกิ จได้โดยตรง คือ ถ่ายทอดผ่านอัตลักษณ์ของ
สิ นค้า (Product Identity) ซึ่ งเน้นที่การออกแบบตัวสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับตาแหน่ ง
ครองใจ นอกจากนี้ ยังถ่ ายทอดผ่านอัตลัก ษณ์ ข ององค์การ (Corporate Identity) ซึ่ งเน้นที่ รูปทรง
ของอาคาร การตกแต่งสถานที่ บรรยากาศ ป้ ายสัญลักษณ์ รวมถึงเครื่ องแบบพนักงาน ที่จะช่วยสื่ อ
ค วาม ห ม ายแ ล ะ ส ร้ างค วาม ป ระ ทั บ ใจใน ทิ ศ ท างที่ ต้ อ งก ารได้ อ ย่ า งส อ ด ค ล้ อ งกั น
ดังนั้น หากธุ รกิ จสามารถผสมผสานการใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาด (Marketing Communication
Tools) หลาย ๆ ชนิ ดเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยที่ทุก ๆ เครื่ องมือดังได้กล่าวมาข้างต้นต่างมุ่งสู่
เป้ าหมายที่ชัดเจนเป็ นหนึ่ งเดียวแล้ว ก็สามารถผลักดันให้เกิ ดเป็ นภาพลักษณ์ ที่เข้มแข็ง และทรง
พลังมากพอที่จะช่วยสนับสนุ นการตลาดของธุ รกิจได้อย่างดี ดังที่ Kotler (2000:296-297) ได้ยืนยัน
ไ ว้ ว่ า ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ เกิ ด ผ ล ดี ต่ อ ธุ ร กิ จ ใ น 3 ส่ ว น คื อ
(1) ช่ วยสร้ างบุ ค ลิ ก และคุ ณ ค่ า แก่ สิ น ค้า (Product Value and Proposition) (2) ช่ วยน าเสนอความ
แตกต่างที่ ชัดเจน ไม่สับสนกับคู่แข่ง และ (3) ภาพลักษณ์ ในจิตใจ (Mental Image) ช่ วยก่ อให้เกิ ด
พลังของอารมณ์ความรู ้สึก โดยการถ่ายทอดภาพลักษณ์เหล่านี้ ผา่ นช่องทางการสื่ อสารทุกชนิ ดและ
การสื่ อสารตราสิ นค้า (Brand Contact) ข่ าวสารนี้ จะต้องสื่ อผ่านทุ กทางทั้งสั ญลักษณ์ (Symbols)
สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ บรรยากาศของบริ ษทั กิ จกรรมต่าง ๆ ที่ จดั ขึ้น ตลอดจนพฤติกรรมการ
แสดงออกของพนักงาน
ภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดจะเกิ ดขึ้ นและคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่ องยืนยาว ตลอดจนมี
การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีตลอดเวลา และสามารถส่ งเสริ มการดาเนิ นธุ รกิจขององค์การได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องอาศัย กระบวนวิธีของการสื่ อสารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication)
และ การสื่ อสารเพื่ อชั กจู งใจ (Persuasive Communication) โดยดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ ตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. ส ารวจวิ เคราะห์ ภ าพลั ก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาดของบริ ษั ท ที่ เป็ นอยู่ ใ นปั จ จุ บั น
โดยตรวจสอบจากกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นเป้ าหมาย (Target Consumer) ว่า ภาพลัก ษณ์ ปั จจุ บ นั เป็ น
อย่างไร มีภาพลักษณ์ ซ้อนเชิ งบวก-ลบในด้านใดบ้าง จากนั้น หากเคยได้ต้ งั เป้ าหมายภาพลักษณ์ ที่
พึงประสงค์ไว้ก่อนหน้าแล้ว ให้นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบดูวา่ มีดา้ นใดที่บรรลุถึงภาพลักษณ์ ที่พึง
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ประสงค์แ ล้ว และมี ด้า นใดที่ ย งั ประสบปั ญ หา เพื่ อ น ามาเป็ นแนวทางก าหนดเป้ า หมายของ
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ในสายตาของกลุ่มเป้ าหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. วิ เ คราะห์ ส่ วน ประสมทางการต ลาด และเป้ าห มายทางการต ลาดของธุ รกิ จ
เป็ นการสารวจตนเองโดยคานึงถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ขาย คุณสมบัติ บรรจุภณ
ั ฑ์ การวางตาแหน่ ง
ครองใจ (Positioning) ในตลาด เพื่อช่วยในการกาหนดภาพลักษณ์ เป้ าหมายให้สามารถตอบสนอง
การแข่งขันทางการตลาดของธุ รกิ จได้ดงั ตัวอย่างเช่ น ธนาคารกสิ กรไทยกาหนดตาแหน่ งทางการ
ตลาดไว้ว่า “ธนาคารกสิ ก รไทยจะเป็ นทางเลื อกที่ ดี ก ว่าส าหรั บ ธนาคารระดับ สากลและระดับ
ท้ อ ง ถิ่ น ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ” โ ด ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย แ น ว ท า ง ด า เนิ น ก า ร 5 ส่ ว น คื อ
(1) มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สูงด้วยเทคโนโลยี (High Technology Infrastructure) (2) การบริ การ
ที่ เ ป็ น มิ ต ร ( Personalized Service) (3) มุ่ ง สู่ ส า ก ล ( International Caliber)
(4) ภาคภูมิใจในความเป็ นไทย (Thai Heritage) และ(5) คานึงถึงสังคม (Community Caring)
3. ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย ภ า พ ลั ก ษ ณ์ เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ก า ร ต ล า ด ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์
ก่ อนอื่ น ต้องตระหนัก ว่าการสร้ างภาพลัก ษณ์ ใ ห้ดี พ ร้ อม ๆ กัน ในทุ ก ด้านนั้น เป็ นเรื่ องที่ ย ากจะ
เป็ นไปได้ ในขั้นนี้ ผบู ้ ริ หารภาพลักษณ์ จึงต้องเลื อกกาหนดภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์เพียงบางด้าน
โดยเลือกจัดอันดับภาพลักษณ์ ดา้ นหลัก ๆ ก่อน คราวละไม่เกิ น 3-5 ด้านเพื่อป้ องกันความสับสน
โดยมี ข ้อ ความระบุ ถึ ง หัว ข้อ ส าคัญ หรื อ แนวคิ ด หลัก (Theme) ก าหนดไว้อ ย่า งชัด เจนเพื่ อ เป็ น
แนวทางสาหรับขั้นต่อไป
4. กาหนดเครื่ องมือ (Tools) สื่ อสารการตลาดและวางแผนการสื่ อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์
เพื่อส่ งเสริ มการตลาด จากแนวทางการตั้งเป้ าหมายภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ชี้ ให้เห็ นถึ งองค์ประกอบที่ สาคัญของการสร้ างภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดซึ่ งธุ รกิ จจะต้อง
วางแผนดาเนินงานให้ ประสานกันใน 2 ส่ วนหลัก ๆ ได้แก่
4.1 การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรื อ อัตลักษณ์ขององค์การ (Corporate Identity) ซึ่งต้องมี
ทั้งในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับกายภาพ (Physical) อันประกอบด้วยรู ปทรง เส้น สี ที่ผูบ้ ริ โภคสามารถ
สัมผัสได้โดยตรง ตั้งแต่อาคารสานักงาน การตกแต่งสถานที่ ป้ ายสัญลักษณ์ เครื่ องแบบพนักงาน
ชั้นวางสิ น ค้า ฯลฯ และในด้านกิ จกรรมดาเนิ นงาน (Performance) เช่ น การจัดกิ จกรรมทางการ
ตลาด การจัดโครงการรณรงค์เพื่อสังคม ฯลฯ
4.2 การเลือกใช้เครื่ องมือสื่ อสารการตลาดและการวางแผนการสื่ อสาร ซึ่ งครอบคลุ มทั้ง
แผนกิ จกรรมและแผนการใช้สื่อในทุ ก ๆ เครื่ องมื อ โดยมีหัวข้อสาคัญหรื อแนวคิดหลัก (Theme)
เป็ นตัวควบคุมข่าวสารในทุกเครื่ องมือให้มีความเป็ นเอกภาพตลอดทั้งโครงการ
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5. ปฏิบัติการสื่ อสารตามแผนโดยอาศัยกลยุทธ์ การใช้ สื่อและการนาเสนอสารทีเ่ ป็ นเอกภาพ
ซึ่ งขั้นตอนนี้ จาเป็ นต้องอาศัยการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรม และการออกแบบสื่ อให้มีรูปลักษณ์
ดึ งดู ดใจกลุ่ มเป้ าหมาย พร้ อม ๆ กับการสร้ างสารให้สัมพันธ์กบั สื่ อที่ใช้ได้อย่างประทับใจภายใต้
หัวข้อสาคัญ ที่กาหนดไว้แล้ว
ภาพลักษณ์ ปัจจุบนั (Current Image) ที่พบจากการวัดประเมินจะถู กต้องตามสภาพที่เป็ น
อยูจ่ ริ งหรื อไม่ ดูวา่ มีภาพลักษณ์ซอ้ น (Multiple Image) เกิดขึ้นในด้านใดและในทิศทางอย่างไรบ้าง
รวมไปถึ ง ตรวจสอบดู ว่า ภาพลัก ษณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในสายตาของกลุ่ ม เป้ า หมายนั้ น สอดคล้อ งกับ
ภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ที่กาหนดไว้แต่เดิ มหรื อยังสิ่ งเหล่ านี้ จาเป็ นต้องอาศัยแนวคิ ดและวิธีการ
ตรวจสอบ (Monitor) และวัดประเมิน (Evaluation) โดยสามารถอธิ บายภาพลักษณ์ ในเชิ งประจักษ์
(Empirical) ดังนั้น การกาหนดดัชนี (Indicator) และเกณฑ์ระดับการวัด (Criteria) ในการประเมิน
ให้ชดั เจนจึงเป็ นส่ วนประกอบที่สาคัญอย่างยิง่
2.1.4 การตรวจสอบและประเมิ น ภาพลัก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ ม การตลาดจะต้ อ งครอบคลุ ม
องค์ ประกอบหลัก คือ
1. การตรวจสอบภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์/บริ การ
2. การตรวจสอบภาพลักษณ์ของตรายีห่ อ้
3. การตรวจสอบภาพลักษณ์ขององค์การ
ส่ วนวิธีการและเครื่ องมื อในการตรวจสอบและประเมินผลภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดนั้ น
กระทาได้ดงั นี้
1. การตรวจสอบจากข่ าวสารที่ ป รากฏทางสื่ อมวลชนและสื่ ออื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง
เนื่ องจากข่าวสารจานวนมากที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนเกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จเป็ นข่าวสารที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ผลสื บเนื่ องที่ เกิ ดขึ้นต่อองค์การธุ รกิ จจึงอาจเป็ นได้ท้ งั ในเชิ งลบและเชิ งบวก ผูบ้ ริ หาร
ภาพลักษณ์ จะต้องตระหนักถึ งความสาคัญของการตรวจสอบข่าวสารที่ปรากฏทางสื่ อมวลชนทุ ก
ชนิด และสาหรับในโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ข่าวสารทางเครื อข่ายสากลหรื ออินเทอร์ เน็ต
ก็มีคุณสมบัติเดี ยวกันนั่นคื อ องค์การไม่ สามารถเข้าไปควบคุ มข่าวสารเหล่ านั้นได้ท้ งั ในแง่ของ
ทิศทางและการแพร่ กระจายของข่าวสาร
การตรวจสอบ (Monitoring) ภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจในลักษณะนี้ ควร
กระท าเป็ นประจาทุ ก ไตรมาสหรื อ อย่างน้อยที่ สุ ดคื อ ทุ ก ๆ 6 เดื อน เพื่ อให้ ส อดคล้อ งกับ ความ
เคลื่ อนไหวของกระแสข่าวสารของวงการธุ รกิ จที่ มีสื่อมวลชนเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่ อน
โดยผูบ้ ริ หารภาพลักษณ์จะต้องวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้ให้ชดั เจน
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1.1 ปริ มาณของข่าวสารที่สะท้อนภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิ จ โดยคานวณ
จากความถี่ (Frequency) ของข่าวสารที่ ปรากฏปริ มาณของข่าวสารที่ ปรากฏ(ขนาดของพื้นที่ หรื อ
ความยาวของเวลา)ความโดดเด่นของข่าวสาร(ตาแหน่ งของข่าวสารที่ ลงตี พิม พ์หรื อระยะเวลาที่
ออกอากาศ)
1.2 ทิศทางของข่าวสารที่มีผลสื บเนื่องต่อภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดของธุ รกิจ โดยดู
ว่าข่าวสารนั้นก่ อให้เกิ ดผลต่อภาพลักษณ์ ในเชิ งบวก (Positive Image) หรื อภาพลักษณ์ ในเชิ งลบ
(Negative Image)
1.3 ภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริ มการตลาดที่เป็ นผลสะท้อนจากข่าวสาร โดยการจาแนกออกเป็ น
แต่ละด้านและจัดลาดับเพื่อให้เห็นน้ าหนักของภาพแต่ละด้าน เช่น ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การ ด้านความเชี่ยวชาญของผูบ้ ริ หารและทีมงาน เป็ นต้น
2. การวิจัยสารวจภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดวิธีการนี้ ควรทาเป็ นประจาอย่างน้อย
ที่สุดทุก ๆ 2-5 ปี เพื่อสามารถมองเห็นแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นกับภาพลักษณ์
ของธุ รกิ จ รวมไปถึ ง การน าภาพลัก ษณ์ ที่ ไ ด้ จากผลการวิจยั มาเปรี ย บเที ย บสั ม ฤทธิ ผลของการ
ดาเนิ นงานได้อย่างต่อเนื่ องเป็ นระยะ ๆ หรื อแม้กระทัง่ ช่ วยให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดที่
อาจเกิ ด ขึ้ นต่ อ ภาพลั ก ษณ์ เพื่ อ ส่ งเสริ มการตลาดของธุ ร กิ จ เพื่ อ จัด การแก้ ไ ขได้ ท ั น ท่ ว งที
เนื่ องจากวิธีการศึ กษาภาพลักษณ์ เพื่ อส่ งเสริ มการตลาดที่ เที่ ยงตรงและรัดกุม จะช่ วยอธิ บ ายสิ่ งที่
เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เป็ นระบบ และน่าเชื่อถือมากที่สุด ดังนั้น ในวงการธุ รกิจจึงให้ความมัน่ ใจกับ
วิธีการที่สามารถสะท้อนภาพได้ท้ งั ในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยอาศัยทั้งวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณคือการ
ส ารวจ (Survey Research) และวิ ธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการจัด สนทนากลุ่ ม (Focus Group
Discussion) นอกจากนี้ การกาหนดดัชนี (Indicator) และเกณฑ์ (Criteria) ในการค้นหาภาพลักษณ์
ควรได้ม าตรฐาน ในการก าหนดดัช นี เพื่ อวัดประเมิ น ภาพลัก ษณ์ ค วรจาแนกตามองค์ป ระกอบ
การตลาดแต่ละด้านของธุ รกิจ ซึ่ งแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดอาทิ ด้านการบริ หารจัดการ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการให้บริ การ ด้านบทบาทที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ ทั้งนี้ แต่ละดัชนี หลักยัง
ประกอบด้ว ยดัช นี ย่ อ ย ๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถวัด ได้อ ย่า งเที่ ย งตรงในแต่ ล ะประเด็ น เช่ น ในด้า น
ผลิตภัณฑ์ อาจจาแนกออกเป็ นประเด็นย่อยคื อ คุ ณภาพในการใช้งานของผลิ ตภัณฑ์ รู ปทรงหรื อ
แบบของผลิตภัณฑ์ ความทันสมัยของเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
Kotler (2000:553) ได้เสนอแนะเกณฑ์ในการศึกษาภาพลักษณ์โดยจาแนกไว้เป็ น 2 ระดับ
(ขั้นตอน) คือ
ระดับแรก สารวจความคุน้ เคยของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อองค์การ สิ นค้า และบริ การทาโดยการวัด
ระดับความคุน้ เคย (Familiarity Scale) ซึ่ งแบ่งเป็ น 5 ระดับดังนี้ (1) ไม่เคยได้ยินชื่ อมาก่อน (Never
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Heard of) (2) เคยได้ ยิ น ชื่ อ (Heard of Only) (3) รู ้ จ ัก บ้ า งเล็ ก น้ อ ย (Know a Little Bit) (4) รู ้ จ ัก
พ อ ส ม ค ว ร (Know a Fair Amount) แ ล ะ ( 5) รู ้ จั ก เป็ น อ ย่ า ง ดี ( Know Very Well)
หากพบคาตอบของผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จากัดอยูเ่ พียงระดับ 1 และ 2 ก็แสดงว่า ธุ รกิจจะต้องเร่ งสร้าง
การรับรู ้(Awareness) ให้เกิดขึ้นโดยเร็ ว
ระดับที่ส อง สารวจความชอบของผูท้ ี่รู้จกั องค์การ สิ นค้า และบริ การแล้วทาโดยการวัด
ระดั บ ความชอบ (Favorability Scale) แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ ดั ง นี้ (1) ไม่ ช อบเลย (Unfavorable)
(2) ไม่ ค่ อ ย ช อ บ (Somewhat Unfavorable) (3) รู ้ สึ ก เฉ ย ๆ (Indifference) (4) ค่ อ น ข้ า งช อ บ
(Somewhat Favorable) และ (5) ชอบมาก (Very Favorable)หากพบว่ า ค าตอบของผู ้ บ ริ โภค
เป้ าหมายอยูใ่ น 2 ระดับแรก นัน่ หมายถึงว่าธุ รกิจจะต้องแก้ไขปั ญหาด้านภาพลักษณ์อย่างจริ งจัง
2.1.5 ปัจจัยแวดล้อมทีส่ ่ งผลต่ อภาพลักษณ์เพื่อส่ งเสริมการตลาด
ภาพลัก ษณ์ น้ ั นเป็ นสิ่ งที่ ส ามารถสร้ า งให้ เกิ ด ขึ้ นได้ และเมื่ อ เกิ ด ขึ้ นแล้ ว ก็ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อมที่มากระทบ Kotler and Armstrong (2018) ชี้ ถึงการ
เปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์วา่ ภาพลักษณ์ที่มีอยูแ่ ล้วนั้นเมื่อได้รับการ กระทบจากสิ่ งที่ได้รับรู ้ใหม่
อาจมีผลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งคือ
1. ภาพลักษณ์เดิมยังคงอยูเ่ ช่นเดิม โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนแต่อย่างใด
2. ข้อมูลใหม่ที่ได้รับรู ้ มีทิศทางสอดคล้องกับภาพลักษณ์ เดิ มจะช่ วยทาให้เกิ ดความสนใจ
และทาให้เกิดการประเมินคุณค่า ซึ่ งอาจทาให้ภาพลักษณ์เดิมเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่จะสามารถบ่ง
บอกได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
3. ข้อมูลใหม่ที่ได้รับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ เดิมโดยสิ้ นเชิ ง ในบางครั้งอาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์ประกอบของภาพลักษณ์ที่เป็ นอยู่
สุ พิณ ปั ญญามาก (2536 อ้างถึงใน พรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ , 2540 : 102)ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์การว่ามีหลายประการและบางอย่างก็เกิดขึ้นจากตัวองค์การเอง เช่น
1. ข่ าวลือ เป็ นวิกฤตการณ์ ที่หนักหน่ วงสาหรั บองค์ก าร โดยเฉพาะข่าวลื อในเชิ งทาลาย
เพราะจะกระพือแพร่ สะพัดเร็ วมาก คนที่ได้รับข่าวต่อก็จะระบายสี เพิ่มเติมจนดูน่าสะพรึ งกลัว และ
คนจานวนมากจะไม่เข้าใจว่าจริ งหรื อไม่จริ งเพราะเป็ นข่าวที่ไม่มีตน้ ตอ องค์การหลายแห่ งมักเกิ ด
วิกฤตการณ์เพราะข่าวลือ
2. พฤติกรรมเชิ งลบขององค์ การ เช่ น การบริ หารไม่มีประสิ ทธิ ภาพ บริ การไม่สะดวก ไม่
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กระทบต่อความรู ้สึกของประชาชน หากองค์การไม่ปรับปรุ ง
แก้ไขก็จะเป็ นการทาลายภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การให้ยอ่ ยยับได้อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาปั จจัย
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แวดล้อมที่ ส่งผลต่อการเกิ ดและการเปลี่ ยนแปลงของภาพลักษณ์ เพื่อส่ งเสริ มการตลาดอย่างรอบ
ด้านแล้ว จะเห็นได้วา่ เกิดขึ้นจาก 2 ส่ วน จาแนกเป็ น
2.1. ปั จจัยแวดล้ อมภายใน (Internal Environment) หมายถึ งการกระทาหรื อพฤติกรรม
ขององค์ก าร ถื อว่าเป็ นสภาพความเป็ นจริ ง ภายในที่ บ่ งบอกถึ งประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และ
คุณภาพ (Quality) ขององค์ประกอบทางธุ รกิจ
2.2. ปั จ จั ยแวดล้ อ มภายนอก (External Environment)ไม่ ว่าจะเป็ น ข่ าวลื อ หรื อ ข้อมู ล
ใหม่ ที่แพร่ กระจายสู่ กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายและสาธารณชนในวงกว้าง หากเป็ นไปในเชิ งลบแล้ว
ย่อ มถื อว่าเป็ นภาวะคุ ก คาม (Threat) ที่ น่ าสะพรึ ง กลัวส าหรั บ ธุ รกิ จ เพราะนั่น อาจหมายถึ ง การ
สู ญเสี ยศักยภาพในการแข่งขันและนาไปสู่ ความถดถอยของส่ วนครองตลาด (Market Share) ใน
ที่สุดเนื่ องจากปั จจัยแวดล้อมภายนอกมีลกั ษณะที่ ควบคุ มไม่ได้ (Uncontrollable) และยากแก่ การ
แก้ไข ในการสื่ อสารจึงต้องอาศัยกลวิธีที่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างทัว่ ถึง พร้อมกับ
ต้องมีความรวดเร็ วทันต่อสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ กลไกสาคัญที่ผบู ้ ริ หารภาพลักษณ์ของธุ รกิจ
ต้องเข้าใจก็ คือ การจัดการกับ ช่ องทางข่ าวสารสู่ ม วลชน แม้ในปั จจุ บ นั ช่ องทางการสื่ อสารผ่าน
อินเทอร์ เน็ ตจะมี บทบาทสู งในวงการธุ รกิ จ แต่สื่อมวลชนทุ กชนิ ดก็ยงั คงมีบ ทบาทสาคัญในการ
แพร่ กระจายข่าวสาร ซึ่ งนอกจากสามารถสร้างการรั บรู ้ อย่างหลากหลายแก่ ผูบ้ ริ โภคแล้ว ยังเป็ น
ช่องทางที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจอย่างสู งจากสาธารณะอีกด้วย
2.2 แนวคิดเรื่ องการพัฒนาด้ านบุคลากร
แนวคิดและงานวิชาการหลาย ๆ ด้าน แสดงให้เห็ นว่าบุคลากรเป็ นปั จจัยที่ สาคัญสาหรับ
การจัดการองค์การ ซึ่ งบุคลากรในองค์การก็เปรี ยบเสมือนกับคนในสังคมที่จาเป็ นต้องมีระบบการ
จัดการ เพื่อให้เกิ ดการอยู่รวมตัวกันได้อย่างสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์การหรื อสังคมนั้น ๆ
การเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การถือว่าเป็ นอีกแง่มุมหนึ่ งที่สาคัญของบุคลากรในเชิงพฤติกรรม ซึ่งทา
ให้ ก ารดาเนิ น งานสามารถบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ วางไว้อย่างดี ที่ สุ ด ประหยัดที่ สุ ด และส่ ง เสริ ม
ประสิ ท ธิ ภาพขององค์การมากที่ สุด การวิจยั นี้ ส นใจศึ ก ษาตัวแปรด้านบุ คลากรในองค์ก าร โดย
มุ่งเน้นการศึกษาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของบุคลากรในองค์การ พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่
ดีขององค์การ (Organizational citizenship behavior : OCB) เป็ นพฤติกรรมนอกเหนื อจากบทบาท
การทางานและเป็ นพฤติกรรมที่มีการสนับสนุ นทางสังคม อันเป็ นการแสดงออกของบุคลากรที่
กระทาโดยความสมัครใจ ไม่มีผลตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่องค์การทุก
แห่ งต้องการให้ เกิ ดขึ้ นกับ สมาชิ ก ในองค์ก าร เพราะเป็ นตัวช่ วยให้องค์ก ารท างานอย่างราบรื่ น
เพราะเมื่อองค์การประสบกับสภาวะที่ ก่อให้เกิ ดความไม่คล่องตัวก็สามารถนาพฤติกรรมการเป็ น

34

สมาชิ กที่ดีเข้ามาช่ วยได้ ยิ่งไปกว่านั้นหัวใจสาคัญขององค์ประกอบพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดี
ของบุคลากรในองค์การ คือ การเสนอความช่ วยเหลือผูอ้ ื่น โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากสิ่ งที่เขา
ได้ทาลงไป สิ่ งเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็ นปั จเจก บุคคลในการช่วยเหลือ เกื้อกูล ใส่ ใจต่องาน
และผู ้ร่ ว มงาน ท าให้ ล ดความขัด แย้ง และรั ก ษาองค์ ก ารที่ เขาอาศัย อยู่ อัน จะน าองค์ ก ารไปสู่
ประสิ ทธิ ภาพ งานวิจยั หลาย ๆ ด้านได้ทาการศึกษาถึงองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งช่วยให้องค์การ
เหล่านั้นสามารถดารงอยูไ่ ด้ อาทิ Smith and Organ (1983 : 653-663) ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยผลการศึกษาสามารถแบ่งพฤติกรรมดังกล่าวออกได้เป็ น 2 ประเภท
คื อ การช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื่ น โดยไม่ ห วัง ผล และการปฏิ บ ัติ ต ามกฎระเบี ย บขององค์ก าร ในขณะที่
Podsakoff, Ahearne and MacKenzie (2000 : 513-563) กล่ าวว่าพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
องค์การมีองค์ประกอบอยู่ 7 ประการ ได้แก่
1. การริ เริ่ มส่ วนบุคคล เป็ นพฤติกรรมของบุคคลในการริ เริ่ มต่องานและมีส่วนร่ วม
2. ความจงรักภักดีต่อองค์การ
3. พฤติกรรมการช่วยเหลือ
4. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบขององค์การ
5.การมีน้ าใจเป็ นนักกีฬา ให้การยอมรับความคิดเห็นของความคิดของสมาชิกในกลุ่ม
6. การทาความดีให้สังคมในองค์การ
7. การพัฒนาตนเอง เพื่อนามาใช้ในการทางาน เป็ นต้น
สุ ทธิ พงศ์ ยงค์กมล (2543 : 76) กล่ าวว่าองค์ประกอบที่ เกี่ ยวข้องและส่ งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคลากรอันประกอบไปด้วย 5 ด้านได้แก่ การรับรู ้ ทัศนคติและค่านิ ยม บุคลิกภาพ การเรี ยนรู ้
และการจูงใจ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การเกิดขึ้นจากสิ่ งแวดล้อมที่อยูโ่ ดยรอบ
นามาสู่ การคิดและแสดงออก นอกจากองค์ประกอบดังกล่ าวแล้วยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้
ศึกษาถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องอื่น อาทิ
1. ความยุ ติ ธ รรม จากการศึ ก ษาของ Williams , Pitre and Zainuba (2002 : 3344) พบว่าความยุติธ รรมในการแบ่ งสรรผลตอบแทนและการปฏิ บ ตั ิ ต่อกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีของบุคลากรในองค์การ โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ์กบั หัวหน้างานจะ
มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจของพนักงานมากที่สุด นอกจากนี้ การศึกษาพบว่าความยุติธรรมส่ งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยผ่านช่องทางอื่น ๆ อาทิ การศึกษาของ Konovsky and
Pugh (1994 : 656-669) ที่ศึกษากับผูท้ ี่ทางานในโรงพยาบาล พบว่าความยุติธรรมด้านกระบวนการ
ในการตัดสิ นใจของหัวหน้างานจะมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีในด้านความ
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ไว้วางใจต่ อหัวหน้างาน นอกจากนี้ ความสั ม พันธ์ ระหว่างความยุติธ รรมกับ พฤติ ก รรมการเป็ น
สมาชิ กที่ ดีข้ ึ นอยู่กบั การนิ ยามพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีข ององค์การของพนักงานด้วย เช่ น
การศึกษาของ Tepper, Lockhart and Hoobler. (2001 : 789-796) พบว่าพนักงานที่นิยามพฤติ กรรม
การเป็ นสมาชิ กที่ ดีว่าเป็ นพฤติกรรมนอกบทบาท จะส่ งผลให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ สัมพันธ์กบั
ความยุติธรรมสู งกว่าพนักงานที่ นิยามพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีว่าเป็ นพฤติ กรรมในบทบาท
หน้าที่ อย่างไรก็ตามความยุติธรรมอาจจะไม่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การ
เสมอไป เนื่ องจากความยุติธรรมอาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน ดังนั้นแม้วา่ องค์การ
จะมีความยุติธรรมแต่ถา้ ความยุติธรรมนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงาน พนักงานก็อาจจะไม่
ตอบแทนองค์การด้วยการทาพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ
2. ความผูกพันต่ อองค์ การ แบ่งออกได้ 3 ด้าน คือ ความผูกพันต่อองค์การด้าน
จิตใจ ความผูกพันต่อองค์การด้านการคงอยูก่ บั องค์การ และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน
โดยความผูกพันด้านต่าง ๆ เหล่ านี้ มีอิท ธิ พลต่อพฤติ กรรมการเป็ นสมาชิ กที่ ดีขององค์การทั้งใน
ทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั สภาพแวดล้อมอื่น ๆ จากการศึกษาของ Shore and Wayne
(1993 : 774-780) ได้ศึกษาพนักงานและหัวหน้างานที่ ทางานในบริ ษทั ที่ มีสาขาในประเทศต่าง ๆ
พบว่าความผูกพันทางความรู ้สึกต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่
ดี ในด้านการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น โดยไม่คานึ งถึ งตนเอง แต่ในกรณี ที่ความผูกพันต่อองค์การที่ ระบุ ว่า
พนัก งานมี ความผูก พันต่ อองค์ก ารเพราะมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องท างานอยู่ในองค์ก าร ส่ งผลให้
พฤติกรรมการด้านการช่วยเหลือผูอ้ ื่นลดลง
3. ความพึงพอใจในการทางาน พบว่าพนักงานหากมีความพึงพอใจในงานแล้ว
จะส่ งผลให้เกิดพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีขององค์การได้ เนื่ องจากบุคลากรรู ้สึกพอใจในความ
มัน่ คงของงานที่ทา พอใจในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บุคลากรนั้นก็จะมีความอดทนอดกลั้น
ต่อความคับข้องใจ การถูกรบกวน หรื อความเครี ยด ความกดดันต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจเพิ่มมากขึ้น
หรื อพนักงานมีความพึงพอใจกับนโยบายและการบริ หารของหน่วยงานและองค์การ บุคลากรนั้นก็
พร้อมที่จะปฏิบตั ิตามระเบียบและสนองนโยบายขององค์การอย่างเต็มใจ การศึกษาของ Smith and
Organ (1983 : 653-663) พบว่าความพึงพอใจในการทางานแสดงผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดีดา้ นการช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่คานึงถึงตนเอง
4. การแลกเปลี่ยนระหว่ างหั วหน้ าและลูก น้ อง พบว่าการแลกเปลี่ ยนระหว่าง
หั ว หน้ า กับ ลู ก น้ อ งส่ ง ผลให้ เกิ ด พฤติ ก รรมการด้า นการช่ ว ยเหลื อ ผู อ้ ื่ น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ตนเอง
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lambert (2000 : 801-815) ได้ศึกษาความเชื่ อมโยงระหว่างผลประโยชน์
ที่พนักงานได้รับกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี พบว่าการรับรู ้ถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับโดยการ
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แลกเปลี่ยนระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดีดา้ นการให้
คาแนะนาเพื่อการปรับปรุ งองค์การ การเข้าร่ วมการประชุมต่าง ๆ และการช่วยเหลือผูอ้ ื่นสู งขึ้น
5. การรั บ รู้ ก ารสนั บ สนุ นจากองค์ การ การศึ กษาของ Eisenberger, Fasolo and
Davis-LaMastro (1990 : 51-59) ที่ศึกษากับพนักงานรายชั่วโมงจานวน 422 คน และพนักงานฝ่ าย
บริ หารที่ ท างานในโรงงานเหล็ ก ขนาดใหญ่ พบว่ า การรั บ รู ้ ก ารสนั บ สนุ น ขององค์ ก ารมี
ความสัมพันธ์กบั การให้คาแนะนาที่ สร้างสรรค์เพื่อช่วยเหลือองค์การ โดยที่ไม่ได้หวังรางวัลหรื อ
การยอมรับส่ วนบุคคล พนักงานที่มีการรับรู ้ การสนับสนุนจากองค์การในระดับสู งจะให้คาแนะนา
มากกว่าพนักงานที่ มี การรั บ รู ้ การสนับ สนุ นจากองค์ก ารในระดับ ต่ า เช่ นเดี ยวกับ การศึ ก ษาของ
Shore and Wayne (1993 : 774-780) ที่ พ บว่าการรั บ รู ้ ก ารสนับ สนุ น จากองค์ก ารมี ค วามสั ม พัน ธ์
ทางบวกกับ พฤติกรรมการด้านการเชื่ อฟั งปฏิ บตั ิ ตามและด้านการช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ นโดยไม่คานึ งถึ ง
ตนเอง และการศึ ก ษาของ Moorman, Blakely and Niehoff (1998 : 351-357) พบว่าการรั บ รู ้ ก าร
สนับสนุ นจากองค์การมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการด้านการช่ วยเหลื อ ความขยันหมัน่ เพียร
และความภักดี
6. การรั บรู้ การสนับสนุนจากหัวหน้ างาน มีความสาคัญอย่างมากต่อพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องพนั ก งาน เนื่ อ งจากการสนั บ สนุ น จากหั ว หน้ า งานจะท าให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ ยนที่ เป็ นลักษณะทางสั งคมและไม่ได้เป็ นข้อบังคับ ตามสัญญา โดยลู กน้องมักจะแสดง
พฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดี เพื่อตอบแทนหัวหน้างานที่สนับสนุ นพวกตน อาทิ การช่ วยเหลื อ
ผูอ้ ื่ น การสื่ อ สาร เป็ นต้น จากการศึ ก ษาของ Williams, Pitre and Zainuba (2002 : 33-44) พบว่า
พนักงานที่ รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุ นจากหัวหน้างานจะมีความเป็ นไปได้มากที่จะทาพฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดีดว้ ยความเต็มใจ
จากการทบทวนแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้อ งกับ บุ ค ลากร และพฤติ ก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ใ น
องค์การ พบว่าพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของบุคลากร ส่ งผลให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะปั จจัยการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้-การสื่ อสาร ทัศนคติ-ค่านิ ยม การจูงใจ การมี
ส่ วนร่ วม-ความร่ วมมือ อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของคุณลักษณะของบุคลากรในองค์การที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล โดยครอบคลุมถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของบุคลากรใน
องค์ก าร 4 ด้าน คื อ 1) ความเป็ นบุคคลที่ รอบรู ้ 2) การมี น้ าใจเป็ นนักกี ฬ า 3) การแสดงออกทาง
พฤติกรรม และ 4) การรับ รู ้ (Perception) ทัศนคติ (Attitudes) และค่านิ ยม (Value) ซึ่ งจะใช้ปัจจัย
ดังกล่าวในการวัดระดับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิ กที่ดีของบุคลากรในองค์การ เพื่อนาไปศึกษาหา
ความสัมพันธ์กบั องค์การที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันต่อไป
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2.3 แนวคิดเรื่ องการสื่ อสาร และเทคโนโลยี
2.3.1 การสื่ อสาร
ในปั จจุบนั การติ ดต่อสื่ อสารระหว่างกันมี ความสะดวกรวดเร็ ว และเข้าถึ งกันได้มากขึ้ น
เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยที่องค์การสามารถดารงอยู่ได้ องค์การจึงเกิ ดการรวมกัน
ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน อาทิ ด้านภาษา ความคิด ค่านิ ยม บรรทัดฐาน การรับรู ้ การตีความ การ
ใช้ชีวิต และการประพฤติปฏิบตั ิตวั เป็ นต้น ในการบริ หารงานและการทางานในองค์การจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลยถ้าขาดการสื่ อสาร พบว่าการสื่ อสารเป็ นสิ่ งที่เชื่อมโยงบุคลากรภายในองค์การ แผนกแต่ละ
แผนก สาขาแต่ ล ะสาขาเข้าด้วยกัน หากขาดการสื่ อ สารก็ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารงานเพื่ อ จัด การ
ทรัพยากรและการแก้ปัญหาไม่สามารถลุล่วงไปได้ นอกจากนี้บุคลากรเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถทา
ให้จุดมุ่งหมายขององค์การบรรลุ ผลได้ เช่ นเดี ยวกันการที่ ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารจะเหมื อนกันทุ ก
อย่างนั้นเป็ นไปไม่ได้ ถ้าหากแต่ละคนมีความแตกต่างทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม จึงเห็นได้
ว่าการสื่ อสารมีบทบาทสาคัญต่อการจัดการองค์การเพื่อให้องค์การสามารถที่จะบรรลุ เป้ าหมายที่
ต้องการ และส่ งผลให้ เกิ ดองค์ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ อันจะก่ อให้เกิ ดเป็ นความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันต่อไป
Downs and Hazen (1977 : 63-73) สร้างมาตราวัดระดับการติดต่อสื่ อสาร เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจ (Communication satisfaction survey : CSS) โดยการวัดองค์ประกอบ 8 ประการคือ
1. ภาพรวมขององค์การโดยทัว่ ไป เป็ นคาถามที่ ส ะท้อนถึ งข่าวสารที่ สั มพันธ์
เชื่อมโยงกับหน้าที่ท้ งั หมดขององค์การ
2. ข้อมูลป้ อนกลับส่ วนตัว องค์ประกอบนี้ เกี่ ยวข้องกับสัมฤทธิ์ ผลส่ วนตัว งาน
และวิธีที่เขาถูกยอมรับโดยองค์การ
3. การประสาน หล่ อหลอมทางองค์การ เป็ นการสะท้อนถึงความพึงพอใจของ
แต่ละบุคคล กับข่าวสารข้อมูลที่เขาได้รับ เกี่ยวกับองค์การและสิ่ งแวดล้อมด้านงาน
4. การติ ด ต่ อ สื่ อสารกั บ ผู ้บ ัง คับ บั ญ ชา เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารสองทางกั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา
5. บรรยากาศของการติดต่อสื่ อสาร เป็ นสภาพการติดต่อสื่ อสารในทุกระดับของ
องค์การ เพื่อกระตุน้ ให้บรรลุเป้าหมายใด ๆ
6. การติ ดต่อสื่ อสารตามแนวนอน เป็ นการติ ดต่ อสื่ อสารอย่างไม่เป็ นทางการ
ระหว่างเพื่อนพนักงานด้วยกัน
7. คุ ณ ภาพของสื่ อ องค์ป ระกอบนี้ ส ะท้อนถึ งบุ คลากรในองค์การรั บ รู ้ และท า
หน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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8. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกับ ผู ใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทางกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ในขณะที่การสื่ อสารไม่เพียงแต่คานึ งถึ งลักษณะของผูท้ ี่เกี่ ยวข้องเท่านั้น แต่ตอ้ งคานึ งถึ ง
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารอีกด้วย (สมสุ ดา ศรี วฒั นานนท์, 2547 : 137-164) ได้แก่
- ภาษา รหัส สัญลักษณ์ที่ใช้
- ความสามารถในการเข้าใจการตีความ
- ระดับการศึกษาของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่ อสาร
- พื้นเพ ภูมิหลัง ของบุคคลที่แตกต่างกัน
- ประสบการณ์และการรับรู ้
- วัฒนธรรม
- สภาพทางกาย ทางสมอง และทางจิตใจ
- ทัศ นคติ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ความชอบ ความพึ งพอใจต่ อข่ าวสาร ที่ มี ต่อผู ท้ ี่
เกี่ยวข้องในการติดต่อสื่ อสาร
ลักษณะของสื่ อที่ใช้เป็ นเครื่ องมือในการถ่ายทอดสารและปฏิกิริยาย้อนกลับ สาเหตุสาคัญ
ของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น จากการสื่ อสารที่ ไม่ ส มบู รณ์ ในองค์ก ารมัก เกิ ดจากการบิ ดเบื อนข่าวสารให้
คลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ ง ข่าวลือจากส่ วนต่าง ๆ ในองค์การ การให้ข่าวสารมากเกินความ
จาเป็ น การมีจิตใจแคบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสื่ อสาร การเป็ นผูร้ ับข่าวสารที่ไม่ดี ปั ญหาจาก
การใช้ถอ้ ยคาในการสื่ อความหมายที่กากวมหรื อไม่ชดั เจน บรรยากาศของการติดต่อสื่ อสาร มีการ
ซุ กซ่ อนปิ ดบัง ไม่ไว้วางใจ ไม่ตรงไปตรงมา ปั ญหาเกี่ยวกับสถานภาพของผูส้ ่ งสาร และพฤติกรรม
ของผูบ้ ังคับ บัญ ชาที่ ช อบตัดสิ นใจด้วยทัศนของตนเอง ไม่ รับ ฟั งความคิ ดเห็ น ของผูอ้ ื่ น เป็ นต้น
ดังนั้นองค์การควรมีการปรับปรุ งการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ
- การพัฒ นาความสามารถในการฟั ง การพู ด การอ่ า น การเขี ย น และการ
แสดงออกในการติดต่อสื่ อสาร
- การกาหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ าหมายในการติดต่อสื่ อสาร ให้ชดั เจน
- การเลือกใช้ถอ้ ยคา รหัส สัญลักษณ์ ให้เหมาะสมกับระดับของผูร้ ับข่าวสาร
- การจัดระบบการรับข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิ ทธิภาพ
- การเลือกใช้สื่อและวิธีการใช้สื่อ ให้เหมาะสมในการส่ งข้อมูลและการรับข้อมูล
ย้อนกลับ
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- การกาหนดโครงสร้างและเครื อข่ายการติดต่อสื่ อสาร ให้ชดั เจนทั้งที่เป็ นแบบ
ทางการและไม่เป็ นทางการ
- การใช้ระบบการติดต่อสื่ อสารแบบซ้ า ย้า ทวน ในกรณี ที่เหมาะสม
- การใช้การสื่ อสารนอกระบบ เพื่อเสริ มความเข้าใจ
- การสร้ า งระบบบรรยากาศแบบเปิ ด เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก ารเกิ ด ความ
ไว้วางใจ เปิ ดเผยและเป็ นกันเอง
- การปรั บ ปรุ งบทบาทของบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งในกระบวนการสื่ อสาร ให้
เหมาะสม
จากความหมายข้างต้นจึงสรุ ปได้วา่ ประสิ ทธิ ภาพในการติดต่อสื่ อสารเป็ นเรื่ องของความพึง
พอใจในข่าวสารที่ ได้รับ ว่าสอดคล้องกับ ความต้องการของบุ ค ลากรภายในองค์ก ารหรื อไม่ ถ้า
ข่าวสารที่บุคลากรในองค์การได้รับสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรนั้นแล้ว ก็จะเกิดความ
พึ งพอใจในการติ ดต่ อสื่ อสาร อัน น าไปสู่ ก ารสื่ อสารที่ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ข่ าวสารที่ มี อยู่ภายใน
องค์การจึงนับ ว่ามี ความส าคัญมาก เพราะนอกจากจะเป็ นสิ่ งที่ ส ร้ างความพึ งพอใจให้เกิ ดขึ้ นกับ
บุคลากรในองค์การแล้ว ยังเป็ นสิ่ งที่บุคลากรสามารถนาไปใช้ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นการ
พัฒนางาน การวางแผนงาน การบริ หารจัดการให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและองค์การ อันส่ งผล
ให้เกิดความเข้มแข็งขององค์การ และพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์การได้ อันจะนาไปสู่ องค์การที่มีความได้เปรี ยบในการแข่งขันตามมา ดังนั้นปั จจัยการสื่ อสาร
จึ งถื อได้ว่าเป็ นปั จจัยการจัดการที่ ส าคัญ ขององค์ก าร โดยการสื่ อสารจะช่ วยให้ เกิ ดการรั บ รู ้ ต่ อ
สภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รวมถึงข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องที่ได้จากภายในและ
ภายนอกองค์การ อย่างไรก็ตามแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร บ่งชี้ ให้เห็ น
ถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารหลายด้าน โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมองค์การ ทัศนคติ การตีความ
ที่จะช่วยให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.3.2 แนวคิดเรื่ องเทคโนโลยี
เทคโนโลยี หมายถึ ง กระบวนการการเปลี่ ย นแปลงปั จ จัย น าเข้า (Input) ไปสู่ ผ ลผลิ ต
(Output) ภายในองค์การ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีไม่ได้หมายถึ งเพียงเครื่ องจักรกลเท่านั้น
แต่ยงั หมายถึ งความรู ้ เทคนิ ค เครื่ องมือ และกิ จกรรมที่ใช้เปลี่ยนแปลงปั จจัยนาเข้าขององค์การให้
เป็ นผลผลิ ต รวมถึ ง ทัก ษะของพนัก งาน เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต เทคโนโลยีจึ ง
ประกอบด้ ว ยปั จ จัย ที่ ส าคัญ คื อ ความช านาญทางด้า นความรู ้ ท างวิ ช าการหรื อ ความรู ้ ท าง
วิทยาศาสตร์ และความรู ้เกี่ยวกับวิธีการที่จะนาไปใช้ ร่ วมกับความชานาญทางด้านเทคนิ คของการ
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ปฏิ บตั ิงาน โดยมีวตั ถุประสงค์ 4 ประเด็น คือ ตอบสนองความต้องการของมนุ ษย์ การแข่งขันใน
ตลาด การพึ่งพาตนเอง และเพิ่มความสามารถของเทคโนโลยีให้สูงขึ้น อันนามาสู่ องค์การที่สามารถ
อยู่รอดได้ด้วยตนเอง เทคโนโลยีเป็ นการกระทาของบุคคลที่ ปฏิ บตั ิต่อวัตถุ โดยอาจใช้หรื อไม่ใช้
เครื่ องมือ เพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุน้ นั ให้เป็ นผลสาเร็ จในองค์การ ซึ่ งมองตัวแปรที่ใช้ในการแบ่งระดับ
เทคโนโลยีออกเป็ น 2 ด้านคือ 1) ระดับความผันผวนของงานที่ทา (Task variability) โดยระดับของ
ความผันผวนในงานที่ทานั้นจะแปรเปลี่ยนจาก งานประจา ไปเป็ น งานที่มีลกั ษณะเป็ นงานจร 2)วิธี
ปฏิบตั ิในการตอบรับความผันผวน (Problem analyzability) โดยระดับของการตอบรับในงานที่ทา
นั้นจะแปรเปลี่ยนจาก งานที่ใช้เหตุผล ไปเป็ น การใช้สัญชาตญาณ สามารถแบ่งเทคโนโลยีออกได้
4 ประเภท ตามตัวแปรข้างต้น คือ
1. เท ค โน โล ยี ที่ ต้ อ งก ารใช้ ฝี มื อ (Craft technology) เป็ น งาน ป ระจ า ใช้
สัญชาตญาณเป็ นหลัก
2. เทคโนโลยีที่ใช้ประจา (Routine technology) เป็ นงานประจาใช้เหตุผลเป็ นหลัก
3. เทคโนโลยีเฉพาะ (No routine technology) เป็ นงานจรใช้สัญชาตญาณเป็ นหลัก
4. เทคโนโลยีทางวิศวกรรม (Engineering technology) เป็ นงานจรใช้เหตุผลเป็ น
หลัก
จากข้อ มู ล พบว่ า ความหมายของค าว่ า เทคโนโลยี มี ค วามหมายหลากหลาย ทั้ง ในแง่
เทคโนโลยีเป็ นความสามารถและคุณสมบัติทางกายภาพขององค์การ ได้แก่ เครื่ องจักรกล เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ และในแง่เทคโนโลยีเป็ นความรู ้ที่องค์การมีอยู่ เมื่อความหมายของเทคโนโลยีมี
อยูม่ ากมาย จึงมีการศึกษาเทคโนโลยีในหลาย ๆ แบบ ในระดับปั จเจกบุคคลนั้นเทคโนโลยีหมายถึง
เครื่ องมือและความรู ้ที่จาเป็ นต่อการบรรลุภารกิจ ในระดับองค์การนั้นเทคโนโลยีมีความหมายกว้าง
ขึ้นเป็ นเทคโนโลยีของการปฏิ บตั ิงาน วัตถุดิบ ความรู ้ รวมถึงเทคโนโลยีของสิ่ งนาเข้า เทคโนโลยี
ของกระบวนการ และเทคโนโลยีของสิ่ งที่ผลิ ตออกมา ในระดับสังคมเทคโนโลยีหมายถึงศาสตร์
ของการผลิตและจาหน่าย จึงอาจสรุ ปได้วา่ เทคโนโลยีเป็ นสื่ อ เครื่ องมือ วิธีการ ทักษะ ที่จาเป็ นต้อง
ใช้เพื่อเปลี่ยนแปรสภาพวัตถุ ข้อมูลหรื อคน ให้เป็ นผลผลิตตามที่องค์การต้องการ ดังนั้นเทคโนโลยี
จึงต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับลักษณะงานขององค์การ หากมีการเปลี่ยนแปลงของงานก็
จะมีผลให้เทคโนโลยีเปลี่ยนไป และในทางกลับกัน หากเทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนไปก็ส่งผลให้
เกิ ดการเปลี่ ยนระบบงานและการบริ หารงานด้วย ดังที่ Burn and Stalker (1990 : 121-132) กล่าวว่า
เทคโนโลยีแบบงานประจามีแนวโน้มที่จะสร้างบรรยากาศเน้นกฎเกณฑ์เข้มงวดกวดขัน โดยมีความ
ไว้วางใจและสร้างสรรค์ต่ า ส่ วนองค์การที่ใช้เทคโนโลยีคล่ องตัวและมีการเปลี่ ยนแปลงง่ายจะมี
บรรยากาศการติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย มีการไว้วางใจ สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบใน
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การทางานให้บรรลุเป้ าหมาย โดยองค์การที่มีเทคโนโลยีแตกต่างกันจาเป็ นต้องใช้โครงสร้างและ
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่แตกต่างกันไป
2.4 แนวคิดเรื่ องทัศนคติ
2.4.1 ความหมายของทัศนคติ
ทัศ นคติ (Attitude) หมายถึ ง สภาพทางจิ ต ของบุ ค คลที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ใ นการที่ จ ะ
ตอบสนองต่อบุคคล สิ่ งของ หรื อเหตุการณ์ เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ งในทานองว่าชอบหรื อไม่ชอบ
ตามปกติ แล้วบุ คคลจะต้องมี ทศั นคติ ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่ เกี่ ยวข้องกับชี วิตประจาวันเสมอ ซึ่ งได้มี
นักจิตวิทยาหรื อกลุ่มผูท้ ี่ทาการศึกษาเรื่ อง ทัศนคติ ให้ความหมายไว้หลายความหมายดังต่อไปนี้
Schiffman and Kanuk (2004) ทัศ นคติ เป็ นความโน้ ม เอี ย งที่ เกิ ด จากการเรี ย นรู ้ ท าให้ มี
พฤติกรรมลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบที่มีต่อสิ่ งหนึ่ ง และได้กาหนดองค์ประกอบทัศนคติไว้ 3 ส่ วน
ดังนี้
1.ส่ วน ของความเข้ า ใจ (Cognitive Component) คื อ ความรู ้ (Knowledge) การรั บ รู ้
(Perception) ความเชื่ อ (Beliefs) อาจแตกต่างกันไปแต่ละบุ คคล ซึ่ งในส่ วนของความเร็ วและการ
รั บ รู ้ จะได้รั บ จากประสบการณ์ แ ละข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ หลายแหล่ ง ข้อ มู ล และความรู ้ น้ ี จะมี
ผลกระทบต่อ ความเชื่อ (Beliefs)
2.ส่ วนของความรู ้ สึก (Affective Component) คือ ความรู ้ (Knowledge) จะสะท้อนอารมณ์
(Emotion) หรื อ ความรู ้ สึก (feeling) ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อความคิ ดหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง เช่ น ในเรื่ อง
ความชอบและอารมณ์ที่มีต่อสิ่ งนั้นๆ
3.ส่ วนของพฤติ กรรม (Conative Component หรื อ Behavior หรื อ Doing ) จะสะท้อนถึ ง
แนวโน้มจะมีพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค หรื อแนวโน้มการกระทาที่แสดงออกหรื อแนวโน้มเอียงที่จะ
ซื้ อสิ นค้า
ทัศนคติเป็ นความรู ้ สึกที่ ชอบหรื อไม่ชอบ ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับด้านอารมณ์ ที่มีความรู ้ สึก
หรื อความเชื่ อเป็ นแรงผลักดันพื้นฐาน โดยได้รับอิทธิ พลมาคล้ายกับค่านิ ยม แต่อยู่ไม่นานเหมือน
ค่านิ ยม ทัศนคติจึงสามารถนามาสะท้อนให้เห็ นถึงความรู ้สึก ท่าที หรื อแนวโน้มของบุคคลที่มีต่อ
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้
สุ ภาพร รัตน์ น้อย และสุ ดาวดี จตุรงควาณิ ช (2554) ทัศนคติเป็ นความเชื่ อ ความรู ้สึกเชิ ง
ประมาณค่าที่ เป็ นไปได้ท้ งั ด้านบวกและด้านลบ ทาให้บุคคลพร้ อมที่ จะแสดงออกตอบโต้ต่อสิ่ ง
ต่างๆ ทัศนคติเป็ นนามธรรมที่สาคัญในการกาหนดพฤติกรรมของบุคคล
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2.4.2 องค์ ประกอบของทัศนคติ
องค์ประกอบของทัศนคติไว้วา่ มีองค์ประกอบ 3 ด้านคือ
1. ด้านความรู ้ ความเข้าใจ (The Cognitive Component) หมายถึ ง ความรู ้ ความเชื่ อ และ
ความคิดของบุคคลที่ มีต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อความเข้าใจของบุ คคลที่มีต่องานเป็ นไปตามการรับรู ้
ของบุคคลซึ่ งอาจตรงกับสภาพความเป็ นจริ งหรื อไม่ก็ได้ บุคคลได้รับความรู ้ ความเชื่ อและค่านิ ยม
มาจาก 2 ทาง คือ ประสบการณ์ ที่เขาประสบด้วยตัวเอง เช่ น นายเก็บกดเสนอความคิดเห็ นครั้งใด
หัวหน้ามักตาหนิ ทุกครั้งทาให้นายเก็บกดรู ้วา่ การเสนอความคิดเห็นจะต้องถูกตาหนิ ทาให้นายเก็บ
กดมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการเสนอความคิดเห็น ส่ วนประสบการณ์ ทางอ้อม เช่น โดยบุคคลรับความรู ้
ความเชื่ อและค่านิ ยมจากคาบอกเล่า หรื อได้เห็ นจากตัวอย่าง ดังนั้นการสื่ อสารจึงเป็ นยุทธวิธีหนึ่ ง
ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล
2.ด้ า นความรู ้ สึ ก (The Effective Component) หมายถึ ง ความรู ้ สึ กขอบหรื อไม่ ช อบ
ความรู ้สึกทางบวกหรื อทางลบต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด หรื อการที่วา่ ชอบหรื อไม่ชอบ พอใจหรื อไม่พอใจ
ในงาน หรื อต่อสภาพแวดล้อมต่างๆของงานที่ ตนเองทาอยู่ ความรู ้ สึกเกิ ดจากประสบการณ์ ของ
บุคคลที่สัมผัสกับงาน เกิ ดขึ้นจากการเรี ยนรู ้ท้ งั หมดหลักการเรี ยนรู ้เงื่อนไขของสิ่ งเร้าและเงื่อนไข
ของผลรวม
3. ด้า นพฤติ ก รรม (The Behavioral Component) หมายถึ ง แนวโน้ ม หรื อ ความพร้ อ มที่
บุคคลจะตอบรับหรื อปฏิเสธ หรื อหมายถึงเมื่อบุคคลมีความรู ้ ความเชื่ อ ค่านิ ยมและความรู ้สึกต่อ
งานไปในทิ ศ ทางใดแล้ว เขาจะมี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมที่ ส อดคล้อ งกับ ความรู ้ ความเชื่ อ และ
ความรู ้สึกของเขาเอง โดยการยอมรับหรื อปฏิเสธ และในการวัดทัศนคติจะสามารถทานายว่าบุคคล
มีพฤติกรรมต่อสิ่ งต่างๆ ในทิศทางใด ช่วยสะท้อนสาเหตุและผลของทัศนคติที่มีต่อสิ่ งต่างๆ
2.4.3 ลักษณะของทัศนคติ
กมลรัตน์ หล้าสุ วงษ์ (2526: 231 อ้างถึงใน อธิ ภทั ธ สายนาค 2543: 26) อธิ บายถึงลักษณะ
ของทัศนคติที่สาคัญมีดงั นี้
1. ทัศนคติ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นจากการเรี ยนรู ้หรื อากรได้รับประสบการณ์ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมา
แต่กาเนิ ด
2. ทัศนคติ เป็ นดัชนีที่ช้ ี แนวทางการแสดงพฤติกรรม กล่าวคือ ถ้ามีทศั นคติที่ดีกีมี
แนวโน้ม ที่จะเข้าหา หรื อ แสดงพฤติกรรมนั้นๆ ในทางตรงกันข้ามถ้ามีทศั นคติที่ไม่ดี
ก็มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าหาโดยการถอยหนีหรื อต่อต้าน
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3. ทัศนคติ สามารถถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปสู่ บุคคลอื่นๆ ได้ เช่นบิดา มารดา ไม่ชอบ
บุคคลหนึ่งย่อมมีแนวโน้มทาให้เด็กไม่ชอบบุคคลนั้นด้วย
4. ทัศนคติ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ได้มาจากการเรี ยนรู ้หรื อ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าเรี ยนรู ้หรื อประสบการณ์น้ นั เปลี่ยนแปลงไปทัศนคติ
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย
2.4.4 การเปลีย่ นแปลงทัศนคติ
Kolesnik (1970: 484-486 อ้า งถึ ง ใน วรรณฤดี แก้ ว แกมแข 2544: 22) ได้อ ธิ บ ายการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไว้วา่ ทัศนคติของบุคคลจะพัฒนาไปได้โดยสาเหตุ 3 ประการด้วยกัน คือ
1. บุคคลมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น
2. เกิดจากการที่บุคคลถ่ายทอดแบบอย่างการกระทาหรื อความคิดเห็นของคนอื่นเป็ นของ
ตน
3. การที่บุคคลพยายามที่จะสนองความต้องการของตน
นอกจากนี้ อธิ ภทั ร สายนาค (2543: 27) กล่าวว่าทัศนคติของบุคคลแม้จะได้รับการปลูกฝัง
ไว้ในตัวบุคคลอย่างมัน่ คงพอสมควร แต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามทฤษฏีต่างๆ โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
1. การยอมตาม ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของกลุ่ม
2. การเลียนแบบ ซึ่ งเกิดจากการที่บุคคลพึงพอใจในบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมของบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
3. ความต้องการที่จะเปลี่ยน ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้และเกิดค่านิยมในบางสิ่ งบางอย่างที่
ตนเองชื่นชอบก็จะเกิดความต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
4. การเปลี่ยนความเชื่ อ ซึ่ งเกิดจากการทาให้ความเชื่อของบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติดว้ ย
5. การได้รับความรู ้
6. การได้รับประสบการณ์ตรง
7. การเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์สังคม
8. การใช้วธิ ีจิตบาบัด
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2.4.5 การวัดทัศนคติ
เนื่ องจากทัศ นคติ เป็ นพฤติ ก รรมภายใน มี ล ักษณะเป็ นนามธรรม ดังนั้นการวัดทัศนคติ
โดยตรงจึงทาไม่ได้ แต่โดยที่ทศั นคติมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่ งการวัด
ทัศนคติจึงต้องวัดทั้ง 3 องค์ประกอบของทัศนคติและต้องวัดเป็ นภาพรวมๆ โดยพิจารณาจากกิริยา
ท่ า ที ก ารตอบสนองต่ อ สิ่ ง เร้ า ในหลายด้านหลายประการรวมกัน มิ ใ ช่ วดั จากการ กระท าหรื อ
พฤติ ก รรมเพี ยงอย่างใดอย่างหนึ่ งของบุ ค คล โดยมี ข ้อตกลงเบื้ องต้นในการวัดทัศ นคติ มัก จะมี
ข้อตกลง (Assumption) ดังนี้
1. การศึกษาทัศนคติเป็ นการศึกษาความคิดเห็น ความรู ้สึกของบุคคลที่มีลกั ษณะคงเส้นคง
วา หรื ออย่างน้อยเป็ นความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่ง
2. ทัศนคติเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถวัดได้หรื อสังเกตได้โดยตรง ฉะนั้น การวัดทัศนคติจึงเป็ น
การวัดทางอ้อมจากแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงออกหรื อประพฤติปฏิบตั ิอย่างมีระเบียบแบบแผนคงที่
ไม่ใช่พฤติกรรมโดยตรงของมนุษย์
3. การศึกษาทัศนคติของบุคคลนั้นไม่ใช่ เป็ นการศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทัศนคติของบุคคล
เท่านั้น แต่ตอ้ งศึกษาถึงระดับความมากน้อยหรื อความเข้มของทัศนคติน้ นั ๆ ด้วย
2.4.6 หลักการวัดทัศนคติ
บุญธรรม กิ จปรี ดาบริ สุท ธิ์ (2543 : 222) กล่ าวไว้ว่า การวัดทัศนคติ มีหลักการเบื้ องต้น 3
ประการ ดังนี้
1. เนื้ อหา (Content) การวัดทัศนคติตอ้ งมีสิ่งเร้าไปกระตุน้ ให้มีกิริยาท่าทีออกมา โดยสิ่ งเร้า
ทัว่ ไป ได้แก่ เนื้ อหาที่ตอ้ งการวัด เช่น ต้องการวัดทัศนคติต่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ซึ่ ง
ได้แก่ การเลือกคู่ครอง อายุแรกสมรส ระยะการมีบุตรคนแรกและคนต่อไป ขนาดครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
2. ทิศทาง (Direction) การวัดทัศนคติ โดยทัว่ ไปกาหนดให้ทศั นคติ มีทิศทางเป็ นเส้ นตรง
และต่ อ เนื่ อ งกัน ในลัก ษณะ ซ้าย-ขวา หรื อ บวก-ลบ กล่ า วคื อ เริ่ ม จากเห็ น ด้วยอย่างยิ่ง และลด
ความเห็นด้วยลงเรื่ อย ๆ จนถึงมีความรู ้สึกเฉย ๆ และลดต่อไปเป็ นไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เป็ นไปใน
เส้นตรงเดียวกันและต่อเนื่อง
3. ความเข้ม กิริยาท่าทีหรื อความรู ้สึกที่แสดงออกต่อสิ่ งเร้านั้นๆ มีปริ มาณมากน้อยแตกต่าง
กัน ถ้ามีความเข้มสู งไม่วา่ จะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรู ้สึกหรื อกิริยาท่าทีรุนแรงมากกว่าที่มี
ความเข้มเป็ นกลาง
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มาตรวัดทัศนคติ (Attitude Scale) เครื่ องมือสาหรับใช้วดั ทัศนคติ เรี ยกว่า มาตรวัดทัศนคติ
ซึ่ งเป็ นระบบประเมิ นค่า (Rating Scale) นักจิตวิทยาสังคม นิ ยมที่จะใช้เครื่ องมือวัดทัศนคติใน 2
ลักษณะ คือ วัดทิศทาง (Direction) คือการประเมินทัศนคติในทิศทางบวกหรื อลบ ซึ่ งหมายถึงดีกบั
เลว เช่ น เห็ น ด้ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย ชอบ ไม่ ช อบ เป็ นต้น และวัด เพื่ อ ให้ ไ ด้ป ริ ม าณของทัศ นคติ
(Magnitude) หมายถึง ความเข้มข้นรุ นแรงของทัศนคติที่มีต่อสิ่ งนั้น ๆ ว่ามากน้อยเพียงไร เช่น มาก
ปานกลางน้อย เกลียด เฉย ๆ รัก
มาตรวัดทัศนคติ ที่ นิ ยมใช้และรู ้ จกั แพร่ หลายมี 3 ชนิ ด ได้แก่ มาตรวัดแบบเทอร์ ส โตน
(Thurstone’s Type Scale) มาตรวัด แบบของลิ เคิ ร์ ท (Likert Scale) และมาตรวัด ของออสกู ด
(Osgood Scale) ซึ่ งมาตรวัดทัศ นคติ แต่ ละแบบมี ท้ งั ข้อดี และข้อจากัด และเหมาะส าหรั บการวัด
ทัศ นคติ ใ น ลัก ษณะที่ แ ตกต่ า งกัน ดัง นั้น การเลื อ กใช้ ม าตรวัด ทัศ นคติ ป ระเภทใดก็ ข้ ึ น อยู่ก ับ
สถานการณ์ และความ จากัดของการวิจยั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 106-108) ซึ่ งมาตรวัดทัศนคติ
แต่ละลักษณะมีรายละเอียด ดังนี้
1) มาตรวัดแบบของเทอร์ สโตน (Thurstone’s Type Scale) เป็ นการกาหนดช่ วงความรู ้ สึก
ของคนที่ มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง 11 ช่ วง จากน้อยที่สุดจนถึ งมากที่สุด แต่ละช่ วงมี ระยะห่ างเท่า ๆ กัน
ข้อความที่บรรจุลงในมาตรวัดจะต้องนาไปให้ผตู ้ ดั สิ นใจเลือกว่าควรอยูใ่ นตาแหน่งใดของมาตรวัด
แต่ละข้อความ อาจจะต้องมีขอ้ ความประมาณ 20 ข้อความหรื อมากกว่าเล็กน้อย
2) มาตรวัด แบบของลิ เคิ ร์ท (Likert Scale) เป็ นการวัด ระดับ ความคิ ด เห็ น ของคน แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ช่ วง หรื อ 5 ระดับ คือ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็ นด้วย ไม่เห็ นด้วยอย่างยิ่ง
ข้อความที่บรรจุในมาตรวัดจะเป็ นการวัดความรู ้สึกต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งในทางที่ดี (บวก) และในทางที่
ไม่ดี (ลบ) และมีจานวนพอ ๆ กัน ข้อความเหล่านี้อาจมีประมาณ 18-20 ข้อความ
3) มาตรวัดของออสกูด (Osgood Scale) เป็ นมาตรวัดที่ใช้คาคุณศัพท์มาอธิ บาย ความหมาย
ของสิ่ งเร้ า โดยมี คุ ณ สมบัติ ต รงข้า มกัน เป็ นขั้ว ของมาตรวัด ค าคุ ณ ศัพ ท์ ที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ าย
คุณลักษณะของสิ่ งเหล่านี้สามารถอธิ บายได้ 3 องค์ประกอบ คือ
3.1 องค์ประกอบด้านประเมินค่า เป็ นองค์ประกอบที่แสดงออกด้านคุณค่า คาคุณศัพท์ที่ใช้
อธิบาย เช่น ชัว่ -ดี จริ ง-เท็จ ฉลาด-โง่ สวย-น่าเกลียด เป็ นต้น
3.2 องค์ประกอบด้านศักยภาพ เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึ ง กาลัง อานาจ เช่ น แข็งแรงอ่อนแอ หนัก-เบา หนา-บาง หยาบ-ละเอียด เป็ นต้น
3.3 องค์ประกอบด้านกิ จกรรม เป็ นคุณศัพท์ที่แสดงถึงลักษณะกิจกรรมต่าง ๆ เช่ น ช้า-เร็ ว
เฉื่อยชา-กระตือรื อร้น เป็ นต้น
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2.5 แนวคิดเกีย่ วกับความไว้วางใจ (Trust)
ความไว้วางใจ (trust) หมายถึ ง การที่บุคคลหนึ่ งเกิดความเชื่ อมัน่ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งซึ่ งความ
เชื่ อมัน่ นั้นเกิดจากความน่าเชื่ อถือ และความซื่ อสัตย์จริ งใจของสิ่ งนั้น ๆ (Dwyer and Tanner, 2009)
ซึ่ งสามารถเป็ นที่พ่ ึงพิงได้ในเรื่ องหนึ่ ง ๆ โดยที่ไม่ทาให้เราผิดหวังจากการกระทาของทั้งสองฝ่ าย
ทุกคนจะต้องมีขอบเขตจากัดความของความไว้วางใจ และหากบุคคลนั้นเกิดความผิดหวังจากความ
ไว้วางใจ ความไว้วางใจก็จะลดน้อยลง หรื อหมดไปตามลาดับ ดังนั้นความไว้วางใจจึงขึ้นอยูก่ บั สิ่ ง
ที่บุคคลหนึ่ ง ๆ คาดหวัง ฉะนั้นการทาความเข้าใจกับความคาดหวังของบุคคลอื่นจึงมีความสาคัญ
มากต่อการสร้ างความไว้วางใจ ความคาดหวังของบุ คคลเป็ นสิ่ งที่ ต้ งั ขึ้ นเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการ ดังนั้นการแสดงความคาดหวังจึงเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องกัน
จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ เพราะเมื่อมนุ ษย์เกิ ดความต้องการแล้ว การคาดหวังก็จะเพิ่มขึ้ น
ตามมา อย่างไรก็ตามความต้องการของมนุ ษย์เมื่อเกิดความต้องการแล้ว ก็มกั จะคาดหวังสู งขึ้นไป
อีกตามลาดับ
Kennedy, Ferrell and Leclair (2001) ได้ให้ความหมาย ความไว้วางใจว่าใช้กบั กรณี ต่างๆที่
หลากหลาย เช่ น การแลกเปลี่ ย นระหว่างบริ ษ ทั ต่างๆหรื อการแลกเปลี่ ยนกับ การบริ ก ารจัดการ
นอกจากนี้ ความไว้วางใจยังใช้กบั การศึ กษาเรื่ องผลกระทบ ที่ มีต่อความสัมพันธ์ในช่ องทางการ
จาหน่าย
ความไว้วางใจทางการตลาด คือ สภาพความเป็ นจริ ง ที่มีบุค คลจานวนหนึ่ ง เกิ ด ความ
เชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มีส่ วนร่ วมในการแลกเปลี่ ยนความเชื่ อ (reliability) และความซื่ อสัตย์จริ งใจ
(integrity) ซึ่ งมี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกันและมี ความสาคัญอย่างยิ่งในการที่จะกาหนดลักษณะข้อ
ผูกมัด เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้ากับองค์การ ดังนั้น ความไว้วางใจจึงเป็ นอีกตัวแปรหนึ่ ง
ที่ดึงดูดความสนใจหลัก ๆ ของนักวิชาการ ทั้งนี้ ความจริ งที่วา่ ความไว้วางใจเป็ นตัวแปรกลยุทธ์ใน
การตลาดเชิ งกลยุทธ์ในปั จจุบนั โดยผูเ้ ขียนบางคนได้เบนความสนใจศึกษาเรื่ องความไว้วางใจใน
กรอบสัมพันธภาพระหว่างบุ คคลไปพิจารณาความไว้วางใจจากทัศนคติ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อตรา
สิ นค้า หรื อผลิตภัณฑ์ (Delgado and Alemán 2001) ความเชื่ อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความสามารถ
ในการทางานได้อย่างเหมาะสมของตราสิ นค้า ความไว้วางใจไม่จาเป็ นต้องเป็ นทัศนคติต่อบุคคลอื่น
แต่อาจเป็ นทัศนคติที่มีต่อวัตถุที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น ตราสิ นค้า
พื้นฐานของความสัมพันธ์ ทางการติดต่อสื่ อสารระหว่างตราสิ นค้ากับลู กค้าจะก่ อให้เกิ ด
วงจรการพัฒนาความสัมพันธ์ ที่เรี ยกว่า แบบจาลองตามขั้นตอน ABCDE ดังนี้
1. ขั้นความรู ้ สึ กคุ ้นเคย (acquaintance) ลู กค้าจะมี ค วามไว้วางใจต่อองค์การหรื อบริ การ
หรื อไม่น้ นั ก็ตอ้ งเกิดจากความประทับใจในครั้งแรกที่ลูกค้าได้รับ
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2. ขั้นการก่อสร้ างก่อตัวของความสัมพันธ์ (buildup) หากลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้าหรื อ
บริ การลู กค้าจะไว้วางใจหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยู่กบั การสร้ างความประทับใจขององค์การไม่ว่าจะเป็ น
จากการโฆษณา หรื อจากการประชาสัมพันธ์ และสิ นค้าทดลองใช้
3. การเรี ยนรู ้ ค วามคุ ้นเคยท าความรู ้ จกั ให้ ม ากขึ้ นอย่างต่ อ เนื่ อง (continuation) ถ้าลู ก ค้า
ไว้วางใจก็จะใช้สินค้าและบริ การต่อไป
4. ขั้น เลิ ก ใช้บ ริ ก าร (dissolution deterioration and endings) ถ้า หากลู ก ค้า ไม่ม ีค วาม
ไว้วางใจในตัวสิ นค้า และบริ ก ารแล้ว หรื อการโฆษณาที่ลู ก ค้ารู ้ สึ ก ไม่ป ระทับ ใจลู ก ค้า ก็อาจจะ
เลิกใช้สินค้าและบริ การ
ความไว้วางใจเป็ นพื้นฐานหลักของความสัมพันธ์ทางการติดต่อสื่ อสารในการให้บริ การแก่
ลูกค้า องค์การจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ความคุน้ เคยเพื่อครองใจลูกค้า ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5C ดังนี้ (วรารัตน์ สันติวงษ์, 2549 : 18)
1. การสื่ อสาร (communication) พนัก งานควรที่จะสื่ อ สารกับ ลู ก ค้า ในลัก ษณะที่ทาให้
ลู ก ค้าอบอุ่นใจ แสดงถึ งความเปิ ดเผย จริ งใจ และพร้ อมที่จะให้ความช่ วยเหลื อแก่ลูกค้า เพื่อให้
ทั้งสองฝ่ ายเต็ม ใจแสดงความรู ้ สึ ก และความคิดร่ วมกัน เช่ น การสร้ างความรู ้ สึ ก ที่ทาให้ลู ก ค้า
อยากใช้บริ การสถานี บริ การน้ ามัน ด้วยการแสดงความเต็มใจในการให้บริ การ
2. ความใส่ ใจ และการให้ (caring and giving) ความเอาใจใส่ และความพร้ อมที่จะให้
นั้น เป็ นคุ ณ สมบัติข องความสัม พันธ์ใกล้ชิ ดที่ป ระกอบด้วย ความเอื้ อ อาทร ความอบอุ่น และ
ความรู ้ สึกปกป้ อง ซึ่ งมีผลให้ลูกค้ารู ้ สึกดี กล่าวคือ องค์การอาจแสดงความรู ้ สึกเหล่านี้ จากสิ่ งเล็ก
ๆ น้อย ๆ ที่เป็ นที่สังเกต เช่ น สถานี บริ การน้ ามันตั้งป้ ายขนาดเล็กหน้ารถขณะที่ลูกค้าเติมน้ ามัน
และแสดงข้อความด้วยความใส่ ใ จว่าขณะนี้ กาลัง เติมน้ ามันชนิ ดเบนซิ น 95 อยู่ โปรดดับ เครื่ อง
เพื่อความปลอดภัย หรื อพนัก งานกล่าวคาขอบคุ ณและเชื้ อเชิ ญให้เข้าไปใช้บริ การที่ร้านสะดวก
ซื้ อภายในสถานี บริ การน้ ามันต่อซึ่ งกาลังให้ส่วนลดพิเศษ เป็ นต้น
3. การให้ข อ้ ผูก มัด (commitment) ที ่เ กี ่ ย วพ นั กับ ลู ก ค้า โดยองค์ก ารควรยอม เสี ย
ผลประโยชน์เพื่อ คงไว้ซ่ึ ง ความสัม พัน ธ์อนั ดี ก บั ลู ก ค้า เช่ น สถานี บ ริ ก ารน้ า มัน ยิน ดี ต รวจเช็ค
สภาพรถ 10 ขั้น ตอน โดยไม่คิด ค่า บริ ก าร เพื ่อ ร่ ว มกับ การรณรงค์ข องรัฐ บาลที ่มุ ่ง ให้ผู ข้ บั ขี่
รถยนต์ใ ช้ร ถด้ว ยสมรรถนะที ่แ น่ ใ จว่า ปลอดภัย ในการนี้ ชี้ ใ ห้เ ห็ น ว่า เป็ นการยอมเสี ย
ผลประโยชน์เพียงบางส่ วน เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจที่ยาวนาน
4. การให้ความสะดวกสบาย (comfort) ความเอาใจใส่ ลูกค้าจะทาให้ลูกค้ารู ้ สึกถึ งความ
สะดวกสบาย กล่ าวคื อ ลู กค้าจะรู ้ สึ กยินดี อบอุ่นใจ มัน่ ใจ มัน่ คงที่ ได้รับบริ ก าร ลู กค้าส่ วนใหญ่
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ประเมินความสะดวกสบายจากการบริ การที่ดีขององค์การ คือ “ใกล้...ไกลแค่ไหนเราอยู่ใกล้รับใช้
คุณ” องค์การที่สามารถทาให้ลูกค้าได้รับความรู ้สึกนี้ได้จะพบกับความสาเร็ จตามข้อนี้
5. การแก้ไขสถานการณ์ขดั แย้ง (conflict resolution) หากองค์การสามารถทาให้ลูกค้ารู ้สึก
ว่า “ทาตัวตามสบายเสมือนอยูบ่ า้ น” ได้คงดีกว่าการที่องค์การจะต้องแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
กับลูกค้า องค์การควรจะแสดงความรับผิดชอบด้วยการออกตัวไว้ก่อนว่า ถ้าลูกค้าพบสิ่ งใดที่สงสัย
หรื อไม่ชอบใจในสิ นค้าและบริ การที่ลูกค้าคิดว่าต้องเสี ยเปรี ยบ ขอให้ลูกค้ารี บถามเพื่อให้พนักงาน
ได้รีบชี้แจงโดยเร็ วก่อนที่ลูกค้าจะรู ้สึกโกรธหรื อไม่พอใจในสิ นค้าและบริ การ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ คือความสามารถในการโน้มน้าวสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งต้องอาศัย
ทัก ษะ ความรู ้ และพฤติก รรมของบุค คล ความรู ้ สึ ก ที่ดี ที่ผู อ้ ื่น อยากทาให้เรา จนทาให้เราเกิ ด
ความไว้วางใจหรื ออยากกระทาอย่างสม่าเสมอ ปฏิบตั ิดว้ ยความจริ งใจและตรงไปตรงมา
2.5.1 ระดับของความภักดี
วรารัตน์ สันติวงษ์ (2549 : 11) กล่าวว่า ระดับของความจงรักภักดี แบ่งได้ 6 ระดับ
1. กลุ่มบุคคลที่มีความเป็ นไปได้ว่าจะเป็ นลูกค้า (Suspect) ลู กค้ากลุ่มนี้ เป็ นกลุ่มบุคคล
โดยทัว่ ไปที่องค์การสงสัยว่าน่ าจะเป็ นบุคคลที่ซ้ื อและใช้สินค้า
2. ผูท้ ี่คาดว่าจะซื้ อ และใช้สินค้า (Prospect) เป็ นกลุ่มลู กค้าที่ถู กคัดสรร และกลัน่ กรอง
จากกลุ่มแรกว่าเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่จะซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การของธุ รกิ จ
3. กลุ่มลู กค้าที่ตดั สิ นใจซื้ อ และใช้บริ การในครั้ งแรก (First Time Customer) เป็ นลูกค้า
ที่ได้พิจารณาเลื อกซื้ อ และใช้สินค้าขององค์กรแล้วนัน่ เอง
4. กลุ่มลู กค้าที่ซ้ื อสิ นค้า หรื อใช้บริ การซ้ า(Repeat Customer) เป็ นกลุ่มลู กค้าที่พึงพอใจ
ในตัวสิ นค้า หรื อเกิ ดความประทับใจในการใช้บริ การของธุ รกิ จ
5. กลุ่มลู กค้าประจา (Client) กลุ่มนี้ มักมีพฤติกรรมในการซื้ อและใช้สินค้าอย่างปกติ
6. กลุ ่ม ลู ก ค้า ผู ภ้ กั ดี (Advocate) เป็ นกลุ ่ม ลู ก ค้า ที ่ส นับ สนุ น ธุ ร กิ จ อย่า งต่อ เนื ่ อ ง และ
พร้ อมที่จะแก้ต่างให้หากมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเข้าใจและมีทศั นคติที่ผิดๆต่อธุ รกิ จ
กว่าสี่ ทศวรรษที่ผา่ นมา แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจได้รับความสนใจจากนักวิชาการใน
หลายสาขาวิ ช า ไม่ ว่ า จะเป็ นจิ ต วิ ท ยาองค์ ก าร การบริ ห ารจัด การ การจัด การสาธารณะ การ
ติดต่อสื่ อสารขององค์การ และการศึกษา หรื อแม้แต่การวิจยั ทางด้านพฤติกรรมองค์การ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาความไว้วางใจในอีกหลายแง่มุม เช่ น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ และ
ประสิ ทธิ ผลขององค์การ เป็ นต้น ทาให้ความไว้วางใจมีแนวคิดที่หลากหลายจากมุมมองที่แตกต่าง
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กัน ทั้งทางด้านสังคม จิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ มานุ ษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และชี ววิทยาสังคม
ซึ่ งความแตกต่างของมุมมองเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. มุ ม มองของนัก ทฤษฎี บุ คลิ ก ภาพ (The Views of Personality Theorists) เป็ นมุ ม มองที่
มุ่งเน้นถึง ความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่ วนบุคคลที่มีความพร้อมต่อความไว้วางใจ ซึ่ งความพร้อม
ต่อความไว้วางใจนั้นจะถู กสร้ างและพัฒนาขึ้นมาจากบริ บททางสังคม ความไว้วางใจตามแนวคิด
ของนักทฤษฎีบุคลิกภาพจึงเป็ นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเชื่ อ ความคาดหวัง หรื อความรู ้สึกที่หยัง่
รากลึกในลักษณะของบุคลิกภาพซึ่ งเกิดมาจากการพัฒนาทางด้านจิตสังคมของบุคคลในวัยทารก
2. มุ ม มองของนั ก สั ง คมวิ ท ยาและนั ก เศรษฐศาสตร์ (The Views of Sociologists and
Economists) เป็ นมุมมองที่มุ่งเน้นว่า ความไว้วางใจเป็ นปรากฏการณ์ หนึ่ งที่เกิดขึ้นในองค์การหรื อ
สถาบัน ดังนั้น ความไว้วางใจจึงเป็ นแนวคิดที่เป็ นทั้งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายในและระหว่าง
องค์การและเป็ นความไว้วางใจของบุคคลในสถาบันหรื อองค์การเหล่านั้น
3. มุมมองของนักจิตวิทยาสังคม (The Views of Social Psychologists) เป็ นมุมมองที่มุ่งเน้น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่ งก่อให้เกิดการสร้ างหรื อการทาลายความไว้วางใจระหว่างบุคคลหรื อ
กลุ่ม ดังนั้น ความหมายของความไว้วางใจในมุมมองของนักจิตวิทยาสังคมจึงเป็ นความคาดหวัง
และเป็ นส่ วนประกอบในบริ บทที่ช่วยเสริ มสร้างหรื อยับยั้งการพัฒนา และคงไว้ซ่ ึ งความไว้วางใจ
แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจมีความหลากหลายขึ้นอยูก่ บั บริ บทและการนาไปใช้ซ่ ึ ง Geok
Theng Lau. (1999) ได้พฒั นารู ปแบบแนวคิ ดเกี่ ยวกับความไว้วางใจซึ่ งมุ่งเน้นที่กระบวนการและ
ผลลัพธ์ไว้ดงั นี้
1. ความไว้วางใจเป็ นกระบวนการ (Trust as Process) ซึ่ งแสดงให้เห็ นระยะเวลาของการ
เกิดความไว้วางใจ โดยแบ่งเป็ น 4 ระยะ คือ
1.1 การเก็บรวบรวมข้อมู ล (Assimilation of Information) ที่ เกี่ ยวข้องกับ บุ คคลที่
ได้รับ ความไว้วางใจ (Trustee) ตามการรับรู ้ ของผูใ้ ห้ความไว้วางใจ (Truster) องค์ประกอบของ
ข้อมูลที่ สาคัญอันดับแรกในการสร้างความไว้วางใจ คือการรับรู ้ถึงความเสี่ ยงที่ อาจจะเกิ ดขึ้นถ้าผู ้
ได้รับความไว้วางใจไม่ปฏิบตั ิตามความคาดหวังของผูใ้ ห้ความไว้วางใจ นอกจากนี้ ยงั ใส่ ใจในเรื่ อง
ของความสามารถ ความเชื่ อถื อได้ และประสบการณ์ ในอดี ตของผูไ้ ด้รับความไว้วางใจ รวมทั้ง
ผลประโยชน์ตามสิ ทธิ ของผูใ้ ห้ความไว้วางใจ ซึ่ งอาจจะเป็ นทางด้านอารมณ์ สังคมและสิ่ งที่สัมผัส
ได้อื่นๆ
1.2 การตัด สิ น ใจ (Decision Making) จะเกี่ ยวข้องกับ กระบวนการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลในช่วงเวลาก่อนการตัดสิ นใจ ถ้าผลของการรวบรวมข้อมูลทาให้ผใู ้ ห้ความไว้วางใจเชื่ อว่าผูท้ ี่
ได้รับความไว้วางใจมีความน่าไว้วางใจก็จะนาไปสู่ การสร้างสัมพันธภาพ
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1.3 สัมพันธภาพของความไว้วางใจ (Trust Relationship) เป็ นความสมัครใจของ
ผูใ้ ห้ความไว้วางใจว่าจะยอมทาตาม และเชื่ อว่าผูไ้ ด้รับความไว้วางใจจะปฏิ บตั ิตามที่ คาดหวังได้
สัมพันธภาพของความไว้วางใจมีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพลวัตรและมีการพัฒนาตามธรรมชาติระดับ
ความไว้วางใจอาจจะมัน่ คงเป็ นเวลานาน และอาจจะเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงก็ได้
1.4 ผลที่ ต ามมาของความไว้ว างใจ (Consequences of Trusting) จะมี ค วาม
เฉพาะเจาะจง ขึ้นอยูก่ บั บริ บทหรื อสถานการณ์ อย่างไรก็ตามแนวคิดที่สาคัญของความไว้วางใจที่
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ คือ
1.4.1 การทาให้ผลประโยชน์ที่คาดหวังเป็ นจริ งในระดับที่สูงกว่า ต่ากว่า
หรื อเท่ากัน
1.4.2 ผลที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า
1.4.3 ความมัน่ คง หมายถึ ง ระดับของความไว้วางใจที่เพิ่มขึ้น หรื อลดลง
ผลที่ตามมาของความสัมพันธภาพแห่ งความไว้วางใจจะย้อนกลับไปยังระยะแรกของกระบวนการ
อีกครั้ง
2. ความไว้วางใจเป็ นผลลัพธ์ (Trust Outcome) ความไว้วางใจที่เป็ นกระบวนการจะเป็ น
ลาดับของการเกิดความไว้วางใจและการประเมินย้อนกลับ ส่ วนความไว้วางใจที่เป็ นผลลัพธ์จะเป็ น
สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเกิ ดความไว้วางใจ โดยให้ความสาคัญกับเวลา ซึ่ งอาจจะเป็ น
ลักษณะคงที่ แตกสลายง่าย และเกิดขึ้นชัว่ ครู่
Robbins (2009: 171-172) ได้สรุ ปแนวคิดของความไว้วางใจว่ามี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความซื่ อสัตย์ (Integrity) หมายถึ ง การมีความจริ งใจและพูดความจริ ง ซึ่ งบุคคลมักใช้
ประเมิ น ความน่ าไว้วางใจต่ อผู น้ า โดยบุ คคลจะมี ความรู ้ สึ ก ไว้วางใจผูน้ าเมื่ อบุ ค คลได้รับ รู ้ ถึ ง
บุคลิกลักษณะที่มีศีลธรรมและมีความจริ งใจของผูน้ า
2. ความสามารถ (Competence) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลให้ค วามไว้วางใจผูน้ าที่ มี ค วามรู ้
ทัก ษะ เทคนิ ค ต่ า งๆ และความสามารถด้า นปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คล และเชื่ อ ว่า ผู ้น าจะใช้
ความสามารถและทักษะที่มีกระทาตามสัญญาที่ได้พูดไว้
3. ความคงเส้ นคงวา (Consistency) หมายถึ ง ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ความสามารถ
คาดคะเนได้ (Predictability) และมีความสามารถในการตัดสิ นใจได้ดี (Good Judgment) ของผูน้ า
ในการควบคุ มสถานการณ์ ต่างๆ ที่ ทาให้บุคคลให้ความไว้วางใจ ความไม่สอดคล้องกันในคาพูด
และการกระทาของผูน้ าจะทาให้ความไว้วางใจต่อผูน้ าลดน้อยลง
4. ความจงรักภักดี (Loyalty) หมายถึง การที่ผนู ้ ามีความเต็มใจที่จะปกป้ องและรักษาเกียรติ
ของบุคคลอื่น นัน่ คือ บุคคลจะรู ้สึกไว้วางใจผูน้ าที่สามารถพึ่งพาได้ และไม่มีพฤติกรรมฉวยโอกาส
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5. ความเปิ ดเผย (Openness) หมายถึง ความสามารถในการให้ความไว้วางใจที่จะพูดความ
จริ งทั้งหมด รวมถึงความเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดและข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มที่
2.5.2 หลักการขั้นพืน้ ฐานของความไว้วางใจ
ก่อนที่ผูน้ าจะศึกษากลยุทธ์ในการสร้างหรื อดารงรักษาความไว้วางใจในองค์การไว้ ผูน้ า
ควรรู ้ถึงหลักการขั้นพื้นฐานของความไว้วางใจเสี ยก่อน ซึ่ ง Robbins (2000: 511-512) กล่าวไว้ดงั นี้
1. ความไว้ว างใจท าให้ สู ญ ความไว้ว างใจ (Mistrust Drives Out Trust) บุ ค คลที่ มี ค วาม
ไว้วางใจต่อผูอ้ ื่นจะแสดงออกโดยการเปิ ดเผย ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นในเรื่ องที่เกี่ ยวข้อง เพราะมี
ความตั้งใจจริ ง ส่ วนบุคคลที่ไม่มีความไว้วางใจต่อผูอ้ ื่น จะแสดงออกโดยการไม่เปิ ดเผยข้อมูลหรื อ
แสดงความคิ ดเห็ น มี พฤติกรรมฉวยโอกาสหาประโยชน์ให้กบั ตนเอง บุ คคลเหล่านี้ จะมี ผลทาให้
บุคคลที่มีความไว้วางใจเกิดความรู ้สึกไม่ไว้วางใจขึ้น ดังนั้น บุคคลที่ไม่มีความไว้วางใจจานวนไม่กี่
คนก็อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์การได้
2. ความไว้วางใจก่ อให้ เกิ ด ความไว้วางใจ (Trust Begets Trust) การแสดงออกถึ งความ
ไว้ว างใจของบุ ค คลจะก่ อ ให้ เกิ ด ความไว้วางใจซึ่ งกัน และกัน ผู น้ าที่ มี ศ ัก ยภาพและเพิ่ ม ความ
ไว้วางใจ ให้เกิ ดขึ้นทีละน้อย โดยการกาหนดขอบเขตการลงโทษหรื อไม่มีการลงโทษเลยเมื่อเกิ ด
ความไว้วางใจขึ้นแล้วในองค์การ
3. ต าแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น มัก เป็ นโอกาสให้ ท าในสิ่ ง ที่ ไ ม่ น่ า ไว้ว างใจ (Growth Offer Makes
Mistrust) ตาแหน่ งงานที่สูงขึ้น ทาให้ผูน้ าฉวยโอกาสในการแสวงหาอานาจและความรับผิดชอบ
เพื่อส่ งเสริ มตาแหน่งของตนเอง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผูน้ ามักแก้ปัญหาแบบตายตัวอย่างรวดเร็ ว
เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบจากผูน้ าระดับสู งกว่า และมักทิ้งปั ญหาจากความไม่น่าไว้วางใจให้กบั ผู ้
สื บทอดตาแหน่งนั้น
4. การลดคนลงหรื อการลดขนาดองค์การเพื่ อทดสอบความไว้วางใจสู งสุ ด (Decline of
Downsizing Tests the Highest of Trust) การลดคนหรื อลดขนาดองค์การ มักทาลายสภาพแวดล้อม
ที่มีความไว้วางใจ เพราะการปลดพนักงานขององค์การออกไป มีผลทาให้พนักงานที่ เหลืออยู่เกิ ด
ความรู ้สึกไม่มนั่ คงในงาน สู ญเสี ยความจงรักภักดี และระดับความไว้วางใจต่อผูน้ าลดลง
5. ความไว้วางใจเสริ มสร้างความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (Trust Increases Cohesion) ความ
ไว้วางใจจะยึดเหนี่ยวบุคคลให้อยูร่ ่ วมกันด้วยความเชื่ อมัน่ ว่า บุคคลมีความเชื่ อถือซึ่ งกันและกัน ถ้า
บุคคลเกิดปั ญหาต้องการความช่วยเหลือ บุคคลจะมัน่ ใจได้วา่ จะได้รับความช่วยเหลือทันทีและเมื่อ
พบกับความยากลาบาก สมาชิกในกลุ่มจะร่ วมมือกันทางานเพื่อบรรลุเป้ าหมายของกลุ่มร่ วมกัน
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6. ความไม่ไว้วางใจทาลายกลุ่มของตนเอง (Mistrusting Group Self-Destruct) เมื่อสมาชิ ก
ในกลุ่มไม่ไว้วางใจคนในกลุ่ม จะทาให้บุคคลไม่ยอมรับและตีตวั ออกห่ าง และเริ่ มให้ความสนใจ
กับความต้องการของตนเองมากกว่าความต้องการของกลุ่มสมาชิ ก สมาชิ กของกลุ่มที่ ไม่มีความ
ไว้วางใจกับมีแนวโน้มที่จะสงสัยในตัวผูอ้ ื่น คอยระวังตัวว่าจะถูกเอาเปรี ยบอยูต่ ลอดเวลา และจะไม่
เปิ ดเผยข้อมูลให้กบั สมาชิ กคนอื่นๆ ในกลุ่มซึ่ งพฤติกรรมเหล่านี้ มีความเป็ นไปได้ที่จะทาลายความ
เชื่อมัน่ และทาลายกลุ่ม
7. ความไม่ ไ ว้ว างใจลดผลผลิ ต (Mistrust Generally Reduces Productivity) ความไม่
ไว้วางใจจะมุ่งเน้นที่ความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ทาให้เกิ ดความยุ่งยากในการสร้ าง
เป้ าหมายร่ วมกัน บุคคลในองค์การเหล่านี้ จะตอบสนองโดยการปิ ดบังข้อมูลข่าวสาร และเมื่อต้อง
เผชิ ญกับปั ญหา บุ คคลเหล่ านี้ ก็จะหลี กเลี่ ยงการขอความช่ วยเหลื อ เพราะกลัวว่าบุ คคลอื่ นจะได้
ประโยชน์ จ ากตนเอง บรรยากาศของความไม่ ไ ว้ว างใจ จะท าให้ เกิ ด ความขัด แย้ง และการ
ประสานงานล่าช้า
ดังนั้น หลักการขั้นพื้นฐานของความไว้วางใจที่ ผูน้ าจะต้องศึกษาคื อ การสร้ างและดารง
รักษาซึ่ งความไว้วางใจ โดยการแสดงออกอย่างเปิ ดเผย การสร้ างความเชื่ อถื อซึ่ งกันและกัน ผูน้ า
ต้องพยายามสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น ทีละน้อย และเสริ มสร้างความไว้วางใจเพื่อให้เกิดความ
เป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันในการทางาน ในทางกลับกันผูน้ าควรศึกษาถึ งสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความไม่
ไว้วางใจขึ้นด้วย นั่นคื อ การปิ ดบังข้อมูลต่างๆ การแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่ งของตน
การลดคนหรื อลดขนาดองค์การ และความไม่ไว้วางใจของบุคคลจานวนไม่กี่คนอาจทาลายความ
ไว้วางใจของผูอ้ ื่นและของกลุ่มได้ ซึ่ งก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อองค์การ โดยรวม
2.5.3 หลักสาคัญของการเกิดความไว้วางใจ
1. ความไว้วางใจตามพันธะสัญญา (Contract Trust) หมายถึ งความไว้วางใจที่ เป็ นความ
คาดหมายล่ วงหน้าอย่างมัน่ ใจว่า บุ ค คลจะท าในสิ่ งที่ พู ด ซึ่ งเป็ นมิ ติที่ ส าคัญ ของความไว้วางใจ
บุคคลต้องการความสามารถในการคาดคะเน และควบคุ มสภาพแวดล้อมของตนเอง ดังนั้นถ้าผูน้ า
ทาในสิ่ งที่พูด จะทาให้บุคคลเชื่ อมัน่ ว่าสัมพันธภาพระหว่างผูน้ าและตนเองสามารถคาดคะเนได้
บุคคลที่รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมของตนเองมีความปลอดภัย จะปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมัน่ คง
ความไว้วางใจตามพันธะสัญญาสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยการทาการตกลงร่ วมกัน เช่น การทา
ตาราง และการนัดหมาย การกาหนดเส้นตาย การกาหนดแนวทางการประชุ มเพื่อให้ทราบบทบาท
และสิ่ งที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามการปฏิบตั ิ เป็ นต้น

53

2. ความไว้วางใจจากการเปิ ดเผยตนเอง (Self-Disclosure Trust) หมายถึง ความสมัครใจที่
จะตกลงร่ วมกันในการเปิ ดเผยและแบ่งปั นข้อมูลข่าวสารร่ วมกัน การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้น
บุ ค คลจะต้อ งแสดงให้ เห็ น ถึ ง ความตั้ง ใจและความสามารถที่ จ ะเปิ ดเผย และแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุความต้องการของบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์การ
3. ความไว้ว างใจทางกายภาพ (Physical Trust) หมายถึ ง บุ ค คลชอบที่ จ ะรู ้ สึ กว่ า
สภาพแวดล้อมทางด้านร่ างกาย และจิตใจมีความปลอดภัย เพราะเมื่อบุคคลรู ้สึกถึงความไม่แน่นอน
ในความปลอดภัย ของสภาพแวดล้อม มัก จะรู ้ สึ ก ไม่ ม นั่ คง วิติกงั วลเกี่ ยวกับ ความปลอดภัยของ
ตนเองและในการทางาน และจะทาให้บุคคลต้องใช้เวลามากมายในการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อ
ดารงอยูอ่ ย่างผาสุ ก จึงทาให้มีเวลาน้อยในการสร้างสรรค์วธิ ี การแก้ปัญหา
ดังนั้น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่สามารถคาดคะเนได้หรื อการมีพนั ธะสัญญา
ร่ วมกัน การทาให้บุคคลรู ้สึกว่าสภาพแวดล้อมทั้งทางร่ างกายและจิตใจมีความปลอดภัย รวมถึงการ
ตกลงที่จะเปิ ดเผยแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกัน เป็ นหลักการสาคัญที่สามารถทาให้ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้
2.5.4 การพัฒนาความไว้วางใจ
ความไว้วางใจเป็ นวิธีทางหนึ่ งในการสะท้อนสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในองค์การและ
สั ม พัน ธภาพระหว่า งบุ ค คลอาจเป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ เกิ ด ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ม เหลว ซึ่ ง Niklas
Luhmann. (1998 : 20-21) ได้เสนอแนวทางพัฒนาความไว้วางใจ ดังนี้
1. ความไว้วางใจต้องใช้เวลาในการพัฒนา การสร้างความไว้วางใจหรื อการคงไว้ซ่ ึ งความ
ไว้วางใจจะต้องใช้เวลาเป็ นทุนในการสร้างและพัฒนา แม้สัมพันธภาพความไว้วางใจจะเกิดขึ้นแล้ว
แต่การลงทุ นก็ ยงั คงต้องมี อย่างสม่ าเสมอ ระยะเวลาในการพัฒนาความไว้วางใจอาจจะสั้นหรื อ
ยาวนาน แต่ไม่สาคัญเท่ากับการบารุ งรักษาความไว้วางใจให้คงอยู่ ความไว้วางใจอาจจะสามารถ
พัฒ นาให้ เกิ ดขึ้ น ได้ในระยะเวลาอันสั้ น ถ้าผูน้ าเปิ ดโอกาสให้ บุ ค คลมี ส่ วนร่ วมในการก าหนด
เป้ าหมาย และความรับผิดชอบร่ วมกัน
2. ความไว้วางใจต้องการความเข้มแข็งอดทน องค์การที่มีระดับความไว้วางใจสู ง บุคคลจะ
ทางานเพื่อให้ประสบความสาเร็ จตามมาตรฐานที่สูงขององค์การ และทางานอย่างรวดเร็ วด้วยความ
เข้มแข็ง อดทน เพื่อความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ ส่ วนองค์การที่มีระดับความไว้วางใจต่า บุคคล
จะปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้และมีผลผลิตต่า
3. ความไว้วางใจต้องมีการปฏิ บตั ิ การพัฒนาความไว้วางใจก็เช่ นเดียวกับนักกีฬาที่จะต้อง
ใช้ท กั ษะ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ และก าลังใจมากมายจึ งจะถึ งเป้ าหมายที่ ต้องการ ดังนั้น การสร้ างความ
ไว้วางใจในองค์การ จึงต้องพัฒนาทั้งทักษะและจิตใจ
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ดังนั้น ความไว้วางใจจึ งต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา ซึ่ งต้องมี การลงทุ นอย่างสม่ าเสมอ
และที่สาคัญที่สุดคือ การบารุ งรักษาความไว้วางใจให้คงอยู่ อีกทั้งในการพัฒนาความไว้วางใจนั้น
ต้องการความเข้มแข็งอดทนและจะต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
2.5.5 การสร้ างความไว้วางใจระหว่ างบุคคล
ผูน้ าที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ถึงการสร้ างสัมพันธภาพที่น่าไว้วางใจควรที่ จะยึดเหนี่ ยวการปฏิ บตั ิ
ดังต่อไปนี้ (Robbins, 2009: 174-175)
1. การปฏิ บ ตั ิ อย่างเปิ ดเผย (Practice Openness) ความเปิ ดเผยจะนาไปสู่ ความเชื่ อมัน่ และ
ความไว้วางใจ ดังนั้น ผูน้ าควรให้ขอ้ มูลแก่ลูกน้อง เพื่อทาให้ลูกน้องแน่ใจว่าการตัดสิ นใจของผูน้ า
กระทาอย่างโปร่ งใส อธิ บายถึงเหตุผลในการตัดสิ นใจ เปิ ดเผยความเป็ นจริ งของปั ญหาและเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่
2. มีความยุติธรรม (Be Fair) ก่อนที่จะทาการตัดสิ นใจหรื อกระทาการใดๆ ควรพิจารณาว่า
ผูอ้ ื่นจะรับรู ้ถึงข้อเท็จจริ งภายนอก และความยุติธรรมอย่างไร ดังนั้น ผูน้ าจึงควรให้ความสาคัญกับ
ความยุติธรรม ไม่ลาเอียง และไม่อคติในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงให้ความสนใจต่อการ
รับรู ้ความยุติธรรมในการให้รางวัลด้วย
3. พู ดถึ งความรู ้สึ กของตนเอง (Speak Your Feeling) ผูน้ าที่ พู ดถึ งแต่ ขอ้ เท็จจริ งจะท าให้
ลูกน้องเกิดความรู ้สึกว่าเป็ นคนที่เย็นชาและห่ างเหิ น แต่ถา้ หากมีการแบ่งปั นความรู ้สึกของตนเอง
ลูกน้องจะมองว่าผูน้ าคนนั้นมีความเป็ นมนุ ษย์ รวมถึงทาให้รู้ตวั ตนที่แท้จริ ง ซึ่ งจะทาให้ลูกน้องทา
ให้ความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น
4. บอกความจริ ง (Tell the Truth) ความซื่ อ สั ต ย์เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ในการท าให้ เกิ ด ความ
ไว้วางใจ ดังนั้นการพูดความจริ งจะทาให้ลูกน้องรับรู ้วา่ ผูน้ ามีความซื่ อตรงและนาไปสู่ ความจริ ง
5. แสดงความคงเส้ น คงวา (Show Consistency) บุ ค คลต้อ งการความสามารถในการ
คาดคะเนหรื อทานายได้ เพราะความไม่ไว้วางใจเกิดมาจากการไม่รู้ถึงสิ่ งที่คาดหวัง ดังนั้นผูน้ าควร
ใช้เวลาในการคิดทบทวนค่านิ ยมและความเชื่ อของตนและนามาใช้เป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ
เมื่อผูน้ ารู ้วา่ เป้ าหมายของตนเองคืออะไร ก็จะปฏิบตั ิตามนั้นและจะทาการวางแผนอย่างสอดคล้อง
ทาให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจ
6. รักษาคามัน่ สัญญา (Fulfill Your Promises) ความไว้วางใจจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเชื่ อมัน่ ว่า
ผูน้ าสามารถพึ่งพาได้ ดังนั้นผูน้ าจะต้องแน่ใจว่าสามารถรักษาคาพูดและคามัน่ สัญญาได้
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7. รักษาความเชื่ อมัน่ (Maintain confidence) โดยปกติ แล้วบุ คคลจะให้ความไว้วางใจกับ
ผูน้ าที่ มี ความสุ ขุม และเชื่ อถื อได้ ดังนั้นถ้าบุ ค คลสมัครใจที่ จะบอกบางสิ่ งด้วยความเชื่ อมัน่ เช่ น
หมายถึงบุคคลต้องการความแน่ใจว่าผูน้ าจะไม่วพิ ากษ์วจิ ารณ์หรื อเปิ ดเผยเรื่ องนั้นกับผูอ้ ื่น
8. แสดงให้เห็นถึงความสามารถ (Demonstrate Competence) การทาให้ผูอ้ ื่นชื่ นชมและให้
ความเคารพนับถื อจะต้องแสดงถึ งความสามารถทางอาชี พ และเทคนิ คต่างๆ รวมถึ งพัฒนาตนเอง
ทางด้านทักษะในการติดต่อสื่ อสารการเจรจาต่อรอง และทักษะส่ วนบุคคลอื่นๆ
2.5.6 แนวคิดเกีย่ วกับความน่ าเชื่ อถือและความไว้วางใจ
วิยะกานต์ ตันสุ วรรณรัตน์ (2552) การเผยแพร่ สิ่งที่ ดีเพื่ อให้ลูกค้าได้รับรู ้ มากที่ สุ ด แต่มี
จานวนน้อยที่ประสบความสาเร็ จและเข้าไปอยูใ่ นความต้องการของลูกค้า เนื่องจากธุ รกิจเหล่านี้ ได้
ทาการตลาดไปพร้อมกับการสร้างความน่าเชื่ อถือและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า เมื่อลูกค้ามี
ความรู ้ สึ กที่ ดี กลยุ ท ธ์ ป ากต่ อ ปาก (Word of Mouth) ก็ ช่ ว ยแพร่ ข่ า วดี ใ ห้ ก ระจาย การสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าถือว่าเป็ นการเริ่ มต้นการสร้างความน่ าเชื่ อถื อที่ดีที่สุด เนื่ องจากศรัทธาและ
น่าเชื่ อถือมักเกิดจากความใกล้ชิดและผูกพัน ดังนั้นสิ นค้าและบริ การต่างๆ ที่ตอ้ งการยืนหยัดอยูไ่ ด้
ในตลาดด้วยการสร้ างความน่ าเชื่ อถื อจาเป็ นต้องเร่ งสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลู กค้าอย่างต่อเนื่ อง
กิจกรรมที่สามารถทาให้กลุ่มเป้ าหมายมีโอกาสสื่ อสารกับองค์กรแบบ 2 ทาง เพื่อให้ลูกค้าและผูท้ ี่
ทาหน้าที่สร้างสัมพันธ์มีโอกาสเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน
สิ น ค้า ตัว อย่า ง ของสมนาคุ ณ แลโอกาสทดลองใช้ เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ ลู ก ค้า เกิ ด
ความรู ้ สึกต่างๆทั้งในแง่บวกและแง่ ลบ ธุ รกิ จต้องจัดสรรงบประมาณสาหรับเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ
ในช่วงที่มีการออกสิ นค้าใหม่ มีการปรับปรุ ง หรื อช่วงเวลาที่ตอ้ งการทาให้สินค้าและบริ การได้รับ
ความสนใจจากลู ก การมี โ อกาสได้เห็ น สั ม ผัส หรื อ ทดลองให้ ก่ อ น ท าให้ ผู ้บ ริ โ ภคมี โ อกาส
ประทับ ใจสิ น ค้า ได้ พร้ อ มกับ การมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งคุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริ ก าร เพราะปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่อการสร้างความน่าเชื่ อถือและความไว้วางอย่างสู ง นอกจากนี้ คุณภาพยังเป็ นดัชนีช้ ี วดั
ความสาเร็ จจากความนิยมของลูกค้ากลุม้ เป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรและองค์กร ช่วยส่ งเสริ มให้องค์กรเกิดภาพลักษณ์ที่ดี มีความน่าเชื่ อถื อ
และความไว้วางใจ และเพิ่ มทักษะศักยภาพในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาความรู ้
ความสามารถในการทางาน เพื่อให้มีความชานาญและเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน ทาให้ธุรกิจมีศกั ยภาพ
ในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นทั้งกับลู กค้าและการแข่งขันทั้งในระดับบุคคล ระดับหน่ วยงาน
และระดับองค์กร ยังช่วยทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่มุงตอบสนอง
ความต้องการของลู กค้า นอกจากนี้ แล้วองค์กรจาเป็ นต้องยึดหลักปฏิ บตั ิตามสากล เช่ น คุ ณธรรม
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จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม ความอดทน ความมีวินัย ความมุ่งมัน่ ที่สาคัญจาเป็ นต้อง
รักษาคาพูดและรักษาสัญญาทั้งกับลูกค้าและคู่คา้
ความไว้วาง ถือว่าเป็ นอีกตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อการเปิ ดใจรับรู ้ถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ไหม
ไทยส่ งผลต่อทัศนคติดา้ นภาพลักษณ์ของสิ นค้าในทางบวก ซึ่ งทาให้เกิดการพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้ อและเป็ น ที่มาของจุดเริ่ มต้นในเรื่ องความจงรักภักดีต่อสิ นค้าจนเกิดการซื้ อซ้ าและใช้ซ้ าจนไปถึง
ขั้นตอนการแนะนาและบอกต่อบุคคลรอบข้าง
2.6. แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจ (Satisfaction)
ความพึงพอใจ (satisfaction) ตามพจนานุกรมทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ กล่าวว่าเป็ นสภาพ
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีความสุ ข ความอิ่มเอมใจ เมื่อความต้องการหรื อแรงจูงใจของตนได้รับการ
ตอบสนอง ส่ วนความพึงพอใจตามพจนานุ กรมด้านจิตวิทยาหมายความว่า เป็ นความรู ้สึกในขั้นแรก
เมื่อบรรลุวตั ถุประสงค์และความรู ้สึกขั้นสุ ดท้ายเมื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมายโดยมีแรงกระตุน้
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 775) ความพึงพอใจคือ
ความรู ้ ที่ มี ค วามสุ ข หรื อ ความพอใจเมื่ อ ได้รั บ ความส าเร็ จ หรื อ ได้รั บ สิ่ ง ที่ ต้อ งการ ท าให้ เกิ ด
ความรู ้ สึ ก ในทางบวก และทางลบ ความรู ้ สึ ก ทางลบเป็ นความรู ้ สึ ก ไม่ พึ งพอใจ ความรู ้ สึ ก ใน
ทางบวกเป็ นความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิดความสุ ข เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ทา
ให้เกิ ดความรู ้ สึกในทางบวก เห็ นได้ว่าความสุ ขเป็ นความรู ้ สึกที่ สลับซับซ้อน และมี ผลต่อบุ คคล
มากกว่าความรู ้สึกในทางบวกอื่น ๆ ระบบความสัมพันธ์ของความรู ้สึก เรี ยกว่าความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบเสมอ ได้สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจว่า ความรู ้สึกชอบ หรื อพอใจของบุคคลที่มีต่อการทางานและองค์ประกอบหรื อสิ่ งจูงใจอื่น
ๆ ถ้างานที่ ทาหรื อองค์ป ระกอบเหล่ านั้นตอบสนองความต้องการของบุ คคลได้บุค คลนั้นจะเกิ ด
ความพึงพอใจในงานขึ้นจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ รวมทั้งสติปัญญาให้แก่งานของตนให้บรรลุ
วัตถุ ป ระสงค์อย่างมี คุ ณภาพ สิ่ งจู งใจที่ ใช้เป็ นเครื่ องมื อกระตุ น้ ให้บุ คคลเกิ ดความพึ งพอใจจาก
การศึกษา มีดงั นี้
1. สิ่ งจูงใจที่เป็ นวัตถุ (material inducement) ได้แก่ เงิน สิ่ งของหรื อสภาวะทางกายที่ให้แก่
ผูป้ ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ
2. สภาพทางกายที่ พึ ง ปรารถนา (desirable physical condition) คื อ สิ่ ง แวดล้อ มในการ
ป ระก อบ กิ จก รรมต่ า ง ๆ ซึ่ งเป็ น สิ่ งส าคั ญ อย่ า งห นึ่ งอั น ก่ อให้ เกิ ดความ สุ ขท างก าย
3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึ ง สิ่ งต่าง ๆ ที่ สนอง ความต้องการ
ของบุคคล
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4. ผลประโยชน์ทางสังคม (association attractiveness) คือ ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรกับผูร้ ่ วม
กิจกรรม อันจะทาให้เกิดความผูกพันความพึงพอใจและสภาพการเป็ นอยูร่ ่ วมกัน เป็ นความพึงพอใจ
ของบุคคลในด้านสังคมหรื อความมัน่ คงในสังคม ซึ่ งจะทาให้รู้สึกมีหลักประกันและมีความมัน่ คง
ในการประกอบกิจกรรม
ความพึงพอใจของลูกค้า ถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากสาหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะองค์การที่
เกี่ ยวกับการให้บริ การ ความพึงพอใจของลู กค้า มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในอนาคตของลู กค้า และ
นาไปสู่ การทากาไรส่ วนแบ่งการตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุน
2.6.1 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจไว้หลากหลายดังนี้
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2544: 122) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจว่ า เป็ น
ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกและเกิดความสุ ข ซึ่ งเป็ นผลทาให้เกิดความรู ้สึก
กระตือรื อร้น ทุ่มเทพลังกายพลังใจ มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญกาลังใจ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2545: 295) ได้กล่าวไว้วา่ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกหลังการซื้ อหรื อ
รั บ บริ ก ารของบุ ค คล ซึ่ งเป็ นผลจากการเปรี ย บเที ย บระหว่างการรั บ รู ้ ต่ อ การปฏิ บ ัติ งานของผู ้
ให้บริ การ หรื อประสิ ทธิ ภาพของสิ นค้ากับการให้บริ การที่เขาคาดหวัง
กาญจนา อรุ ณสอนศรี (2546: 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุ ษย์ เป็ นการแสดงออก
ทางพฤติ กรรมที่ เป็ นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็ นเป็ นรู ปร่ างได้ การที่ เราจะทราบว่า บุ คคลมี
ความพึงพอใจหรื อไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่
ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ งเร้าจึงเป็ น
แรงจูงใจของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
คณะท างานเผยแพร่ สารสนเทศในระบบอิ นเทอร์ เน็ ต มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
(2550: ออนไลน์) ได้กล่าวถึ งแนวคิดของ Wolman ว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้สึก (feeling)
มีความสุ ขเมื่อคนเราได้รับผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมาย (goals) ความต้องการ (wants) หรื อแรงจูงใจ
(motivation) ดังนั้น ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับผลสาเร็ จตามความมุ่งหมายเป็ น
ความรู ้ สึ ก ขั้น สุ ด ท้าย (end-state in feeling) ที่ ไ ด้รับ จากผลส าเร็ จตามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ วน Morse
กล่ าวว่า ความพึงพอใจ เป็ นสภาวะจิ ตที่ ปราศจากความเครี ยด ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติ ของมนุ ษย์มี
ความต้องการ ถ้าต้องการนั้นได้รับการสนองทั้งหมดหรื อบางส่ วนความเครี ยดก็จะน้อยลง ความพึง
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พอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกัน ถ้าความต้องการนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง ความเครี ยดความ
พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น
ความพึ งพอใจเป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น กับ บุ คคลเมื่ อความต้องการพื้ นฐานทั้งร่ างกายและจิ ตใจ
ได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์เป็ นความพยายามที่จะขจัดความ
ตึ ง เครี ย ด หรื อ ความกระวนกระวายหรื อ ภาวะไม่ ส มดุ ล ในร่ า งกาย เมื่ อ สามารถขจัด สิ่ ง ต่ าง ๆ
ดังกล่าวออกไปได้ มนุ ษย์ยอ่ มจะได้รับความพึงพอใจในสิ่ งที่ตอ้ งการ ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึก
สองแบบของมนุ ษ ย์ คื อ ความรู ้ สึ ก ในทางบวกและความรู ้ สึ ก ทางลบ ความรู ้ สึ ก ทางบวกเป็ น
ความรู ้สึกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาให้เกิ ดความสุ ข ความสุ ขนี้ เป็ นความรู ้สึกที่แตกต่างจากความรู ้สึก
ทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็ นความรู ้สึกที่มีระบบย้อนกลับความสุ ขทาให้เกิดความสุ ขหรื อความรู ้สึก
ทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ความสุ ขเป็ นความรู ้สึกที่สลับซับซ้อน และความสุ ขนี้ จะ
มี ผ ลต่ อ บุ ค คลมากกว่ า ความรู ้ สึ กทางบวกอื่ น ๆ ซึ่ งความรู ้ สึ กทั้ง ทางบวกและทางลบนั้ นมี
ความสัมพันธ์ อย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ ของความรู ้ สึกทั้งสามนี้ เรี ยกว่า ระบบ
ความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดเมื่อระบบมีความรู ้สึกทางบวกมากกว่าทางลบ
นอกจากนี้ สิ่ งที่ ทาให้เกิ ดความรู ้ สึกพอใจของมนุ ษ ย์มกั ได้แก่ ทรัพ ยากรหรื อสิ่ งเร้ าการ
วิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาว่าทรัพยากรหรื อสิ่ งเร้าแบบใดเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการที่จะทา
ให้เกิ ดความพึงพอใจและความสุ ขแก่มนุ ษย์ ความพอใจจะเกิ ดขึ้นได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุ ก
อย่างที่เป็ นที่ตอ้ งการครบถ้วนดังนั้น การศึกษาเกี่ ยวกับความพึงพอใจมักนิ ยมศึกษากันในสองมิติ
คื อ มิ ติ ค วามพึ ง พอใจของผู ้ป ฏิ บ ัติ ง าน (job satisfaction) และมิ ติ ค วามพึ งพอใจในการบริ ก าร
(service satisfaction)
จากความหมายของความพึ งพอใจ สรุ ป ได้ว่า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ชอบ
หรื อ ไม่ ช อบ ซึ่ งเป็ นการรั บ รู ้ ข องผูร้ ั บ บริ ก ารที่ ไ ด้รั บ การตอบสนองจากการให้ บ ริ ก ารของผู ้
ให้บริ การซึ่ งผูร้ ับบริ การมี ความสุ ขและเกิ ดความพึงพอใจเมื่ อได้รับบริ การและเกิ ดผลสาเร็ จตาม
ความมุ่ ง หวังหรื อเกิ น ความคาดหมายแต่ ระดับ ความพึ งพอใจที่ เกิ ดขึ้ น จะแตกต่ างกัน ขึ้ น อยู่ก ับ
องค์ประกอบของการบริ การ และเกิดความไม่ชอบเมื่อความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความ
พึงพอใจเป็ นทัศนคติหรื อความรู ้สึกที่ดีของบุคคลต่อเรื่ องใดที่หนึ่ ง ซึ่ งสามารถตอบสนองกับความ
ต้องการของตน จึงเป็ นแรงจู งใจให้บุคคลกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งด้วยความเต็มใจ โดยเฉพาะในมิ ติ
ความพึงพอใจในการบริ การ เป็ นความพึงพอใจของบุคคลต่อการได้รับการบริ การจากหน่ วยงาน
หรื อบุคคลในหน่วยงาน ซึ่ งเป็ นการบริ การที่ดีมีคุณภาพส่ งผลให้มีผทู ้ ี่ได้รับการบริ การมาใช้บริ การ
เป็ นประจา และด้วยความเต็มใจ
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กันตยา เพิ่มผล (2543: 131) ได้สรุ ปทฤษฎีความพึงพอใจไว้ 2 ทฤษฎี คือ
1. ความพึงพอใจนาไปสู่ การทางานความพึงพอใจสัมพันธ์กบั การทางาน
จากการศึกษาของ Elton Mayo และคณะตลอดจนการศึกษา ด้านมนุ ษย์สัมพันธ์ของ
นัก จิ ต วิท ยากลุ่ ม ต่ างๆ พยายามสรุ ป ให้ เห็ น ว่า ความพึ ง พอใจในงานจะน าไปสู่ ก ารท างานที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ถ้า บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในงานที่ เขารั บ ผิ ด ชอบอยู่เขาจะสามารถท าให้ ง านมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และทาให้มีกาไรเพิ่มขึ้น ความพึงพอใจในงานอาจจะเกิดจาก
กาลังใจ ขวัญในการทางาน คนที่มีขวัญดี กาลังขวัญสู ง บุคคลนั้นจะมีความสุ ขและเมื่อมีความสุ ขก็
จะทาให้งานมีประสิ ทธิภาพ ผลการทางานทาให้เกิด ความพึงพอใจในงาน
2. ผลการทางานทาให้เกิดความพึงพอใจ
นัก มนุ ษ ยสั มพันธ์ ให้ค วามส าคัญ กับ ความพึ งพอใจมาก เน้นหนัก ลงไปว่า ความพึ ง
พอใจในงานจะนาไปสู่ การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่มีบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีแรกของ
มนุ ษยสัมพันธ์จึงคิดทฤษฎี ใหม่ข้ ึนมา ซึ่ งกลับตรงข้ามกับทฤษฎีแรกคือผลงานจะนาไปสู่ ความพึง
พอใจในงานในกลุ่มนี้ มีบุคคลสาคัญที่มีแนวความคิดแบบหลังนี้ คือ Porter & Lawer บุคคลทั้งสอง
เน้นให้เห็นว่ายังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกมากมายตลอดจนผลงานที่ปรากฏจะทาให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจ ดังนั้น Porter & Lawer ได้แสดงให้เห็ นว่าตัวแปรที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ ในงานนั้น มี
อยูห่ ลายอย่างรวมทั้งแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน ตลอดจน ความคาดหวังที่จะได้รับสิ่ ง
ตอบแทนที่ยุติธรรม ตามแนวทฤษฎีที่สองนี้ สรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจในงานจะไม่เกิดขึ้นถ้าบุคคลที่
ทางานไม่ได้รับสิ่ งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
จากแนวความคิดตามทฤษฎีที่สอง เน้นให้เห็นว่าประสิ ทธิ ภาพในการทางานนั้น เป็ นผลมา
จากความสามารถและลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของบุคคลประกอบกับการฝึ กอบรม ตามกระบวนการ
ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยงั เกี่ยวข้องกับสิ่ งตอบแทนและค่าจ้าง
Golembiewski (2001: 27-28) กาหนดทฤษฎี ความต้องการประสบผลสาเร็ จไว้ 3 อย่าง คือ
ความต้องการความส าเร็ จ (achievement) ความต้องการอานาจ (power) และความต้องการมี ส าย
สัมพันธ์ (affiliation) ทฤษฎีน้ ี เชื่ อว่าปกติความต้องการที่มีอยูใ่ นตัวคนจะมีเพียง 2 ชนิด คือ ต้องการ
มี ค วามสุ ข สบาย และต้องการปลอดจากการเจ็บปวด แต่ ส าหรั บ ความต้องการอื่ น ๆ จะเกิ ดขึ้ น
ภายหลังโดยวิธีการเรี ยนรู ้ อย่างไรก็ตาม มนุ ษย์ทุกคนต่างก็ใช้ชีวิตขวนขวายสิ่ งต่าง ๆ คล้ายกัน จึง
ต่างมี ประสบการณ์ เรี ยนรู ้ สิ่ งต่าง ๆ มาเหมื อน ๆ กันจนในที่ สุ ดมนุ ษ ย์ทุ ก คนต่างเรี ยนรู ้ ถึงความ
ต้องการมีมากน้อยต่างกัน เหตุน้ ี จึงสรุ ปได้ว่ามนุ ษย์ทุกคนต่างก็มีความต้องการเหมือนกัน แต่มาก
น้อยแตกต่างกัน ซึ่ งความต้องการทั้ง 3 อย่าง ได้แก่
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1. ความต้องการด้านความสาเร็ จ คนที่มีความต้องการประสบผลสาเร็ จสู ง โดยมากมักจะ
นิ ยมตั้งเป้ าหมายงานไว้ค่อนข้างสู ง คนเหล่ านี้ ชอบที่ จะทางานให้ได้ผลดี ดว้ ยตนเอง และมีความ
ปรารถนาที่จะทางานนั้น ๆ สาเร็ จผลให้ได้ดว้ ยฝี มือของตนเอง คนเหล่านี้ จะไม่สนใจถึงความสาเร็ จ
ตามที่ได้ต้ งั ใจไว้เป็ นสาคัญ มากกว่าที่จะคานึ งถึงรางวัลหรื อผลประโยชน์ที่จะได้จากการทางานนั้น
คนเหล่านี้จะมีบุคลิกลักษณะเด่น 3 ประการ คือ
1.1 ตั้งเป้ าหมายงานยากและท้าทาย
1.2 ต้องการทราบถึงความเป็ นไปของงานที่กา้ วหน้าไปแต่ละขั้นว่าเป็ นไปตามที่ต้ งั ไว้
เพียงใด และไม่ชอบการทางานยาวนานเรื่ อยเปื่ อยโดยไม่รู้จกั จบสิ้ นโดยที่ไม่อาจเห็ นชัดถึ งคุ ณค่า
หรื อความสาเร็ จของงานที่ทา
1.3 ต้องการที่จะควบคุมผลการทางานที่เกิ ดจากการที่ตนได้ทุ่มเทกาลังความพยายาม
ไป และจะไม่ชอบอยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด รวมทั้งการไม่ชอบทางานประเภทที่เกี่ยวกับ
โชคหรื อคาดผลไม่ ได้ จุ ดมุ่ ง หมายของคนเหล่ านี้ คื อต้องการจะท าโครงการใดโครงการหนึ่ ง ที่
ชัดเจนเป็ นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตชัดแจ้ง แต่จะไม่นิยมทางานที่ตอ้ งขึ้นกับโอกาสที่เอาแน่ไม่ได้
หรื อต้องขึ้นกับคนอื่น
2. ความต้องการด้านอานาจ คือ ความต้องการมีอานาจเหนื อบุคคลอื่นและจะ มุ่งพยายาม
แสดงออกเพื่อมีอานาจควบคุมเหนือต่อทั้งทรัพย์สิน สิ่ งของ และในทางสังคม คนประเภทที่นิยมชม
ชื่ นอานาจเป็ นอันมากนี้ ต่างพยายามมุ่งใช้วิธีสร้างอิทธิ พลเหนื อหรื อพยายามหว่านล้อมให้เกิดการ
ยอมรับนับถือจากฝ่ ายอื่น และบ่อยครั้งต่างจะใฝ่ หาตาแหน่งที่จะได้เป็ นผูน้ าของกลุ่มที่ตนสังกัดอยู่
คนกลุ่มนี้จะรู ้สึกมีแรงจูงใจสู งถ้าหากได้มีโอกาสให้เขาได้แสดงออกในทางที่จะเพิ่มบทบาทอานาจ
ได้เต็มที่ ลักษณะของคนที่มีความต้องการด้านอานาจนี้ คือ นิ ยมและเชื่ อในระบบอานาจที่มีอยูใ่ น
องค์ก าร เชื่ อในคุ ณค่าของงานที่ ทา พร้อมที่จะสละประโยชน์ ส่ วนตนให้ก ับองค์การและเชื่ อใน
ความเป็ นธรรมที่ไม่มีการลาเอียง
3. ความต้ อ งการมี ส ายสั ม พั น ธ์ คื อ การให้ น้ าหนั ก ความส าคั ญ ต่ อ ไมตรี จิ ต และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและหวังจะได้รับการมีน้ าใจตอบแทนจากคนอื่น ด้วยเหตุน้ ี คนที่มี ความ
ต้องการทางสายสัมพันธ์มาก จึงมักแสดงออกโดยหวังหรื ออยากที่จะได้รับการยอมรับจากผูอ้ ื่นมาก
ที่สุด โดยพยายามทาตนให้สอดคล้องกับเข้ากับความต้องการ และความอยากได้ของผูอ้ ื่น และ จะ
พยายามทาตนเป็ นคนจริ งใจ และพยายามเข้าใจความรู ้สึกของผูอ้ ื่นให้มาก คนประเภทนี้ มุ่งพยายาม
และแสวงหาโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ท างสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ การหวังจะรู ้จกั และมี
โอกาสสื่ อความกับผูอ้ ื่น จึงเป็ นสิ่ งที่คนกลุ่มนี้เสาะหาตลอดเวลา
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2.6.2 องค์ ประกอบของความพึงพอใจ
กิ จวิธี รัตนแก้ว (2544: 17) ได้สรุ ปแนวคิดของ Gilmer (1977) ที่ได้จาแนกองค์ประกอบ
ของความพึงพอใจ ดังนี้
1. ลักษณะทางสังคม (social aspects) การมีสัมพันธ์ที่ดีก่อให้เกิดความพึงพอใจในลักษณะ
ของกิจกรรมที่ทา
2. ลัก ษณะของกิ จกรรมที่ ท า (intrinsic aspects) การมี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ดี ก่ อให้ เกิ ดความ
พึงพอใจว่าทุ กสิ่ งทุกอย่างที่ลดความเครี ยดได้รับการตอบสนอง และลดลงก็จะเกิ ดความพึงพอใจ
ตามมา
จักรแก้ว นามเมือง และคณะ (2549: 28) ได้สรุ ปแนวคิดของ Allport (1947) ซึ่ งได้กล่าวถึง
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. องค์ป ระกอบด้านความรู ้ สึ ก (affective component) เป็ นลัก ษณะทางความรู ้ สึ ก หรื อ
อารมณ์ ของบุคคล องค์ประกอบความรู ้ สึกมี 2 ลักษณะคือ ความรู ้ สึกทางบวก ได้แก่ ชอบ พอใจ
เห็นใจ และความรู ้สึกทางลบ ได้แก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ กลัว รังเกียจ
2. องค์ประกอบด้านความคิด (cognitive component) เป็ นการที่สมองของบุคคลรับรู ้และ
วินิจฉัยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเกิดเป็ นความรู ้ ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ บุคคลหรื อสภาพการณ์ข้ ึนอยูก่ บั
องค์ประกอบทางความคิด เกี่ยวข้องกับการพิจารณาที่มาของทัศนคติออกมาถูกหรื อผิดดีหรื อไม่ดี
3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (behavioral component) เป็ นความพร้อมที่จะกระทาหรื อ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อที่มาของทัศนคติ
สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ เชี ย งใหม่ (2548: 5) ได้ก ล่ าวถึ ง ทฤษฎี ที่
แสวงหาความพึงพอใจ ระบุวา่ บุคคลพอใจกระทาสิ่ งใด ๆ ที่ให้ความสุ ขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทา
สิ่ งใดที่จะได้รับความทุกข์คือความลาบาก โดยความพอใจจะแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบคือ
1. ความพอใจด้านจิตวิทยา เป็ นทัศนะของความพอใจว่ามนุ ษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องการ
แสวงหาความสุ ขส่ วนตน หรื อหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
2. ความพอใจเกี่ยวกับตน เป็ นทัศนะของความพอใจว่ามนุ ษย์จะพยายามแสวงหาความสุ ข
ส่ วนตน แต่ไม่จาเป็ นว่าการแสวงหาความสุ ขจะต้องเป็ นธรรมชาติของมนุษย์เสมอไป
3. ความพอใจเกี่ ยวกับตนถื อว่ามนุ ษย์แสวงหาความสุ ข เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุ ษย์
หรื อสังคมที่ตนเป็ นสมาชิกอยูแ่ ละจะเป็ นผูไ้ ด้รับผลประโยชน์ผหู ้ นึ่ง
ดังนั้น ความพึ งพอใจ จึ งเป็ นองค์ป ระกอบด้านความรู ้ สึ ก ของทัศนคติ ซ่ ึ งไม่ จาเป็ นต้อง
แสดงหรื ออธิ บ ายเชิ ง เหตุ ผ ลเสมอไปก็ ไ ด้ กล่ าวโดยสรุ ป ความพึ งพอใจเป็ นเพี ยงปฏิ กิ ริยาด้าน
ความรู ้สึ ก (reactionary feeling) ต่อสิ่ งเร้ าหรื อสิ่ งที่ กระตุ น้ (stimulant) ที่ แสดงออกมาในลักษณะ
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ของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกถึงทิศทางของผลการประเมิน ว่าเป็ นไป
ในลักษณะทิศทางบวกหรื อทิศทางลบหรื อไม่มีปฏิกิริยาคือเฉย ๆ ต่อสิ่ งเร้าหรื อสิ่ งกระตุน้ นั้นก็ได้
2.6.3 ทฤษฎีเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ (service satisfaction) มีนกั วิชาการและ
นักวิจยั หลายท่านได้อธิ บายแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจไว้ดงั นี้
วาริ ธ ร ประวัติวงศ์ (2545: 10) ได้ส รุ ป แนวคิ ดของ Millet กล่ า วว่า ความพึ ง พอใจเป็ น
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่ งต่าง ๆ หลาย ๆ ด้านเป็ นสภาพภายในที่ มีความสัมพันธ์กบั ความรู ้ สึก
ของบุคคลที่ประสบความสาเร็ จในงาน ทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ เกิดจากมนุ ษย์มีแรงผลักดันบาง
ประการในตัวบุคคลที่พยายามจะบรรลุเป้ าหมายบางอย่าง เพื่อสนองตอบความต้องการหรื อความ
คาดหวังที่มีอยูแ่ ละเมื่อบรรลุ เป้ าหมายแล้ว ก็จะเกิดความพอใจเป็ นผลสะท้อนกลับไปยังจุดเริ่ มต้น
เป็ นกระบวนการหมุนเวียนต่อไปอีก
2.6.4 ปัจจัยหลักในการสร้ างความพึงพอใจ
ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547: 146) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า เกิ ด จาก
ประสบการณ์จากการใช้บริ การแล้วประทับใจเกินกว่าความคาดหวังที่ต้ งั ที่ไว้ เช่น พนักงานโรงแรม
ช่วยเหลือให้บริ การอย่างเต็มที่จนสุ ดความสามารถ ลูกค้าจะรู ้สึกว่าคุม้ ค่าที่ได้มาใช้บริ การโรงแรมนี้
คนไข้เด็กคนหนึ่ งมีความสัมพันธ์ที่ ดีกบั พยาบาลที่ดูแลในระหว่างการเข้ารับการรักษาอาการป่ วย
เนื่ องจากพยาบาลไม่เคยทอดทิ้ง ใช้คาพูดอ่อนหวานให้กาลังใจ จนเกิดเป็ นความผูกพันเหมือนเป็ น
พี่นอ้ งกัน
ความพอใจสาหรับการบริ การนั้นสร้างได้ยากกว่าสิ นค้า เนื่องจากคุณภาพของสิ นค้าเป็ นสิ่ ง
ที่พฒั นามาแล้วอยู่นิ่งไม่เปลี่ ยนแปลง แต่คุณภาพการบริ การขึ้นกับพนักงาน ซึ่ งแปรเปลี่ยนไปตาม
อารมณ์ และตามสถานการณ์ ต่าง ๆ หรื อลู กค้าที่มาใช้บริ การบางรายอาจจะมีความต้องการเฉพาะที่
มากเกินความต้องการที่พนักงานจะให้บริ การได้อย่างเต็มที่ จึงทาให้เกิดความไม่พอใจปั จจัยหลักที่
สร้างความพึงพอใจประกอบด้วย
1. ผูร้ ับบริ การ ผูร้ ับบริ การมีความต้องการและความคาดหวังสาหรับบริ การที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละคน รวมทั้งความต้องการนั้นยังเปลี่ ยนไปสาหรับการบริ การแต่ละครั้ง เช่ น คนที่ เคย
นวดแผนโบราณในครั้งแรก ย่อมต้องการนวดที่ไม่แรงนัก แต่การนวดครั้งต่อไปต้องการความแรง
มากขึ้น ลูกค้าไม่สามารถบอกได้วา่ ต้องการแรงเพียงใด บอกได้เพียงว่านวดกาลังดีหรื อหนักไป
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2. ผูใ้ ห้บริ การ ความพอใจของลูกค้ามีผลจากความรู ้ ความสามารถ ความพร้อมในด้านกาย
และอารมณ์ ในขณะให้บริ การรวมถึ งความเต็มใจในการให้บริ การของพนักงานสิ่ งหนึ่ งที่นักการ
ตลาดต้องทาคือ การคัดเลือกพนักงานจะต้องทาอย่างรอบคอบ ต้องมีการวัดทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การ
ต้องการศึ กษาถึ งความสภาพครอบครั ว ต้องให้พ นัก งานท างานเป็ นที มที่ พ ร้ อมจะช่ วยเหลื อกัน
ตลอดเวลา ต้องสร้างความสามัคคี ต้องฝึ กอบรมสร้างความมุ่งมัน่ ในการให้บริ การให้เกิดในหัวใจ
หรื ออาจจะต้องลองให้พนักงานไปทดลองใช้บริ การของธุ รกิจคู่แข่ง
3. สิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ สิ่ งแวดล้อมอื่ น ๆ ตัวอย่างเช่ น อากาศ แสงแดด เก้าอี้ โต๊ะ ล็ อบบี้
สิ่ งเหล่ านี้ มีผลต่อความพึ งพอใจของลู กค้าอย่างมาก ลู ก ค้าที่ มารั บประทานอาหารกลางวันอย่าง
เอร็ ดอร่ อย แต่พอไปเข้าห้องน้ าพบว่าห้องนี้ สกปรกมาก หรื อหากเดิ นผ่านและมองที่พ้ืนเห็ นครัว
เป็ นน้ าครา ก็ยอ่ มสร้างความไม่ประทับใจได้ทนั ทีอาจจะถึงขึ้นไม่มาใช้บริ การอีกต่อไป อากาศร้อน
หรื อหนาวเกินไปย่อมทาให้ลูกค้าที่นงั่ อยูใ่ นโรงภาพยนตร์ รู้สึกไม่สบายตัวได้ ในที่สุดย่อมมีผลต่อ
ความพอใจ
ยิง่ ไปกว่านั้น ความพอใจของลูกค้ายังมีผลมาจากจานวนลูกค้าที่มาใช้บริ การด้วยแถวที่ยาว
เหยีย ดของธนาคารในวัน ศุ ก ร์ ย่อมสร้ างความไม่ อยากใช้บ ริ การ หรื อหากจาเป็ นต้องใช้บ ริ ก าร
ธนาคารในวันนั้น ลูกค้าจะมีแนวโน้มของการความไม่พอใจสู งกว่าปกติ สวนสนุ กก็มีแถวยาวมาก
ทาให้ไม่ตอ้ งการเล่นเครื่ องเล่น
2.6.5 การจัดระดับความพึงพอใจ
การจัด ระดับ ความพึ ง พอใจสามารถแบ่ งออกได้เป็ น 3 ระดับ คื อ (มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
เชียงใหม่, สถาบันวิจยั และพัฒนา, 2548: 5-6)
1. การตอบสนองความจาเป็ นของผูใ้ ช้บริ การ
2. การตอบสนองความคาดหมายของผูใ้ ช้บริ การในวิถีทางที่อยากกลับมาใช้บริ การอีก
3. การตอบสนองเกิ นความคาดหมายของผูใ้ ช้บริ การโดยการทามากเกินกว่าที่ผใู ้ ช้บริ การ
จะคาดถึ ง สิ่ งสาคัญ ในการสนองความต้องการของผูใ้ ช้บ ริ การเพื่อให้เกิ ดความพึ งพอใจคื อ การ
ค้นหาว่าผูใ้ ช้บ ริ การมี ความจาเป็ นอะไรแล้วจึ งตอบสนองความต้องการและความจาเป็ นนั้น ซึ่ ง
ระดับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การแต่ละคนจะแตกต่างกันไป แต่ความหมายต้องการพื้นฐานของ
คนจะคล้ายคลึงกัน
การที่จะบรรลุถึงความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ ประกอบด้วย
1. ปรัชญาความพึงพอใจ องค์การใดก็ตามที่ตอ้ งการให้ผูใ้ ช้บริ การพึงพอใจจะต้องบรรลุ
ปรัชญานี้ในวัตถุประสงค์หรื อพันธกรณี ขององค์การและควรมีการสื่ อสารความสาคัญของการสร้าง
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การให้แก่พนักงานทุกคนได้ทราบ
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2. ความคาดหวังและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ ก่อนที่องค์การจะสร้ างความพึงพอใจ
ให้กบั ผูใ้ ช้บริ การหรื อทาให้บริ การเกิ ดความพึงพอใจ องค์การจาเป็ นต้องค้นหาความคาดหวังและ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การก่ อน ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสาคัญที่ บริ ษทั สามารถท าการตรวจสอบความ
ต้องการของลูกค้า ผูใ้ ช้บริ การและความพึงพอใจของผูท้ ี่มาใช้บริ การ เพื่อทาการปรับปรุ งต่อไป
2.6.6 แนวคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจต่ อการให้ บริการ
ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริ การ ได้มีผกู ้ ล่าวถึงความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การไว้หลายแนวคิดพอสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541: 211) ได้กล่าวถึ ง ปั จจัยที่ ผูใ้ ห้บริ การจะต้องจัดหาเพื่อรองรับ
การบริ การให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ มีดงั นี้
1. ด้านพนักงานหรื อบุคคลที่ให้บริ การ ต้องมีการแต่งตัวที่เหมาะสม บุคลิกดี หน้าตายิม้
แย้ม แจ่ ม ใส พู ด จาไพเราะ เพื่ อ ให้ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเกิ ดความประทับ ใจและเกิ ดความเชื่ อ มัน่ ว่าการ
ให้บริ การที่ได้รับจะดีดว้ ย
2. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริ การ จะต้องให้บริ การและแก้ปัญหาให้ได้อย่าง
รวดเร็ วตามที่ผูร้ ับบริ การต้องการ การบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวดเร็ ว จะทาให้ผูร้ ับการบริ การ
เกิดความพึงพอใจ
3. ด้านสถานที่ ต้องสามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ และความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ เช่ น
สถานที่กว้างขวาง ออกแบบให้เกิดความคล่องตัวแก่ผมู ้ าติดต่อ มีที่นงั่ เพียงพอและมีบรรยากาศที่
จะสร้างความรู ้สึกที่ดี
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ วัสดุ สื่อสารและเอกสารการโฆษณาต่างๆ จะต้องสอดคล้อง
กับลักษณะของการบริ การที่นาเสนอและลักษณะของผูใ้ ช้บริ การ ควรมีลกั ษณะสื่ อความหมายที่ดี
เกี่ ยวกับการให้บริ การ การอธิ บายการให้บริ การอย่างถู กต้อง โดยใช้ภาษาที่ ผูร้ ับบริ การเข้าใจได้
ง่าย
พิมลจรรย์ นามวัฒน์ และกิ ตติ วัฒนกุล 2545 (อ้างถึ งใน ทิ วา ประสุ วรรณ, 2547: 15)
ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึ ง กิ จกรรมหรื อการกระทาใดๆ ก็ตามที่ องค์การจัดให้มีข้ ึ น เพื่ อให้
บุคลากรขององค์การได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบตั ิหน้าที่มีความมัน่ คงในอาชี พและมีความ
พึงพอใจในงานที่ทาดังกล่าวโดยสรุ ป ได้ว่า การบริ การหรื อการให้บริ การต้องมีองค์ประกอบ 3
องค์ประกอบ คือ ต้องมีกิจกรรมหรื อการกระทาต้องจัดเพื่อสนองความต้องการของมนุ ษย์ท้ งั ใน
และนอกองค์การ ต้องสร้างความพึงพอใจให้แกมนุษย์ท้ งั ในและนอกองค์การ เพื่อให้กิจกรรมหรื อ
งานนั้นบรรลุเป้ าหมายมีประสิ ทธิ ภาพ
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การบริ การ (service) หมายถึง “การกระทาใดใดก็ตามให้แก่อีกบุคคลหนึ่ ง และทาให้เขา
ผูน้ ้ นั เกิ ดความสะดวกสบายกายใจ และสมหวังในสิ่ งที่เขาผูน้ ้ นั ได้ต้ งั ความหวังไว้ หรื อเกิ นกว่าที่
คาดหวัง”
การบริ ก าร ต้องส่ งมอบ หรื อถ่ ายทอดความรู ้ สึ ก ดี ๆ ความรู ้ สึ ก ในความหวังดี ให้ แก่
ผูร้ ับ บริ การ ซึ่ งการบริ การโดยคนจะแตกต่างจากเครื่ องยนต์ ดังนั้น จึ งอยากให้ทุ กคนมองการ
บริ การว่ามีชีวติ /ความรู ้สึก และสัมผัสได้
ความพึงพอใจในการบริ การของผูร้ ับบริ การเป็ นเป้ าหมายที่ผปู ้ ระกอบการและผูใ้ ห้บริ การทั้งหลาย
ต่างคิดค้นหากลยุทธ์ทางการจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาดมากมายมาประยุกต์ใช้โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะให้ผูร้ ับบริ การให้เกิ ดความประทับใจในการบริ การและกลับมาใช้บริ การซ้ า ดังนั้น ความพึง
พอใจจึงเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญต่อบุคคลหลายฝ่ าย ได้แก่
1. ความสาคัญของความพึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การ เป็ นสิ่ งที่ผูใ้ ห้บริ การจะต้องคานึ งถึงใน
การจัดให้เกิดการบริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ โดยคานึงยึดถือสิ่ งต่อไปนี้
1.1 ความพึ ง พอใจของผูม้ ารั บ บริ ก าร เป็ นตัวก าหนดคุ ณ ลัก ษณะของการบริ ก าร
รู ปแบบการบริ การที่ ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ารั บ
บริ ก ารได้ โดยผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้อ งท าการส ารวจหรื อ ศึ ก ษาความต้อ งการของกลุ่ ม ผู ร้ ั บ บริ ก าร
เป้ าหมายเสี ยก่ อน จากนั้น จึ ง จะสามารถก าหนดรู ป แบบการบริ ก ารที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ เกิ ดการ
บริ การที่ประทับใจผูม้ ารับบริ การได้
1.2 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ เป็ นตัวแปรสาคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริ ก าร เนื่ องจากเป็ นเกณฑ์ ที่ ชัด เจนและส่ ง ผลต่ อ การกลับ มาใช้บ ริ ก ารซ้ าของผู ม้ ารั บ บริ ก าร
โดยทัว่ ไปองค์กรธุ รกิ จบริ การจะทาการประเมิ นความพึ งพอใจของผูร้ ั บบริ การในหลาย ๆ ด้าน
ตัวอย่างเช่น อาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ความน่าเชื่อถือของกิจการบริ การ ความเต็มใจใน
การให้บริ การ ความรู ้และความสามารถในการให้บริ การ และบุคลิกลักษณะของผูใ้ ห้บริ การเป็ น
ต้น
1.3 ความพึงพอใจของผูป้ ฏิ บตั ิงานเป็ นตัวชี้ คุณภาพและความสาเร็ จของงานบริ การ
เนื่ องจากการบริ การจะดี เพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั ผูใ้ ห้บริ การซึ่ งการปฏิ บตั ิงานบริ การจะมีคุณภาพนั้น
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารจะต้องมี ความพึ งพอใจในการงานของตน จึ งจะทุ่ ม เทในการท างาน และเป็ นสิ่ งที่
นาไปสู่ ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การ และสุ ดท้ายจะส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
ธุ รกิจบริ การของกิจการบริ การด้วย
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2. ความสาคัญของความพึงพอใจต่อผูร้ ับบริ การเป็ นสิ่ งที่ผรู ้ ับบริ การต้องการจะได้จากการ
มารับบริ การนั้น โดยผูร้ ับบริ การมุ่งหวังความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย และคุณภาพการบริ การ
ที่ดี ดังนั้นความพึงพอใจจึงเป็ นตัวผลักดันคุณภาพของการบริ การผูใ้ ห้บริ การนัน่ เอง
2.1 ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเป็ นตัวผลักดันคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนของผูร้ ับบริ การเอง
ผูร้ ับบริ การมุ่งหวังการได้รับบริ การที่ดีเพื่อส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตของตนเอง จากการไปรับบริ การ
ต่าง ๆ เช่น ท่องเที่ยว รับประทานเอาหาร พักค้างแรม เป็ นต้น ความพึงพอใจที่ได้จากการไปรับ
บริ การนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญที่ผูป้ ระกอบการบริ การจะต้องตระหนักถึงและจัดให้มีทาให้เกิดการแข่งขัน
นาเสนอสิ่ งที่ดีกว่าผูร้ ับบริ การ ผลสุ ดท้ายก็คือ ผูร้ ับบริ การจะได้รับบริ การที่ดีมีคุณภาพมากขึ้นไป
เรื่ อย ๆ นัน่ เอง
2.2 ความพึ งพอใจของผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานบริ การช่ วยพัฒนาคุ ณภาพของงานบริ การและอาชี พ
บริ ก าร เนื่ องจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ มี ค วามพึ งพอใจในการท างานจะท างานด้วยความเต็ม ใจ ทุ่ ม เท
สร้างสรรค์ และส่ งเสริ มมาตรฐานในการให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การ ส่ งผลให้คุณภาพในการบริ การ
สู งขึ้น และงานบริ การกลายเป็ นงานที่แพร่ หลายมากขึ้นมีบุคลากรที่มีทกั ษะและความสามารถเข้าสู่
วงการธุ รกิ จบริ การมากขึ้น ทาให้เกิ ดการขยายตัวของธุ รกิ จบริ การ และสุ ดท้ายส่ งผลต่อลักษณะ
การบริ การทาให้ผรู ้ ับบริ การได้รับการบริ การที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสู งยิง่ ขึ้นต่อไป
2.6.7 องค์ ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ
ความพึงพอใจเป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู ้ การประเมินคุณภาพของ การบริ การ
อันเป็ นสิ่ งที่ ผูร้ ับบริ การคาดหวังว่าจะได้รับจากการให้บริ การ โดยที่ความพึงพอใจในการบริ การ
ของผูร้ ับบริ การขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบ 2 ด้าน คือ
1. การรับรู ้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริ การ อันเป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้บริ การได้สัญญาว่าจะให้โดยที่
ผูร้ ับบริ การมีความคาดหวังต่อคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์บริ การว่าจะได้รับอย่างน้อยตามที่ผใู ้ ห้บริ การ
สัญญาไว้ ความมากน้อยของคุ ณ ภาพของสิ่ งที่ ได้รับเป็ นตัวกาหนดถึ งระดับ ความ พึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การ
2. การรับ รู ้ คุณ ภาพของการนาเสนอบริ การ ซึ่ งผูใ้ ห้บ ริ การดาเนิ น การนาเสนอผ่านการ
แสดงออกต่าง ๆ ในกระบวนการบริ การ โดยผูร้ ับบริ การจะประเมินว่าผูใ้ ห้บริ การดาเนินการบริ การ
อย่า งเหมาะสมมากน้ อ ยเพี ย งใด ความสะดวกในการเข้าถึ งบริ ก าร พฤติ ก รรมแสดงออกของ
ผูใ้ ห้บริ การตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่ อสารและการปฏิบตั ิตนในการ
ให้บริ การว่าผูใ้ ห้บริ การมี ความเต็มใจและจริ งใจเพียงใดในการบริ การ การรั บรู ้ เหล่ านี้ จะช่ วยให้
ผูร้ ับบริ การประเมินคุณภาพการบริ การได้อย่างมีเหตุผล ซึ่ งนาไปสู่ ความพึงพอใจในการรับบริ การ
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ความคาดหวัง

คุณภาพของการบริ การ
ความพึงพอใจ

การปฏิบตั ิงาน

การเสนอให้บริ การ

ภาพที่ 2.1 ความพึงพอใจในการบริ การ
ทีม่ า (เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548: 175)
2.6.8 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การที่ ผูร้ ับบริ การจะเกิ ดความพึงพอใจต่อการให้บริ การจะต้องประกอบด้วยปั จจัยต่าง ๆ
โดยที่ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การมีดงั นี้
1. คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภาพ ในการนาเสนอการบริ ก ารจะต้องมี ผลิ ตภัณ ฑ์บริ ก ารที่ มี
คุณภาพและระดับการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ
2. ราคาค่าบริ การ ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การเกิ ดจากการประเมินคุณภาพและรู ปแบบ
ของการบริ การเทียบกับราคาค่าบริ การที่จะต้องจ่าย โดยผูป้ ระกอบการกิจการบริ การจะต้องกาหนด
ราคาค่าบริ การที่เหมาะสมกับคุณภาพของการบริ การ
3. สถานที่ บ ริ ก าร ผู ป้ ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารจะต้อ งมองหาสถานที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารที่
ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีสถานที่กว้างขวางเพียงพอ และต้องคานึงถึงการอานวย
ความสะดวกแก่ ผู ้รั บ บริ การในทุ ก ด้ า น เช่ น การมี ส ถานที่ จ อดรถ หรื อการให้ บ ริ การผ่ า น
อินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้ประเด็นด้านสถานที่บริ การลดลงไปได้
4. การส่ งเสริ มและแนะนาบริ การ ผูป้ ระกอบการกิจการบริ การจะต้องให้ขอ้ มูลข่าวสารใน
เชิงบวกแก่ผรู ้ ับบริ การทั้งในด้านคุณภาพการบริ การ และภาพลักษณ์ของการบริ การ เช่น ทางสื่ อต่าง
ๆ เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปช่วยประเมินเพื่อตัดสิ นใจซื้ อบริ การ
5. ผูใ้ ห้บริ การ ผูป้ ระกอบการต้องตระหนักถึ งตนเองว่ามี ส่วนสาคัญในการสร้ างให้เกิ ด
ความพึงพอใจในการบริ การของผูร้ ับบริ การ โดยมีการกาหนดกระบวนการจัดการ การวางรู ปแบบ
การบริ การ จะต้องคานึงถึงผูร้ ับบริ การเป็ นสาคัญ
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6. สภาพแวดล้อมของการบริ ก าร ผูป้ ระกอบการจะต้องสร้ างให้เกิ ดความสวยงามของ
อาคารสถานที่ ผ่านการออกแบบตกแต่ง การแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม สร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
กิจการบริ การและสื่ อภาพลักษณ์เหล่านี้ออกสู่ ผรู ้ ับบริ การ
7. กระบวนการบริ การ ผูป้ ระกอบการกิ จการต่างมุ่งหวังให้เกิดความมีประสิ ทธิ ภาพของ
การจัดการระบบการบริ การเพื่อเพิ่มความคล่ องตัวและความสามารถใน การตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ โดยการนาบุคลากร เทคโนโลยีเข้ามาร่ วมกันเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ผลที่จะเกิดขึ้นต่อผูร้ ับบริ การ
ผูร้ ับบริ การจะเกิ ดความพึงพอใจได้ ก็ตอ้ งปฏิ บตั ิงานให้มีคุณภาพในกระบวนการทางาน
แม้กระทัง่ สถานที่ ให้บ ริ ก าร ผูใ้ ห้บ ริ ก าร กระบวนการบริ หาร สภาพแวดล้อมการให้บริ ก าร
ผูใ้ ห้บริ การมุ่งหวังให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการจัดการระบบการบริ หารเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การได้อย่างถูกต้อง
2.6.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที่เกิดขึ้นจะมากน้อยขึ้นอยูก่ บั ว่าผูร้ ับบริ การได้รับการ
ตอบสนองความต้องการได้ตามเป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ของการมาใช้บริ การได้ครบถ้วนถูกต้อง
หรื อไม่ ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ข้อ ดังนี้
1. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องจัดให้มีตามความ
คาดหวัง ของผูร้ ั บ บริ ก ารและระวัง ไม่ ให้ เกิ ดสิ่ งที่ ต่ ากว่าความคาดหวังของผูร้ ั บ บริ ก าร เพื่ อ ให้
ผูร้ ับบริ การมีความรู ้สึกยินดี มีความสุ ขในการมารับบริ การ
2. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการมุ่งหวังที่จะสร้างให้มีเกินกว่า
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เพื่อให้ผูร้ ับบริ การมีความรู ้ สึกปลาบปลื้ มใจหรื อประทับใจในการ
ได้รับบริ การที่เกินความคาดหวัง
2.6.10 ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อความพึงพอใจของผู้ให้ บริการ
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารเป็ นส่ วนประกอบส าคัญ อย่างหนึ่ งของการให้ บ ริ การซึ่ งการที่ จะท าให้ผูใ้ ห้
บริ การเกิดความพึงพอใจต่อการให้บริ การจะต้องประกอบไปด้วยปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ลักษณะงาน การมอบหมายงานให้กบั ผูใ้ ห้บริ การเป็ นสิ่ งที่ผูใ้ ห้บริ การรับรู ้ ได้จากการ
ทางาน หากงานที่ ทามี ความน่ าสนใจ ท้าทาย มีการสร้ างสรรค์และมีโอกาสที่จะทางานให้สาเร็ จ
ลุล่วง และให้ผใู ้ ห้บริ การรับรู ้ถึงความสาคัญของงานก็จะทาให้ผใู ้ ห้บริ การมีความผูกพันและทุ่มเท
ให้กบั การทางานอย่างจริ งใจ
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2. การนิ เทศงาน เป็ นสิ่ งที่ผูป้ ระกอบกิ จการบริ การจะต้องจัดให้มีการชี้ แนะแนวทางการ
ทางานจากหัวหน้างาน หรื อเพื่อนร่ วมงาน เพื่อให้เกิดบรรยากาศอันดีในการทางานร่ วมกันระหว่าง
ผูใ้ ห้บริ การที่ปฏิบตั ิงานอยูเ่ ดิมกับผูม้ าใหม่
3. เพื่อนร่ วมงาน การที่ผใู ้ ห้บริ การเป็ นผูท้ ี่มนุ ษยสัมพันธ์ดีและเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้ทุก
ระดับ ชั้นจะท าให้ เกิ ดการช่ วยเหลื อซึ่ งกัน และกัน มี ค วามเข้าใจในเรื่ อ งราวต่ างๆ และสามารถ
ร่ วมกันคิดร่ วมกันทา ซึ่งเป็ นการพัฒนางานในด้านการบริ การให้มีคุณภาพ
4. ค่าจ้างงาน เป็ นสิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการการบริ ก ารจะต้องจัดให้มี ด้วยความยุติธรรมและ
พอเหมาะต่อลักษณะงานและความสามารถของผูใ้ ห้บริ การ
5. โอกาสก้าวหน้าในงาน เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการการบริ การจะต้องมีความยุติธรรมในการ
เลื่ อนชั้น เลื่ อนตาแหน่ ง การเสนอความดี ความชอบของผูใ้ ห้บ ริ ก าร เพื่ อให้ผูใ้ ห้บริ ก ารรู ้ สึ ก ถึ ง
โอกาสในการก้าวหน้าในการทางานบริ การ
2.6.11 ประเภทของความพึงพอใจของผู้ให้ บริการ
ความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. ความพึงพอใจในลักษณะงาน เป็ นความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การต่อภาพรวมของงาน
โดยทัว่ ๆ ไป โดยทาการประเมินอย่างคร่ าว ๆ เปรี ยบเทียบต่องานบริ การอื่น ๆ หากผูใ้ ห้บริ การเห็น
ว่างานที่ตนเองทามีคุณค่า ก็จะเกิดเป็ นความภาคภูมิใจและความพึงพอใจในงาน
2. ความพึ งพอใจในองค์ป ระกอบของงาน เป็ นสิ่ งที่ ผูใ้ ห้บ ริ การประเมิ น เกี่ ยวกับ ปั จจัย
แวดล้อมในการทางาน รายได้ ความมัน่ คงในการทางาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการส่ วนตัวใน
การทางาน หากมีความพึงพอใจต่อองค์ประกอบของงานก็จะนาไปสู่ ความผูกพันต่องานในที่สุด
ความพึงพอใจ
ความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ

การประเมิน
เปรี ยบเทียบ
ความไม่พึงพอใจ
ลักษณะบริ การที่ได้รับ

ภาพที่ 2.2 กระบวนการเกิดความพึงพอใจในการบริ การ
ทีม่ า (เอนก สุ วรรณบัณฑิต และภาสกร อดุลพัฒนกิจ, 2548: 170)
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สรุ ป ทฤษฎี ค วามพึ ง พอใจได้ว่า ความพึ งพอใจที่ เกิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้มี แต่ ค วามพึ งพอใจของ
ผูร้ ับบริ การเท่านั้น ทางด้านผูใ้ ห้บริ การก็ตอ้ งเกิดความพึงพอใจด้วยเช่นกันจึงจะทาให้งานบริ การที่
จะให้แก่ผูร้ ับบริ การมีคุณภาพและทาให้ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ ที่จริ งแล้วความพึงพอใจ น่ า
จะต้องเกิ ดกับผูใ้ ห้บริ การก่อน เมื่อผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข มีความพึงพอใจกับงานบริ การแล้ว การ
ให้บ ริ ก ารกับ ผูร้ ั บ บริ การก็จะทาได้ด้วยดี และมี ความเต็ม ใจที่ จะให้บ ริ การด้วยใบหน้าที่ ยิ้ม แย้ม
แจ่มใส มีความรู ้ที่จะให้บริ การและสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การตามที่ผบู ้ ริ การ
คาดหวังไว้ ซึ่ งความพึงพอใจต่อการบริ การเกิ ดขึ้นได้จากปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ในด้านผูป้ ฏิ บตั ิหรื อ
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ เป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานบริ การ ให้ผรู ้ ับบริ การเกิดความพึง
พอใจ ผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารจะต้องมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในงานที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบ เอาใจใส่ ต่อ หน้าที่ ด้ว ย
จิตสานึ กของการให้บริ การและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ ับบริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การหรื อ
ขั้นตอนการให้บริ การจะต้องให้บริ การและแก้ไขปั ญหาให้ผรู ้ ับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว โดยการลด
ขั้น ตอนที่ ไ ม่ จ าเป็ นลงเพื่ อ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตัว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวดเร็ ว ขึ้ น จึ ง จะท าให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจ ด้านสถานที่บริ การ มีการจัดสานักงานที่เอื้ออานวยความสะดวกแก่
ผูม้ าติดต่องาน เช่น สถานที่กว้างขวางมีที่นงั่ เพียงพอ มีบรรยากาศที่จะสร้างความรู ้สึกที่ดี เป็ นต้น
ด้านการประชาสั ม พันธ์ มี การชี้ แจงแนะนาขั้นตอน วิธี การ และระยะเวลาของการให้บริ ก าร
เพื่อให้ผรู ้ ับบริ การเข้าใจ
จากแนวคิ ดเกี่ ยวกับ ความพึ งพอใจต่ อการให้บ ริ ก ารดังที่ ได้ก ล่ าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะ
สังเกตได้วา่ แนวคิดส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนัก อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้ง
นี้ จึ งได้ส รุ ป แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ประสิ ท ธิ ผล ต่อการให้ บ ริ ก ารขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโคก
ตะบอง โดยอาศัยฐานของความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ่งจะเป็ นกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจยั
พัฒนามาจากแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ไว้ดงั นี้
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
2. ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการทางาน
3. ด้านอาคารสถานที่
4. ด้านการประชาสัมพันธ์
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2.7. แนวคิดเรื่ องนโยบายสาธารณะและการประเมินนโยบาย
2.7.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2551: 2) นิยามความหมายของ นโยบายสาธารณะว่า เป็ นกิจกรรมต่างๆ
ที่รัฐบาลกระทา ประกอบไปด้วย 1.การจัดบริ การสาธารณะแก่ประชาชน เช่น การศึกษา สวัสดิการ
สาธารณะ การ คมนาคมขนส่ ง 2. การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ 3.การจัดงาน
ฉลองเนื่ องในวาระส าคัญ ที่ เป็ นสั ญลัก ษณ์ ของประเทศและ 4.การควบคุ ม กระบวนการก าหนด
นโยบายหรื อการกระทาทางการเมืองอื่นๆ เช่ น การเปลี่ ยนแปลงวิธีการในการเสนอ ร่ างกฎหมาย
การแก้ไขรัฐธรรมนู ญ การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการตัดความสัมพันธ์ทางการทูต
กับประเทศอื่น
ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิ ยากร หวังมหาพร (2552: 3) นิ ยามนโยบายสาธารณะว่า เป็ น
แนวทางการดาเนิ นกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่ งรวมทั้งกิจกรรมที่ผา่ นมาในอดีต กิจกรรมที่กาลังดาเนิ น
อยูใ่ นปั จจุบนั และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ (2550: 4) นิ ยามว่า “นโยบายสาธารณะ”เป็ นการจัดสรรสิ่ งที่มีคุณค่า
ตามอานาจหน้าที่แก่สังคมทั้งหมด ซึ่ งในที่น้ ี เน้นเฉพาะ “การใช้อานาจหน้าที่” และ”การกระทาต่อ
สังคมทั้งหมด ” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่รัฐบาลทาจะเป็ นการจัดสรรสิ่ งที่มีคุณค่าเสมอไป
นโยบายสาธารณะ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิที่รัฐบาลตั้งใจจะทา ซึ่ งต้องเลื อกทางเลื อกและอาจกาหนด
แยกย่อยออกมาเป็ นแผนงานและโครงการ ทั้งนี้ มีเป้ าหมายเพื่อแก้ปัญหาสาธารณะหรื อจัดการกับ
ปั ญหาสาธารณะกับปั ญหาสาธารณะเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะร่ วมกัน ซึ่ งมีองค์ประกอบ
คือ เป็ นการนาความคิดและความรู ้ที่มีเหตุผลและเป็ นไปได้ เพื่อนามาใช้แก้ปัญหาหรื อจัดการกับ
ปั ญหาสาธารณะ เป็ นการกาหนดกฎเกณฑ์ ปทัสถานและวิธีปฏิบตั ิเพื่อการตัดสิ นใจ และการปฏิบตั ิ
ของรัฐบาล เป็ นการกาหนดแนวทางในอนาคตโดยคานึงถึงปั จจัยที่ไม่แน่นอนและพยายามพยากรณ์
เอาไว้ล่วงหน้า เน้นที่ เป้ าหมาย วัตถุ ประสงค์เป้ าประสงค์ เงื่ อนไข และผลลัพธ์และพยายามที่ จะ
กระทาเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ
วรเดช จันทรศร (2554: 1) ได้ให้ความหมายไว้วา่ นโยบายสาธารณะเป็ นเสมือนกลไกหลัก
สาคัญในการดาเนิ นงานของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ ง ด้วยเหตุที่นโยบายเป็ น “กิจกรรม
ต่ างๆ ที่ รัฐบาลจัด ท าขึ้ น ” หรื อ “แผนงานหรื อ โครงการ ” หรื อ “แนวทางปฏิ บ ัติ ที่ รัฐบาลหรื อ
หน่วยงานของรัฐได้กาหนดขึ้น” เพื่อเจตนาในการแก้ไขปั ญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ธัน ยวัฒ น์ รัตนสัค (2551: 4) มี ท ัศ นะว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึ ง การตัดสิ นใจของ
รัฐบาลในการเลื อกแนวทางที่พึงประสงค์ เพื่อจะได้นามาใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ นกิ จกรรมของ
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รัฐบาล โดยมีความมุ่งหวังที่ จะแก้ไขปั ญหา ป้ องกันปั ญหา รวมทั้งให้เกิ ดสภาพการณ์ ต่างๆที่ พึ ง
ประสงค์ข้ ึนในสังคม
ประเวศ วะสี (2549: 19-20) นโยบายสาธารณะ คื อนโยบายที่ นาไปสู่ ค วามถู ก ต้องเป็ น
ธรรม และประโยชน์สุ ขของมหาชน "การวิจยั นโยบาย" หรื อ "การสังเคราะห์ นโยบาย" อย่างมี
คุณภาพ จึงเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นต้องทากันอย่างมาก เพื่อเป็ นเครื่ องมือเคลื่ อนสังคมไปให้ "แผ่นดิ นมี
ธรรมครอง" และเป็ นไป "เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม"
จากนิ ยามทั้งหมดสรุ ปได้วา่ นโยบายสาธารณะ คือการตัดสิ นใจของรัฐบาลในการดาเนิ น
กิ จ กรรม หรื อ ละเว้น การด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ ก ับ สาธารณะ โดยรั ฐ บาลจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการเองหรื อให้ตวั แทนเป็ นผูด้ าเนิ นการโดยมุ่งหวังความอยูด่ ี ของประชาชน ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต โดยมุ่งเป้ าหมายเป็ นสาคัญ ผลผลิตของนโยบายสาธารณะไม่ได้เกิดจากรัฐบาลเท่านั้น
แต่จะเกิดกับสังคมด้วย ดังนั้นผูก้ าหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบตั ิจึงต้องอาศัยการร่ วมมือกัน
ระหว่าง เอกชน องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และภาคประชาชน
2.7.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ขั้นแรกของกระบวนการคือการกาหนดนโยบายสาธารณะ
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ รัฐบาลหรื อองค์กรใดๆก็ตามที่มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย ได้ทาการ
ตัดสิ นใจประการใดประการหนึ่ ง เพื่อแก้ไขปั ญหาที่สังคมกาลังเผชิ ญอยูห่ รื อเป็ นการป้ องกันไม่ให้
ปั ญหาเกิ ดขึ้นรวมถึ งการมุ่งหวังที่จะสร้ างสภาพการณ์ ที่พึงประสงค์ข้ ึนในสังคม ซึ่ งกระบวนการ
กาหนดนโยบายนั้น มีนกั วิชาการหลายท่านได้อธิ บายถึงขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
Schmidt, et. al.(1997 อ้า งถึ ง ใน ธัน ยวัฒ น์ รั ต นสั ค ,2546:146) ได้ศึ ก ษากระบวนการ
กาหนดนโยบายของสหรัฐอเมริ กา พบว่ามี 5 ขั้นตอน ได้แก่ วาระการก่อตัวหรื อการนาเสนอปั ญหา
เข้าสู ้ก ารพิ จารณา (Agenda Setting) วาระการพิ จารณานโยบาย (Agenda Formulation) วาระการ
อนุมตั ินโยบาย (Agenda Adoption)
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2545:37) ได้กล่าวถึ งกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารระว่าหาก
พิ จารณาเฉพาะขั้น ตอนของการก าหนดเป็ นนโยบายพบว่า มี 4 ขั้น ตอน ได้แ ก่ การก่ อตัวของ
นโยบาย การเตรี ยมร่ างข้อเสนอ การตัดสิ นใจกาหนดเป็ นนโยบายและการประกาศนโยบาย
สมบัติ ธ ารงธัญ วงศ์ (2546 : 14-16) กระบวนการนโยบายสาธารณะหมายถึ ง รู ป แบบ
ความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทั้งหมดที่ก่อให้เกิดนโยบายขึ้น โดยปั จจัยสาคัญสามด้าน คือ ผูเ้ กี่ยวข้องกับ
นโยบาย (Policy Stakeholders) สภาพแวดล้ อ มนโยบาย (Policy Environment) และนโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) ปกติ นโยบายสาธารณะเป็ นทั้งตัวแปรอิ สระและตัวแปรตามทั้งนี้ หาก
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พิจารณาว่า นโยบายสาธารณะเป็ นผลผลิ ตของผูเ้ กี่ ยวข้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม กรณี น้ ี
นโยบายสาธารณะจะเป็ นตัว แปรตาม แต่ ห ากต้อ งการศึ ก ษาว่า ผู ท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ นโยบายและ
สภาพแวดล้อมได้รับผลกระทบจากนโยบายอย่างไรบ้าง กรณี น้ ี นโยบายสาธารณะจะเป็ นตัวแปร
อิสระ ส่ วนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อมจะเป็ นตัวแปรตาม
Dye (1978 อ้า งถึ ง ใน สมบัติ ธ ารงธัญ วงศ์ , 2546: 229) ได้ศึ ก ษาตัว แบบกระบวนการ
นโยบายสาธารณะและกาหนด 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจาแนกลักษณะปั ญหา (Problem Identification) หมายถึง การพิจารณาข้อ
เรี ยกร้องหรื อความต้องการของประชาชนให้รัฐบาลแก้ไขปั ญหา
ขั้ น ตอนที่ 2 การจัด ท าทางเลื อ กนโยบาย (Policy Alternative) หรื อ ข้อ เสนอนโยบาย
(Policy Proposal) เมื่อนาข้อมูลปั ญหานโยบายมาวิเคราะห์และพิจารณาจัดลาดับความสาคัญแล้ว
ขั้น ตอนต่ อ ไป ขั้น ตอนต่ อไป คื อ การก าหนดวาระส าหรั บ การอภิ ป รายนโยบาย เพื่ อแสวงหา
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาให้ได้ผล โดยต้องพิจารณาทางเลื อกไว้หลายๆทางและนาทางเลื อกมา
วิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อน ตลอดจนความคุ ม้ ค่าในด้านต้นทุนและผลประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การให้ความเห็นชอบนโยบาย (Policy Adoption or Approvals) ขั้นตอนนี้ เป็ น
ขั้นตอนที่สาคัญของผูต้ ดั สิ นใจวางนโยบายว่าจะตัดสิ นใจเลือกไปในทางใด โดยจะคานึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการตัดสิ นใจเลือกว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรื อไม่และจะสามารถ
นาไปปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้เพียงใดและจาเป็ นต้องแสวงหาการสนับสนุ นจากการเมือง
ใดบ้าง เพื่อให้เลือกนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ าย
ขั้นตอนที่ 4 การนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation) คือการกาหนดหน่ วยงาน
รับผิดชอบหรื อจัดตั้งหน่ วยงานรับผิดชอบขึ้ นใหม่ในกรณี ที่ยงั ไม่มีหน่ วยงานรับผิดชอบอยู่ก่อน
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและบริ การที่จาเป็ น เพื่อสนับสนุนการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ 5 การประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) เป็ นการศึกษาการดาเนิ นการของ
โครงการ การประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล้อ มของการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ ประเมิ น ผลปั จ จัย น าเข้า
กระบวนการผลผลิ ตและผลกระทบที่ มี ต่อกลุ่ ม เป้ าหมาย รวมทั้งให้ ข ้อเสนอเพื่ อปรั บ ปรุ งหรื อ
เปลี่ยนแปลงนโยบายให้มีความเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2546: 4) ได้แบ่งกระบวนการนโยบายออกเป็ น 5 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการก่อตัวของนโยบายสาธารณะ (Public Policy Formation)
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ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการกาหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy Decision Making)
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ (Public Policy Implementation)
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินนโยบายสาธารณะ (Public Policy Evaluation)
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นยุตินโยบายสาธารณะ (Public Policy Succession or Termination)
ประเวศ วะสี (2549: 6)นโยบายสาธารณะควรประกอบด้วยกุศล 3 ประการคือ
1. กระบวนการทางปั ญญา ใช้หลักฐานข้อเท็จจริ งที่ผา่ นการวิเคราะห์สังเคราะห์มาอย่างดี
จนเป็ นความรู ้ ที่เรี ยกว่าเป็ นการสร้างนโยบายที่อยูบ่ นฐานของความรู ้
2.เป็ นกระบวนการทางสังคม เพราะนโยบายกระทบสังคมทั้งหมดอย่างรุ นแรง ผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย คื อสั งคมควรเข้ามามี บ ทบาทร่ วมเรี ย นรู ้ ร่วมก าหนดนโยบาย เป็ นกระบวนการเปิ ดเผย
โปร่ งใส และเป็ นไปตามรัฐธรรมนูญ
3. เป็ นกระบวนการทางศีลธรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีอุดมคติ เพื่อความ
ถูกต้องดีงามและประโยชน์สุขของคนทั้งหมดไม่แฝงเร้นประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม

1.
2.
3.
4.
5.

2.7.3 ขั้นตอนสาคัญของกระบวนนโยบายสาธารณะ
กระบวนนโยบายทั้ง 5 ขั้นมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
การกาหนดและวิเคราะห์ปัญหา (Problem identification /Analysis)
การก่อตัวและทางเลือกของนโยบาย (Policy Formulation)
การตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย (Policy Formulation)
การนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy implementation)
การประเมินผลนโยบาย (Policy implementation)

1.การกาหนดและวิเคราะห์ ปัญหา (Problem identification /Analysis) ขั้นตอนการกาหนด
และวิเคราะห์ปัญหา เป็ นขั้นตอนที่บ่งบอกถึงปั ญหาที่กาลังเกิดขึ้นหรื อมีขอ้ เรี ยกร้อง ที่ตอ้ งการให้
รัฐ หรื อผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจได้ดาเนิ นการแก้ปัญหานั้นโดยเร็ วซึ่ งจะเป็ นขั้นตอนการรับรู ้ ตีความ
ปั ญหา และนาเข้าสู่ การพิ จารณาของรั ฐบาลหรื อผูร้ ั บ ผิดชอบกาหนดนโยบายเพื่ อแก้ปั ญหานั้น
ต่อไป ในความจริ งไม่ทุกกรณี เสมอไปที่ทุกปั ญหา จะได้รับการนาเข้าสู่ กระบวนการกาหนดปั ญหา
เนื่องจากอาจจะส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดีกบั ผูน้ าปั ญหาเข้าสู่ ผกู ้ าหนดนโยบาย ซึ่ งมีหลายวิธีที่สามารถ
ขัดขวางการกาหนดนโยบายได้ ดังเช่น การใช้กาลังบังคับ เสนอผลประโยชน์แก่ผทู ้ ี่อยูเ่ บื้องหลัง ดึง
เข้ า มาเป็ นพวกในกลุ่ ม แกนอ านาจที่ ท าหน้ า ที่ ต ั ด สิ นใจก าหนดนโยบาย ใช้ ก ารรณรงค์
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ประชาสั ม พัน ธ์ โดยเฉพาะสื่ อ โทรทัศ น์ ชัก จู ง ให้ ค ล้อ ยตาม ใช้ก ลวิธี ถ่ วงเวลาหรื ออ้า งว่า ไม่ มี
งบประมาณเพพียงพอเป็ นต้น
2. การก่ อตัวและทางเลือกของนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนต่ อ
จากการนาประเด็นเข้าสู่ การตัดสิ นใจ เพื่ อดาเนิ นการอย่างหนึ่ งอย่างใด ผูม้ ี หน้าที่ ในการกาหนด
นโยบายก็ จะมาร่ วมปรึ กษา ระดมความคิ ด เพื่ อกาหนดทิ ศทาง และเป้ าหมายของนโยบาย โดย
จัด ล าดับ ความส าคัญ ของเป้ าหมาย อะไรเป็ นทางเลื อกของเป้ าหมายนี้ ทางเลื อกแต่ ล ะทางเสี ย
ค่าใช้จ่าย และได้ประโยชน์อะไรบ้าง และกระทบต่อภายนอกทั้งทางบวก และทางลบมีอะไรบ้าง
หลักการพิจารณามีท้ งั การวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล (rational analysis)คือพิจารณาปั ญหาใหม่หมด
ปละแสวงหาทางเลือกทุก ๆทาง และวิเคราะห์ส่วนที่เพิ่ม (instrumentalism) คือวิเคราะห์เฉพาะส่ วน
ที่ แตกต่ างไปจากที่ เคยท ามา หรื ออาจใช้หลัก อื่ นๆ เช่ น หลัก เหตุ ผ ลที่ มี ข อบเขตจากัด (bounded
rationality)
3.การตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย (Policy Adoption) ขั้นตอนการตัดสิ นใจกาหนดนโยบายนี้
เป็ นการพิจารณาตัดสิ นใจเลือกนโยบายอย่างหนึ่งอย่างใด ที่เหมาะสมในการแก้ไขปั ญหาการแก้ไข
ปั ญ หาในขั้น ตอนนี้ จะประกาศใช้น โยบายในรู ป การด าเนิ น โครงการ และการออกกฎหมาย
ระเบี ยบปฏิ บตั ิหรื อคาสั่งต่างๆ เป็ นเต้น ซึ่ งจะประกอบด้วยบุ คคลหลายฝ่ ายเข้ามามี บทบาท และ
ส่ วนร่ วมในการจัด สิ น ใจ อาทิ วุฒิ ส ภา สภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคการเมื อง หน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่ งนับวันก็จะยิง่ มีบทบาทมากยิง่ ขึ้นในปั จจุบนั
4.การนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy implementation) ขั้นตอนนี้ นับว่ามีความสาคัญและมี
ความซับ ซ้อนเกี่ ยวข้องกับ ทุ กคนในสั งคม และส่ งผลกระทบต่ อสั งคม เศรษฐกิ จ และการเมื อง
โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยูใ่ นพื้นที่ที่รองรับนโยบายนั้นๆ รัฐจะมีวิธีประสานผลประโยชน์กบั กลุ่ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร ที่สาคัญคือหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้น จะดาเนิ นการหาทางออกอย่างไร
และนาไปสู่ การตัดสิ นใจว่าจะดาเนิ นนโยบายนั้นต่อไปหรื อไม่ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นมิติทางการเมืองใน
เรื่ องอานาจ ผลประโยชน์ และความขัดแย้งที่ มีความซับซ้อน อันนาไปสู่ การทาให้นโยบาย และ
โครงการต่างๆ ของรัฐบิดเบี้ยวไปจากเป้ าหมายที่กาหนดไว้ในตอนนั้นได้
5.การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) ขั้นสุ ดท้ายจองกระบวนนโยบาย คือ การ
ประเมินผล กระบวนนโยบายต้องการให้สภาพแวดล้อมทางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ตอ้ ง
มีเกณฑ์ หรื อมาตรฐานกาหนดเอาไว้ เพื่อตัดสิ นว่าการดาเนิ นนโยบายประสบความสาเร็ จหรื อไม่
การประเมินผลเป็ นการประเมินนโยบาย หรื อแผนงานว่าประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ใจ
ไว้หรื อไม่ ทุกขั้นที่ผา่ นมาล้วนมองไปข้างหน้า แต่การประเมินผลเป็ นการมองย้อนกลับหลัง (looks
backward) วัต ถุ ป ระสงค์ห ลัก คื อ ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ และให้ ข้อ มู ล ย้อ นกลับ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
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นโยบายการประเมิ น ผลยัง อาจชี้ ให้ เห็ น ถึ ง ผลกระทบที่ ไ ม่ ต้ ัง ใจ (unintended effects) และการ
ปรั บ แก้นโยบายที่ เกิ ดในขั้นนานโยบายไปปฏิ บตั ิ นอกเหนื อไปจากนี้ ยังอาจใช้การประเมิ นผล
ติดตามการใช้เงินตามกฎหมายหรื อการให้ทุน โดยดูจากการปฏิ บตั ิ และเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้
ในขั้นทางเลอกนโยบาย และการตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย
โดยสรุ ปแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ในทั ศ นะของนั ก วิ ช าการ ได้ มี ก ารจัด แบ่ ง ขั้น ตอนของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะส่ วนใหญ่คล้ายคลึ งกัน ในขั้นตอนการดาเนิ นการหลัก แต่แตกต่าง
กันในรายละเอียด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนย่อยๆ ในกิจกรรมหลักจึงได้แบ่งกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ออกเป็ น 3ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการกาหนดนโยบาย (Public Policy Making) ขั้นตอนนี้ จะรวมถึ งการก่ อ
ตัวนโยบาย การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และการเสนอทางเลือกที่เหมาะสม การตัดสิ นใจ
จนถึงการกาหนดเป็ นนโยบายหรื อยุตินโยบายนั้น
ขั้น ตอนที่ 2 ขั้น การน านโยบายไปปฏิ บ ัติ (Public Policy Implementation) ขั้น ตอนนี้ จะ
ครอบคลุ ม การแปรความหมาย การรวบรวมทรั พ ยากร การวางแผน การจัด องค์ก ร และการ
ดาเนินการตามนโยบาย
ขั้น ตอนที่ 3 ขั้น การประเมิ น ผลนโยบาย (Public Policy Evaluation) เป็ นการน าผลการ
ประเมิ น ไปใช้ซ่ ึ งอาจส่ ง ผลไปสู่ ก ารยุ ติ ห รื อ การปรั บ เปลี่ ย นนโยบายในที่ สุ ด จากตัวแบบของ
กระบวนการนโยบายสาธารณะของวิชาการหลายท่าน ล้วนเป็ นไปตามฐานคติของรัฐประศาสน
ศาสตร์ กระแสหลัก อันเป็ นกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบเส้นตรง (Linear Model of Public
Policy) ที่มีลกั ษณะเป็ นขั้นตอน โดยเริ่ มต้นจากขั้นการกาหนดวาระในการตัดสิ นใจหรื อการกาหนด
ประเด็ น ปั ญ หาในการตัด สิ น ใจ (Agenda Setting) ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนที่ ผู ้ก าหนดนโยบายเริ่ ม เห็ น
ความสาคัญหรื อความจาเป็ น ในการมีนโยบายดังกล่าว จากนั้นจึงเข้าสู ้ข้ นั ตอนการพัฒนาข้อเสนอ
เชิ งนโยบาย(Policy Formulation) ซึ่ งมักจะประกอบด้วยขั้นตอนย่อย เช่ น การพัฒนาทางเลื อกเชิ ง
นโยบาย การเปรี ยบเที ย บทางเลื อกและการประเมิ น ผลกระทบของทางเลื อกเชิ งนโยบายต่ างๆ
ก่อนที่จะได้ขอ้ นเสนอเชิ งนโยบายที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อเข้าสู ้ข้ นั ตอนการตัดสิ นใจ (Decision
Making) ของผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจต่อไป และเมื่อมีการตัดสิ นใจไปแล้วก็จะเข้าสู ้ข้ นั ตอนการ
ดาเนินงาน (Policy Implementation) ที่เป็ นการแปลงข้อเสนอเชิ งนโยบายลงสู ้การปฏิบตั ิก่อนจะเข้า
สู ้ ข้ นั ตอนการประเมิ นผล (Policy Evaluation) ในที่ สุ ด (Howlett M. and Ramesh,1995 อ้างในสุ ร
ศักดิ์ บุญเทียน,2549:33)
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ปัญหาในการตัดสิ นใจ (Agenda Setting)

ข้อเสนอเชิงนโยบาย(Policy Formulation)
การตัดสิ นใจ (Decision Making)
การดาเนินงาน (Policy Implementation)
การประเมินผล (Policy Evaluation)

ภาพที่ 2.3 กรอบกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบเส้นตรงของ Howlett M. and Ramesh
ที่มา : Howlett M. and Ramesh,1995( อ้างในสุ รศักดิ์ บุญเทียน,2549:34)
ในการปฏิ บ ัติ ขั้นตอนต่ างๆ เหล่ านี้ อาจได้รับ การพัฒนาเป็ นขั้นตอนหรื อกระบวนการ
ย่อยๆ ที่ จาเพราะจงเจาะลงไปอี กมากมาย เราสมารถสรุ ป การวิเคราะห์ กระบวนการนโยบายแบ
เส้ น ตรงว่ามี ล ักษณะเฉพาะคื อ สามารถมองกระบวนการนโยบายเป็ นล าดับ ขั้นตอนชัดเจน ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปลาดับขั้นตอนเหล่ านี้ มักมีการรับรองทางกฎหมายหรื อตามแบบปฏิ บตั ิของหน่ วยงาน
ราชการหรื อวิชาชี พโดยเชื่ อว่าจะสามารถที่จะใช้วิชาการและความรู ้ ในกระบวนการตัดสิ นใจได้
อย่างเต็มที่และมีการพัฒนาเครื่ องมือต่างๆมากมาย เช่น การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของโครงการ การ
วางแผนเชิ ง ยุท ธศาสตร์ การประเมิ น ผลกระทบทางสุ ข ภาพ เป็ นต้น ดัง นั้ น ผลรั บ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการนโยบายจึงต้องใช้ความรู ้ทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ ภายใต้กระบวนการที่มีอยูเ่ ป็ น
หลักสาคัญ ( สุ รศักดิ์ บุญเทียน, 2549:34)
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบเส้นตรงตามกระแสหลักของกระบวนการนโยบายใน
ปั จจุบนั นั้นมองนโยบายสาธารณะจากัดในแง่ที่วา่ กระบวนการจะต้องเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน ซึ่ ง
ก่อให้เกิ ดปั ญหาเนื่ องจากกระบวนการนโยบายมิ ได้ดาเนิ นการไปตามข้อกาหนดพื้นฐานหรื อไม่
เป็ นไปตามล าดับ ขั้น ตอน ไม่ มี อิ ส ระในการใช้ค วามรู ้ ในกระบวนการตัด สิ น ใจ ซึ่ งมัก ไม่ ค อย
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สอดคล้องกับความเป็ นจริ งและไม่ค่อยมี ป ระสิ ทธิ ภาพในการผลักดันนโยบายมักมี เงื่ อนไขทาง
การเมื อง อีกทั้งยังถู กมองว่ากระบวนการนโยบายดังกล่าวเกิ ดขึ้นดารงอยู่เฉพาะแต่พ้ืนที่การเมื อง
คือ ในรัฐสภา คณะรัฐมนตรี สถาบันทางการเมืองที่เป็ นทางการ เป็ นต้น
ทั้งนี้ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบเส้นตรงยังคงประโยชน์และมีความจาเป็ นในการ
ทาความเข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจที่เป็ นทางการของรัฐ ซึ่ งความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยทาให้เงื่อน
เวลาและมิติหรื อเงื่อนไขสาคัญในการพิจารณาตัดสิ นใจแต่ละครั้งหรื อแต่ละขั้นตอน อันเป็ นจุดต่อ
เชื่องทางนโยบาย
เดชรัต สุ ขกาหนิ ด (2547:17) ได้ให้ขอ้ เสนอในการประยุทธ์ใช้กระบวนการนโยบายแบบ
เส้นตรงว่า รัฐบาลและผูก้ าหนดการตัดสิ นใจก็มกั จะกล่าวอ้างถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการ
ตัด สิ น ใจของตนเอง โดยเที ย บเคี ย งกับ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบเส้ น ตรงดัง นั้น ผู ้
วิเคราะห์ นโยบายจึ งไม่ ค วรละเลยการวิเคราะห์ ก รอบนโยบายแบบเส้ นตรง แต่ ก็ ไ ม่ ค วรเชื่ อว่า
กระบวนดังกล่ าวจะเป็ น กระบวนที่ เป็ นทางการใช้เหตุ ผ ลบริ สุ ท ธิ์ และไม่ ค วรคิ ด ว่า ตนเองจะ
สามารถดาเนินการผลักดันนโยบายได้โดยเหตุผลที่ดีกว่า ตามกระบวนการนโยบายแบบเส้นตรงแต่
เพียงอย่างเดียว
ในปั จจุบนั ท่ามกลางบริ บทของสังคมโลกาภิวตั น์ ระบบการเมืองแบบดั้งเดิมที่กระบวนการ
นโยบายสาธารณะมี จุด เน้น อยู่ที่ รัฐ และสถาบัน กระบวนการทางการเมื องที่ เป็ นทางการ การ
ตัดสิ นใจแบบรวมศูนย์อานาจและการวิเคราะห์หาทางเลือกนโยบายที่ดี รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์
ของนโยบายโดยผูร้ ู ้นกั เทคนิ ควิเคราะห์นโยบาย จึงไม่เพียงพอที่จะจัดการชีวิตสาธารณะของผูค้ น
ของคนที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้นอย่างในสังคมไทยปั จจุบนั ฐานคติรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ จึงหันมาเน้นเรื่ องการสร้างทางเลือกและการจัดการชี วติ สาธารณะในระดับท้องถิ่นชุมชน
ในมิติเช่ นนี้ นโยบายสาธารณะจึงไม่ได้เป็ นการผลักดันให้รัฐทาหรื อไม่ทาอะไรเพื่อให้มี
ชีวติ สาธารณะที่ดี แต่คือ การขอมีส่วนร่ วมในการกาหนดชี วติ ตัวเองในบางด้าน ให้รัฐหันมารับรอง
โลกชี วติ ทิศทางของชีวติ สาธารณะที่คนในสังคมจัดการกันเองเหล่านั้น จึงนามาสู ้การตั้งคาถามและ
เรี ยกร้ องให้ทบทวนแนวทางการวิเคราะห์ นโยบายแบบเส้นตรงหรื อบนลงล่ างที่แข็งตัว และการ
วิเคราะห์นโยบายในพื้นที่นอกเหนื อรัฐ ระบบการเมืองปกติและกลไกทางการเมืองที่เป็ นทางการ
แนวทางดังกล่าวคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบถกแถลง (Deliberative Model) ซึ่ งเปลี่ยน
นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะจากที่เป็ น “ประกาศของรัฐ” มาสู ้ “ทิศทางและความมุ่งหวัง
ของชุมชนหรื อสังคม” เสมือนหนึ่ งอุดมการณ์ ของสังคมที่มาจากสาธารณะ อันเกิ ดจากการกาหนด
แนวทางแห่งชีวติ สาธารณะของผูค้ นในสังคมเอง (ประภาส ปิ่ นตบแต่ง, 2554 :3)
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กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะเป็ นกระบวนการอันได้มาซึ่ งนโยบายสาธารณะ
โดยมีข้ นั ตอนคือ การก่อตัวของนโยบาย การเตรี ยมร่ างข้อเสนอนโยบาย การตัดสิ นใจกาหนดเป็ น
นโยบาย และประกาศใช้นโยบาย ดังมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การก่อตัวของนโยบาย การก่อตัวของนโยบาย หมายถึง การนาประเด็นปั ญหา
สาธารณะบางประการที่ได้รับการยอมรับเข้าสู ้ ความสนใจของผูก้ าหนดนโยบายเพื่อนาไปสู ้การ
พิ จารณาตัด สิ น ใจในล าดับ ต่ อ ไป ปั ญ หาตามความหมายตามเชิ ง นโยบายนั้น หมายถึ ง สภาพที่
ก่อให้เกิ ดความต้องการ ความขาดแคลนหรื อความไม่พ อใจ ซึ่ งส่ งผลให้มีการเสาะแสวงหาแนว
ทางแก้ไ ขโดยบุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลอื่ น ๆ (Anderson,1984: 44-45 อ้างถึ งใน ธัน ยวัฒ น์ รั ตนสั ค
,2546:146) ซึ่ งปั ญหาตามความหมายของนโยบายย่อมต้องเป็ นปั ญหาของสังคมโดยส่ วนร่ วมหรื อมี
ผลกระทบกับ คนจ านวนมากทั้ง ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยตรงและโดยอ้อ ม โดยบุ ค คลเหล่ า นี้ จะต้อ งมี
ความเห็ น ร่ ว มกัน ควรแก้ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น และปั ญ หาดัง กล่ า วจะถู ก ยกระดับ เป็ นปั ญ หาเชิ ง
นโยบายต่อไป
ปั ญหาเชิ งนโยบายหรื อปั ญหานโยบาย เป็ นสิ่ งที่ยากแก่การกาหนดแน่ นอน ซึ่ งโดยทัว่ ไป
แล้วปัญหานโยบายจะมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการคือ
1 ความเกี่ ย วเนื่ องสั ม พัน ธ์ ก ัน ปั ญ หานโยบายในเรื่ องหนึ่ ง มัก ไม่ ส ามารถพิ จารณา แยก
เด็ ด ขาดจากปั ญ หาอื่ น ๆเนื่ องจากมัก เกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ ปั ญ หานโยบายอื่ น ๆตลอดเวลาการ
พิจารณาปั ญหานโยบายจึงต้องพิจารณาในลักษณะภาพรวมมากกว่าแยกทีละปั ญหา
2 ความเป็ นอัตนัยของปั ญหาปั ญหานโยบายจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กบั การรับรู ้ ปัญหาของผู ้
กาหนดนโยบายสิ่ งที่บางคนเห็นว่าเป็ นปั ญหาอีกคนอาจเห็นว่าไม่ใช่ปัญหาเป็ นต้น
3 ความไม่มีตวั ตนแท้จริ งของปั ญหาปั ญหานโยบายขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้และการนิ ยามของแต่
ละกลุ่มบุคคลดังนั้นจึงยอมเปลี่ยนแปลงไปตามอัตวิสัยของผูก้ าหนดไม่มีตวั ตนที่แท้จริ งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงผูก้ าหนดปั ญหานโยบายจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
4 ความเป็ นพลวัตของปั ญหาปั ญหานโยบายเปลี่ยนทางแก้ปัญหาก็เปลี่ยนปั ญหานโยบายจึง
มีลกั ษณะไม่คงที่ โดยทัว่ ไปการแก้ปัญหาที่ ถาวรจึ งไม่เพียงแต่แก้ปัญหาหนึ่ งซึ่ งอาจก่ อให้เกิ ดอี ก
ปั ญหาหนึ่ งซึ่ งเป็ นปั ญหาเดิมที่เปลี่ ยนสภาพไปความเป็ นพลวัตซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ หนึ่ งของปั ญหา
นโยบาย
ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2546:149)ได้สรุ ปลักษณะของปั ญหาเชิงนโยบายไว้ดงั นี้
1 ปั ญหาเชิ งนโยบายของสังคมโดยทัว่ ไปกล่าวคือเป็ นประเด็นปั ญหาที่สมาชิ กโดยทัว่ ไป
ของสังคมยอมรับว่าเหมาะสมที่จะได้รับความสนใจและเกี่ยวข้องกับงานที่อยูภ่ ายใต้ขอบเขตอานาจ
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หน้าที่ของรัฐอันถื อเป็ นปั ญหาของส่ วนรวมปั ญหาเชิ งนโยบายประเภทนี้ เป็ นปั ญหาในระดับกว้าง
ซึ่งอาจเป็ นปั ญหาที่รัฐบาลกาลังจะนาไปแก้ไขหรื อได้มีการดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวแล้ว
2 ปั ญหาเชิ งนโยบายที่เป็ นทางการหรื อเกี่ยวข้องกับสถาบันของรัฐโดยตรงเป็ นกลุ่มปั ญหา
เชิ งนโยบายที่รัฐบาลหรื อผูท้ ี่มีอานาจในการตัดสิ นใจตามกฎหมายให้ความสนใจที่จะดาเนิ นการ
อย่างจริ งจัง
ขั้ น ตอนที่ 2 การเตรี ย มข้อ เสนอร่ า งนโยบาย ส าหรั บ ขั้น ตอนการเตรี ย มร่ า งนโยบาย
ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การวางข้อกาหนดเกี่ ยวกับจุ ดมุ่งหมายของนโยบายกิ จกรรมในขั้นตอนนี้ ผูท้ ี่ มีหน้าที่
เตรี ยมเสนอร่ างนโยบายจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายให้ชดั เจนควบคุม
สามารถวัดได้ท้ งั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพและสามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
2. การเสนอทางเลือก “ทางเลือก” (Alternative) หมายถึง หนทางหรื อวิธีการที่จะนาไปสู่
ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย ซึ่ งทางเลือกของนโยบายแต่ละทางเลือกจะต้องมีเนื้ อหา
สาระและเหตุผลเป็ นของตัวเอง หลักการและเหตุดงั กล่าวนั้นสามารถประมวลได้จากสมมติฐานที่
เชื่ อถื อได้และมีขอ้ มูลสนับสนุ นที่มนั่ คงเพียงพอสิ่ งเหล่านี้ ย่อมหามาได้จากเอกสารรายงานสาคัญ
และผลงานวิจยั ของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องทางเลือกที่ดีควรมีอย่างน้อย 2 ทางเลือกขึ้นไปและจะต้อง
มีการวิเคราะห์แต่ละทางเลื อกให้ชดั เจนถึงผลดี ผลเสี ย หรื อข้อเด่นข้อด้อยของแต่ละทางเลื อกเพื่อ
นามาพิจารณาทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุดหรื อ ทางเลื อกที่มีความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิ บตั ิซ่ ึ ง
เรี ยกว่า “การกลัน่ กรองทางเลื อก” (Screening The Alternative )เพื่อตัดสิ นใจกาหนดเป็ นนโยบาย
ต่อไป
3. การจัดทาร่ างนโยบายเมื่อผูก้ าหนดนโยบายพิจารณาเลื อกทางเลื อกที่ เห็ นว่าเหมาะสม
ที่สุดแล้วก็จะนาทางเลือกนั้นมากาหนดเป็ นนโยบายโดยจะมอบหมายให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องจัดทาเป็ นร่ าง
นโยบายเสี ยก่ อนซึ่ งการจัดทาร่ างนโยบายควรประกอบด้วยหลักการและเหตุ ผลจุดมุ่งหมายและ
วัตถุ ประสงค์แนวทางและมาตรการวิธีการดาเนิ นการผูร้ ับ ผิดชอบหรื อหน่ วยงานที่ รับผิดชอบที่
ดาเนิ นงานตามมาตรการที่กาหนดโดยต้องการเขียนร่ างนโยบายให้ชดั เจนมีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปปฏิ บตั ิและจัดทาเป็ นเอกสารเพื่อเสนอผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจอนุ มตั ิและประกาศเป็ นนโยบาย
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 การตัดสิ น ใจก าหนดเป็ นนโยบาย หลัง จากที่ มี ก ารตระเตรี ย มข้อเสนอเชิ ง
นโยบายแล้วจะต้องผ่านขั้นตอนที่ สาคัญคื อขั้นตอนการ ตัดสิ นใจในการในการกาหนดนโยบาย
สาธารณะผูม้ ีอานาจกาหนดนโยบายจาเป็ นต้องคัดเลื อกข้อเสนอที่เหมาะสมที่สุดโดยมักใช้เกณฑ์
การเลือกตามกระบวนการแก้ปัญหาดังนี้
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1 ทางเลือกดังกล่าวต้องเป็ นข้อเสนอที่จะแก้ไขปั ญหาได้ดีที่สุด
2 ทางเลือกดังกล่าวจะต้องมีความเป็ นไปได้มากที่สุด
3 ทางเลื อกดังกล่าวจะต้องอยูใ่ นขอบเขตแห่ งบทบาทและอานาจหน้าที่ทาให้กิจกรรมใน
ขั้นตอนดังกล่าว
ผูม้ ี อานาจหน้าที่ ใ นการก าหนดนโยบายสาธารณะจะต้องท าการตัด สิ นใจเพื่ อ คัดเลื อ ก
นโยบายแม้วา่ จะมีเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจก็ตามวิธีการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคล
หรื อกลุ่มบุ คคลย่อมแตกต่างกันออกไป (ธนวัฒน์ รัตน์สัค 2546: 162) โดยมีรายละเอียดของการ
ตัด สิ น ใจการคัด เลื อ กข้อ เสนอนโยบายในขั้น ตอนนี้ มี ผู ้อ านาจหน้ า ที่ ใ นการก าหนดนโยบาย
สาธารณะจะต้องทาการตัดสิ นใจเพื่ อคัดเลื อกทางเลื อกนโยบาย (Policy Alternative) ที่เหมาะสม
ที่สุดซึ่ งมีตวั แบบที่ช่วยในการตัดสิ นใจที่สาคัญคือตัวแบบสมเหตุสมผล (Rational Model ) ตัวแบบ
ส่ วนเพิ่ม (Incremental Model ) หรื ออาจใช้การผสมผสานของทั้งสองตัวแบบก็ได้ที่เรี ยกว่าตัวแบบ
ผสมผสาน (Mixed Scanning ) คื อนาเอาข้อดี หรื อจุ ดเด่ นของตัวแบบทั้งสองมาผสมผสานกันผล
ของการด าเนิ นกิ จ กรรมในขั้ นตอนนี้ จะแสดงออกในลั ก ษณ ะเป็ นลั ก ษณ ะอั ก ษร เช่ น
พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎี กา มติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบคาสั่ง เป็ น
ต้น
ขั้นตอนที่ 4 การประกาศใช้นโยบาย การประกาศใช้นโยบายสาธารณะถื อเป็ นขั้นตอน
สาคัญที่ เกิ ดขึ้นภายหลังที่ ผูก้ าหนดนโยบายได้ทาการตัดสิ นใจเลื อกทางใดทางหนึ่ งเพื่อแก้ปัญหา
ป้ องกันปั ญหาเพื่อสร้ างสร้ างสภาพการณ์ ที่พึ งประสงค์แล้วจึ งต้องประกาศให้หน่ วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อที่จะให้ได้ ดาเนินการนานโยบายไปปฏิบตั ิให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
นอกจากนี้ การประกาศนโยบายสาธารณะอย่างมีประโยชน์ในแง่ของการทาให้ประชาชน
ได้ทราบว่าในขณะนั้นรัฐบาลของตนได้ตดั สิ นใจในนโยบายใดๆบ้างข้อเรี ยกร้องที่เสนอให้รัฐบาล
นั้นได้รับความสนใจหรื อไม่และนอกจากนี้ หากเป็ นนโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับระเบี ยบกฎเกณฑ์ซ่ ึ ง
ประชาชนจะต้อ งยึด หลัก ปฏิ บ ัติ ก ารประกาศนโยบายสาธารณะจึ งท าให้ ป ระชาชนทราบและ
สามารถเตรี ยมตัวปฏิบตั ิตามได้ล่วงหน้า (ธันยวัฒน์ รัตนสัค,2546:172)
จากข้างต้นสามารถสรุ ปกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะได้วา่ เป็ นกระบวนการที่มี
ความสาคัญอย่างยิง่ ในกระบวนการนโยบายสาธารณะสุ ขเพราะถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นของนโยบายซึ่ ง
ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญดังแผนภาพนี้
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การประกาศใช้นโยบาย

การตัดสิ นใจกาหนดเป็ นนโยบาย

การตระเตรี ยมข้อเสนอ

การก่อตัวของนโยบาย

ภาพที่ 2.4 กระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ
2.7.4 ความสั มพันธ์ ในระดับนโยบาย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถอธิ บายความหมายของปั จจัยทั้ง 3 ด้านในระบบนโยบาย ได้
ดังนี้
1.ผูเ้ กี่ ยวข้องกับนโยบาย (Policy System) หมายถึ ง ปั จเจกบุคคล หรื อกลุ่มบุคคล ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ทั้งผูก้ ่อผลกระทบหรื อได้รับผลกระทบ จากการตัดสิ นใจของรัฐบาล รวมถึง
ระบบการเมือง ประกอบด้วย สภานิ ติบญั ญัติ ระบบราชการ พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน และ
กลุ่มผลประโยชน์ ซึ่ งทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งผูก้ าหนดนโยบายสาธารณะ ออกได้เป็ น
2 ประเภทหลัก คือ
1) ผูก้ าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็ นทางการ (Official Policy Makers) ซึ่ งแบ่งได้
เป็ น 2 กลุ่มคือ ผูก้ าเนิ ดนโยบายหลัก (Primary Policy Makers) ซึ่ งเป็ นผูก้ าหนดนโยบายสาธารณะที่
ได้รับอานาจหน้าที่ โดยตรงจาดรัฐธรรมนู ญ อันเป็ นกฎหมายสู งสุ ดของประเทศอันได้แก่ รัฐสภา
คณะรัฐมนตรี ศาล เป็ นต้น และผูก้ าหนดนโยบายรอง (Supplementary Policy Makers) ซึ่ งเป็ นผู ้
กาหนดนโยบายที่ตอ้ งได้รับมอบอานาจบางประการ มาจากผูก้ าหนดนโยบายหลัก หรื อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย และยังคงผูกผัน หรื อควบคุมโดยผูก้ าหนดนโยบายหลักอยู่
2) ผูก้ าหนดนโยบายสาธารณะอย่างไม่เป็ นทางการ (Unofficial Policy Makers) ได้แก่
ผูท้ ี่ ไ ม่ มี อานาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายในการก าหนดนโยบายสาธารณะ แต่ เข้า มามี ส่ วนร่ วมและ
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พยายามผลักดันข้อเสนอเชิ งนโยบายให้แก่ผกู ้ าหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็ นทางการ อาทิ กลุ่ม
ผลประโยชน์ องค์กรประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการ สื่ อมวลชน ประชาชนทัว่ ไป
2.สภาพแวดล้อมนโยบาย (Policy Environment) หมายถึง สิ่ งแวดล้อมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปั ญหาที่นาไปสู่ การกาหนดนโยบาย หรื อได้รับผลกระทบจากนโยบาย และจากผูเ้ กี่ยวข้องนโยบาย
รวมถึ งสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิ จและการเมือง ซึ่ งสภาพแวดล้อมนโยบายมีความสาคัญ
อย่างมากต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
3. นโยบายสาธารณะ (Public Policy) หมายถึ ง ชุ ด ของการปฏิ บ ัติ ใ ด ๆ ที่ เกิ ด จาการ
ตัดสิ นใจของรัฐบาล โดยได้รับอิทธิ พลมาจากผุเ้ กี่ยวข้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม หรื อส่ งผล
กระทบต่อผูเ้ กี่ ยวข้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม อาทิ นโยบายเศรษฐกิ จ นโยบายมนุ ษยชน
นโยบายสาธารณะสุ ข นโยบายการศึกษา เป็ นต้น
การศึ ก ษากระบวนนโยบายสาธารณะ(Policy Process) เป็ นการศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ท ราบว่ า
นโยบายสาธารณะนั้น ๆเกิ ดขึ้นได้อย่างไร ภายใต้เงื่ อนไขใด และมีใคร หรื อหน่ วยงานใดบ้างที่ มี
ส่ วนร่ วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยมุ่ ง เน้น ในเชิ งพฤติ ก รรมเพื่ อ หาข้อมู ล เกี่ ย วกับ
ขั้นตอนต่าง ๆ ของนโยบายเริ่ มจากการตรวจสอบปั ญหาสาธารณะ เพื่อดู วา่ ปั ญหาถูกนาไปปฏิ บตั ิ
อย่างไร และเกิ ดผลลัพ ธ์ อะไรขึ้ น มาบ้าง นอกจากนี้ ยัง เป็ นการศึ ก ษาเชิ งระบบ เพราะพยายาม
กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษากระบวนการนยาบายทั้งหมด เริ่ มจากการแสดงความต้องการ จน
เลือกนโยบาย และกาหนดกลวิธีในทางปฏิบตั ิ รวมถึงผลสะท้อนกลับที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับนโยบาย
อื่น ๆ นโยบายการประกันรายได้ให้แก่ผุส้ ู งอายุโดยการสงเคราะห์เบี้ยยังชัพก็เช่ นเดี ยวกัน จาต้อง
ผ่านขั้นตอนสาคัญ ของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่ งผูศ้ ึ กษาจะชี้ ให้เห็ นในแต่ ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.5 ความสัมพันธ์ของ 3 ปัจจัยในระบบนโยบาย (Policy System)
ที่มา : สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2560 : 15
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2.7.5 ความหมายของการประเมินนโยบายสาธารณะ
การประเมินนโยบายสาธารณะ เป็ นการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาล และผลของนโยบาย
ที่ มี ต่ อ สั งคมอย่างเป็ นระบบ โดยเน้น ถึ ง ความพยายามในการวัด และประเมิ น ผลนโยบายการ
เปรี ย บเที ย บนโยบายในเรื องโครงสร้ า งและผลกระทบ ตลอดจนพิ จารณาถึ งความสั ม พัน ธ์ ท้ ัง
ทางตรง และทางอ้อม หรื อแบบตอบโต้ระหว่างกระบวนการทางการเมือง และตัวนโยบาย (Policy
Outputs) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริ งของผลกระทบที่เกิดขึ้น
การประเมินนโยบายสาธารณะ ได้มีผใู ้ ห้ความหมายไว้หลากหลาย (William N. Dunn อ้าง
ถึ ง ใน สมบัติ ธ ารงธั ญ วงศ์ , 2560) ได้ใ ห้ ค านิ ย ามของการประเมิ น นโยบายสาธารณะว่า คื อ
สังคมศาสตร์ ประยุกต์สาขาวิชาหนึ่ งซึ่ งใช้วิธีการหลากหลายในการแสวงหาข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อผลิตและแปลงข่าวสารที่เกี่ยวกับบนโยบาย ซึ่ งอาจใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหานโยบายภายใต้
สภาวการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน
Nagel (อ้างถึงใน สมบัติ ธารงธัญวงศ์, 2560) ได้ให้ความหมายของการประเมินนโยบาย
สาธารณะว่า โดยทัว่ ไปหมายถึ งการกาหนดและตัดสิ นว่าทางเลื อกของนโยบาย การตัดสิ นใจหรื อ
มรรควิธีใดดี ที่สุดเพื่อช่ วยให้ขุดของเป้ าประสงค์ goals ที่กาหนดบรรลุ ผลสาเร็ จ โดยเปรี ยบเที ยบ
ทางเลือกต่างๆ กับเป้ าประสงค์ การประเมินนโยบายสาธารณะว่า ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง
การวิจยั ประยุกต์แบบหนึ่งซึ่ งดาเนินการเพื่อให้เข้าใจประเด็นปั ญหาทางสังคมและเทคนิคได้ลึกซึ่ ง
ยิ่งขึ้ น และได้วิธีแก้ปัญ หาที่ ดีกว่า การวิเคราะห์ นโยบายพยายามแสดงหนทางเลื อกที่ เป็ นไปได้
รวบรวมข้อ มู ล และหลัก ฐานเกี่ ย วกับ ผลประโยชน์ แ ละผลกระทบอื่ น ๆ ซึ่ งจะเกิ ด ขึ้ น จากการ
ตัดสิ นใจเลื อกและนาทางเลื อกนั้นไปปฏิ บตั ิ เพื่อช่ วยให้ผูต้ ดั สิ นใจเลื อกทางเลื อกที่ ให้ประโยชน์
สู งสุ ด
จากนิ ย ามดัง กล่ า วข้า งต้น และเมื่ อ พิ จ ารณาประกอบกับ เรื่ อ งแนวโน้ ม ของการศึ ก ษา
นโยบายสาธารณะในปั จจุบนั อาจสรุ ปความหมายของคาว่าการวิเคราะห์ปัญหานโยบายและสาเหตุ
การก าหนดวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแก้ปั ญ หา พิ จารณาทางเลื อกของนโยบายในการแก้ปั ญ หา ข้อ
ได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบ และความเป็ นไปได้มากที่สุดของแต่ละทางเลือก รวมทั้งผลกระทบซึ่ งคาด
ว่าจะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บ ัติ ต ามทางเลื อ กนั้น ๆ แล้วเสนอผลการวิเคราะห์ ใ ห้ ผู ม้ ี อานาจท าการ
ตัดสิ นใจ อาจจะระบุวา่ ทางเลือกใดเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุดด้วยหรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยใช้สหวิทยาการ
และวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและหลายหลาก
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2.7.6 ประเภทของตัวแบบการประเมินนโยบายสาธารณะ
คาว่า ”ตัวแบบ” (model) หรื อแบบจาลองความหมายที่หลากหลายจะนาเสนอที่สาคัญ 4
ลักษณะดังนี้
1. ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ตัวแบบนี้ ถือว่า นโยบายอยู่ในฐานะเป็ นผลผลิ ต
ของสถาบัน หลัก ของรั ฐ บาลเป็ นผู ก้ าหนด (Policy as Institutional Output) ไม่ ว่าจะเป็ นฝ่ ายนิ ติ
บัญญัติ ฝ่ ายบริ หาร หรื อฝ่ ายตุลาการ ที่สามารถทาหน้าที่เป็ นผูก้ าหนดนโยบายได้
2. ตัวแบบกระบวนงาน (Process Model) แบบนี้ถือว่านโยบายอยูใ่ นฐานะเป็ นกิจกรรมทาง
การเมื อ งอย่ า งหนึ่ ง (Policy as Politically Activity) ซึ่ งจะต้อ งมี ข้ ัน ตอนและพฤติ ก รรมในการ
ก าหนดนโยบาย โดยนั ก รั ฐ ศาสตร์ พ ฤติ ก รรมสมัย ใหม่ ได้ใ ห้ ค วามสนใจกับ เรื่ อ งนี้ มาตั้ง แต่
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ด้วยการมุ่ ง ความสนใจศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผูเ้ ลื อกตั้ง กลุ่ ม ผลประโยชน์
สมาชิกสภานิติบญั ญัติและประธานาธิบดี เป็ นต้น
เจมส์ อี แอนเดอร์ สั น (James E. Anderson) ในปี ค. ศ. 1975 ได้เสนอว่า กระบวนการ
นโยบาย (Policy Process) ต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญอย่างน้อย 5 ขั้นตอนอันได้แก่การระบุ
หรื อวิเคราะห์ ปั ญ หา(Problem Identification /analysis) การก าหนดนโยบาย (Policy Formulation)
การตัดสิ นใจกาหนดนโยบาย (Policy Adoption) การนานโยบายไปปฏิบตั ิ (Policy Implementation)
และการประเมิ น ผลนโยบาย (Policy Evaluation) เช่ น เดี ย วกั บ ชาล์ ล โอ โจนส์ (Charles O.
Jones) ในปี 1970 และโทมัส อาร์ ดาย (Thomas R. Dye) ในปี 1987 ที่ ไ ด้อ้างถึ ง แล้ว ตัว แบบ
กระบวนการนโยบายสาธารณะในมิ ติแยกส่ วน และบู รณาการขึ้ น เป็ นตัวแบบหรื อแบบจาลอง
(Model) ในมิติองค์รวม (Holistic) เพื่อให้สามารถอธิ บายกระบวนการนโยบายสาธารณะนั้นๆ ให้
ชัดเจนยิง่ ดีข้ ึน
3. ตัว แบบที่ ยึด หลัก เหตุ ผล (Rational Model) ตัวแบบนี้ ถื อ ว่านโยบายอยู่ใ นฐานะที่ มุ่ ง
ผลประโยชน์สูงสุ ดของสังคม (Policy as Maximum Social Gain) ซึ่ งหมายถึง “การที่รัฐบาลควรจะ
ตัดสิ นใจเลือกนโยบายที่จะให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด และสมควรจะ
หลีกเลี่ยงการเลือกนโยบายที่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ”
ตัว แบบนี้ ประกอบด้ว ย 3 ปั จ จัย หลัก คื อ ปั จ จัย น าเข้า (Inputs) กระบวนการตัด สิ น ใจ
(Decision-making Process) และปัจจัยผลผลิต (Outputs)
ส าหรั บ ปั จ จัย น าเข้าที่ ส าคัญ นั้น ประกอบด้ว ยทรั พ ยากรที่ จาเป็ นส าหรั บ กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่ยดึ หลักเหตุผล ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสิ นใจ
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ส่ วนประกอบการตัดสิ นใจนั้นประกอบด้วยขั้นตอนของการตัดสิ นใจ 6 ขั้นตอนได้แก่
1. การกาหนดเป้ าประสงค์ปฏิบตั ิการ (Operational Goals) ให้ครบถ้วน
2. การเตรี ยมทรัพยากรและสิ่ งที่มีคุณค่าต่างๆพร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญ
3. การเตรี ยมทางเลือกของนโยบายทั้งหมด
4. การเตรี ยมพยากรณ์ผลประโยชน์-ต้นทุนของแต่ละทางเลือก
5. การคานวณผลประโยชน์สุทธิ ของแต่ละทางเลือก
6. การเปรี ยบเทียบรายระบุทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์สูงสุ ด
ดังนั้นเมื่อผ่านกระบวนการตัดสิ นใจที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จะได้ผลผลิ ต (Outputs/Outcomes) เป็ น
นโยบายที่สมเหตุสมผลในที่สุดเช่นกัน
4. ตัวแบบทฤษฎี ระบบ (system Theory Model) ตัวแบบนี้ ถือว่านโยบายเป็ นผลผลิ ตของ
ระบบการเมื องที่ พยายามตอบสนองต่อการเรี ยกร้ องหรื อผลักดันของกลุ่มต่างๆจากภายนอกของ
ระบบการเมืองซึ่งประกอบด้วย
1. ปัจจัยนาเข้า (Inputs) ประกอบด้วยการเรี ยกร้อง (Demands) และการสนับสนุน
2. ระบบการเมื อง (The Political System) มี ภาระหน้า ที่ ส าคัญ ในการตัดสิ นใจและการ
ปฏิ บ ัติ (Decision and Action) และเนื่ องจากการเรี ยกร้ อ งของกลุ่ ม ต่ างๆมัก มี ค วาม
หลากหลาย เพราะฉะนั้น ระบบการเมื องที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผลจะต้องสามารถจัดการกับ
ความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถบังคับการให้เป็ นไปตามข้อตกลงที่
ทาไว้ด้วย โดยระบบพรรคการเมื องจะคงอยู่ต่อไปได้หรื อไม่น้ นั อย่างน้อยขึ้ นอยู่กบั
ปัจจัย 3 ประการคือ
(2.1) ระบบการเมืองนั้นสามารถสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด
(2.2) ความเหนียวแน่นที่หยัง่ รากลึกของระบบเอง และ
(2.3) การใช้กาลังหากมีความจาเป็ น
(3) ปัจจัยผลการผลิต (Outputs/Outcomes)
(4) ปัจจัยแวดล้อม (Environment)
5. ตัวแบบ “กระแสและหน้าต่างนโยบาย” (The Streams and windows Model) ตัวแบบการ
วิเคราะห์นโยบายนี้ เป็ นตัวแบบที่พฒั นาขึ้นมาโดย ให้ขอ้ สังเกตว่ามีสากระแสที่ 3 เป็ นอิสระต่อกัน
ที่ทาให้เป็ นที่มาของกระบวนการนโยบาย (Kingdon 2000)
กระแสแรกคื อ กระแสปั ญ หา (Problem Stream) กระแสนี้ มุ่ ง เน้น ไปที่ ค วามสนใจของ
ประชาชน และผูก้ าหนดนโยบายในปั ญหาทางสังคมที่เฉพาะเจาะจงไปในปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งโดย
มี ก ารให้ นิยามหรื อค าจากัดความปั ญ หานั้นๆหลังจากได้มี การนาปั ญ หาดังกล่ าวมากาหนดเป็ น
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นโยบายเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นอย่างไรก็ตามมีขอ้ สังเกตว่าในการที่จะให้ได้มาว่าปั ญหา
เป็ นปั ญหาที่ควรให้ความสนใจมีหลายวิธีการหลายกระบวนการขั้นตอนและหนึ่ งในกระบวนการ
ขั้นตอนเหล่านั้นก็คือ การติดตามข้อมูลทางสังคม
กระแสที่สองคือ กระแสการเมือง (Political Stream) ตั้งแต่น้ ี เป็ นกระแสที่รัฐบาลหรื อฝ่ าย
การเมืองเป็ นฝ่ ายกาหนดปั ญหาโดยมี รายการหรื อประเด็นของปั ญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอยู่
แล้วประเด็นหรื อปั ญหาเหล่านี้ ก่อตัวหรื อได้รับการกาหนดขึ้นมาเป็ นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ของพลัง
สาคัญต่างๆเช่น อารมณ์ ความรู ้ สึกของคนในชาติ อานาจอิทธิ พลของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ การ
เคลื่อนไหว หรื อการแบ่งรัฐบาลเป็ นต้น
กระแสที่ 3 คื อกระแสนโยบาย (Policy Stream) กระแสนี้ เป็ นกระแสที่ เกี่ ย วกับ การจัด
ระเบียบวาระการตัดสิ นใจหรื อเป็ นการระบุรายละเอียดทางเลือกที่ใช้ในการตัดสิ นใจซึ่ งผูท้ ี่มีส่วน
ในกาหนดทางเลือกที่ใช้ในการตัดสิ นใจดังกล่าวคือ ผูก้ าหนดนโยบาย
Kingdon เห็ นว่าเมื่ อใดก็ตามที่ ท้ งั 3 ประการที่ กล่ าวมาข้างต้นมาบรรจบถื อมาพบกันก็จะ
เป็ นที่มาของนโยบายสาธารณะ Kingdon เรี ยก โอกาสหรื อสภาพการณ์ ที่ท้ งั 3 ประการมาบรรจบ
หรื อ มาพบกัน ว่ า คื อ ”หน้ า ต่ า ง” นโยบาย (Windows ) สถานการณ์ ที่ ท าให้ ห น้ า ต่ า งนโยบาย
(Windows Policy)เปิ ดออกมามั ก จะได้ ส ถานการณ์ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงรั ฐ บาล หรื อการ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง การเปลี่ ย นแปลงรั ฐ สภา การเปลี่ ย นแปลงอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ของ
ประชาชนในชาติ เป็ นต้น
ส าหรั บ สมมติ ฐานของหน้าต่างนโยบายก็คื อการจัดระเบี ยบวาระนโยบายเป็ นผล หรื อ
ขึ้นอยูก่ บั โอกาสหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เมื่อใดก็ตามมีโอกาสหรื อมีสถานการณ์ที่เอื้ออานวย (คือ
มีกระแสทั้ง 3 มาบรรจบกัน) ก็จะเป็ นการเปิ ดช่องให้ประเด็นปั ญหาเข้าสู่ หน้าต่างนโยบายที่นาไปสู่
การจัดระเบียบวาระนโยบายสาธารณะได้
2.8 แนวคิดเรื่ องประสิ ทธิผล
ในการศึกษาเรื องประสิ ทธิ ผลองค์การนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผศู ้ ึกษาจะต้องทราบความหมาย
ของประสิ ทธิ ผล และแนวคิดในการประเมินวัดประสิ ทธิ ผลขององค์การ ซึ งจะเป็ นแนวทางให้ผู ้
ศึกษาทราบถึ งหลักเกณฑ์ทีใช้ในการเลื อกตัวชี้ วัดที เหมาะสมกับการประเมิ น ประสิ ทธิ ผลของ
องค์ก ารที่ ต้องการศึ ก ษา ซึ งผูว้ ิจยั จึ งได้รวบรวมและนาเสนอความหมายของ ประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ และแนวคิดการประเมินวัดประสิ ทธิ ผลองค์การที่ใช้กนั อยู่ ในอดีต จนถึงปั จจุบนั
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2.8.1 ความหมายของประสิ ทธิผลขององค์ การ
Robbins (2000: 77) ได้นิยามเอาไว้วา่ ประสิ ทธิ ผลขององค์การ หมายถึง ที่ซ่ ึ งองค์การบรรลุ
เป้ าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเชิงผลลัพธ์และกระบวนการ
Daft (2001: 29-30) ได้ให้คาจากัดความของประสิ ทธิ ผลขององค์การตามแนวคิดทรัพยากร
(resource-based approach) ไว้ว่า หมายถึ ง องค์ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จทรั พ ยากรที มี คุ ณ ค่ า ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้ให้คาจากัดความของประสิ ทธิ ผลของ
องค์การ ตามแนวคิดกระบวนการภายใน (internal process approach) ไว้ว่า หมายถึ ง องค์การที มี
การจัดการภายในทีดี มีสุขภาพ และทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและราบรื่ น สมาชิกในองค์การมี
ความสุ ขและพึงพอใจกับองค์การหน่ วยงานต่างๆ ในองค์การสามารถประสาน การทางานซึ่ งกัน
และกันได้อย่างดี ส่ งเสริ มให้ได้ผลผลิตสู ง
ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2544: 14) ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลขององค์การในมุมมอง
ของการบริ หารโครงการว่า หมายถึงการเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์กบั ผลลัพธ์ของโครงการ หมายถึง
ระดับการบรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้าของโครงการนั้นว่า ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุ ประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้อย่างไร
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540: 79) กล่าวว่าประสิ ทธิ ผล หมายถึง ความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของนโยบาย
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2552: 130) ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิ ผลขององค์การว่า หมายถึ ง
ระดับที่คนงานสามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด
พิทยา บวรวัฒนา (2552: 176-177) ได้ให้ความหมายของประสิ ทธิผลขององค์การเป็ นเรื่ อง
การพิจารณาว่า องค์การประสบความสาเร็ จเพียงในการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) เสนอว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การเกิ ดจาก การประเมิ น
ความสาเร็ จของงาน องค์การจาเป็ นต้องรู ้ ว่างานที่ กระทาอยู่น้ นั กาลังดาเนิ นการอยู่ถึงขั้นใด หรื อ
ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมีมากน้อยเพียงใด ในการดาเนินงานมี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคอะไรบ้าง สามารถดาเนิ นการแก้ไขหรื อไม่ถ้าไม่ได้ตดั สิ นใจอย่างไร แต่ถ้า
แก้ไขได้ผลการแก้ไขเป็ นอย่างไร ซึ่ งความสาเร็ จของงานแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ
งานประจา ในการประเมินงานประจาผลที่ได้รับมักจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
องค์กร โดยสามารถระบุได้ว่างานที่ดาเนิ นการอยู่น้ นั ได้บรรลุ เป้ าหมายเพียงไร เนื้ องานมีคุณภาพ
เพียงไร การที่จะทาให้บรรลุตามเป้ าหมายอย่างมีคุณภาพควรปรับแก้วิธีการบริ หารจัดการอะไรบ้าง
หรื อหากบรรลุเป้ าหมายได้ตามเกณฑ์ มีวธิ ี การอะไรอีกหรื อไม่ที่จะช่วยให้เกิดประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
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งานโครงการ ในการประเมินงานโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับคือผูบ้ ริ หารสามารถตัดสิ นใจ
ได้วา่ โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุเป้ าหมายหรื อไม่เพียงใด คุม้ ค่าหรื อไม่ ซึ่ งจะนาไปสู่ การปรับ
แก้ไขโครงการ ปรั บ ให้เข้ากับ งานประจาหรื อโครงการอื่ น ล้ม เลิ กโครงการนั้นเสี ย หรื อการจัด
ดาเนินโครงการแง่มุมต่าง ๆ อย่างทันท่วงที เหมาะสม และถูกต้อง
เพื่อการพัฒนาผลการประเมินงานหรื อโครงการในโครงการใดก็ตามเมื่อพบว่ามีปัญหาและ
ปั ญหาเหล่านั้นมีวธิ ี การแก้ไข หรื อแนวทางการดาเนิ นงานที่อาจทาให้ผลงานมีคุณภาพขึ้นได้ซ่ ึ งสิ่ ง
ที่สามารถพัฒนาได้อย่างง่ายๆ มี 4 ส่ วนคือ
1. ผลงาน ประโยชน์ในหารประเมิ นเพื่ อพัฒ นาผลงาน ท าให้ได้เนื้ องานที่ มีคุ ณภาพสู ง
คุม้ ค่า คุม้ กับการลงทุน ทาให้ผลงานเป็ นที่ตอ้ งการของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้เกิดผลกาไรสู งสุ ดกับ
องค์กร ทั้งในรู ปของผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน วัสดุ สิ่ งของ หรื อผลตอบแทนที่ไม่สามารถจับต้อง
ได้ เช่นความรู ้สึกนึกคิดของผูร้ ับบริ การในทางที่ดีต่อองค์กร เป็ นต้น
2. บุ ค ลากร ประโยชน์ ข องการประเมิ น เพื่ อ การพัฒ นาบุ ค ลากรเมื่ อ พบว่า บุ ค ลากรใด
บกพร่ องความรู ้ ความสามารถในด้านใด จะได้หาทางส่ งเสริ มให้บุคลากรเหล่านั้นได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนในสิ่ งที่ ไม่รู้ตอ้ งทาให้เกิ ดมีความรู ้แตกฉานชานาญกว่าคนอื่น ๆ ไม่ชอบงานของ
ตนเองต้องท าให้เกิ ดความรั ก ในงานที่ รับ ผิดชอบเป็ นชี วิตจิ ตใจ หรื อท าไม่ ได้ต้องส่ งเสริ ม ให้ มี
ทักษะเชี่ยวชาญเป็ นอย่างยิง่ เหนือกว่าใครๆ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
3. ความมัน่ ใจของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เมื่ อองค์กรมี การประเมิ นผลงานหรื อโครงการอย่างเป็ น
ระบบ ย่อมสร้างความมัน่ ใจให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องได้วา่ งานที่เกิดจากองค์กรเหล่านั้นย่อมมีคุณภาพสู ง มี
ความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธาเลื่อมใส หรื อน่าจะเป็ นตัวอย่างที่ดีให้กบั องค์กรอื่นๆ
4. ความยุติธรรม เพื่ อเป็ นหลัก ประกัน ในการสร้ างขวัญ และก าลัง ใจให้ แก่ บุ ค ลากรที่ มี
ความรู ้ความสามารถควรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีเกณฑ์ วิธีการ ระบบการประเมินเป็ น
ส่ วนประกอบให้เกิดความทัดเทียมกัน
2.9 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องด้วยการศึกษา ค้นคว้า จากหนังสื อ ตารา
งานวิจยั วารสารวิชาการ ทั้งต่างประเทศและในประเทศ ดังนี้
โกศล ฐานะ (2539) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการติ ด ตามการด าเนิ น งานกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาสึ งหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี การศึกษา 2539 พบว่า ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องในการดาเนิ นงานกองทุน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก การให้กยู้ มื เงินเพื่อการศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่า
มี ปั ญ หาอุ ป สรรคอยู่ใ นระดับ มาก ยกเว้น การปฏิ บ ัติ ง านตามปฏิ ทิ น งาน และการก ากับ ดู แ ล
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สถานศึกษาในการดาเนิ นงานกองทุน มีปัญหาอุปสรรคอยูใ่ นระดับน้อย ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเห็ นว่า
ระเบียบ หลักเกณฑ์ การสั่งการ และแนวดาเนินงานกองทุนมีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้น
การไม่จดั สรรงบประมาณค่าดาเนิ นงานให้จงั หวัดและสถานศึกษา มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด ส่ วนมากเห็นว่าไม่ควรแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ การสั่งการและแนวดาเนิ นงาน คิดเป็ น
ร้อยละ 67.47 ยกเว้นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายได้ของบิดามารดา และนักเรี ยนหรื อนักศึกษารวมกัน
ไม่เกิน 120,000 บาท การกาหนดให้เบิกจ่ายเงินกูย้ ืมที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) แห่ งเดียว
และการไม่จดั สรรงบประมาณค่าดาเนินงานให้จงั หวัดและสถานศึกษา
วัช รพงศ์ สุ ข รั ก ษา (2539) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “การศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลการตัด สิ น ใจกู้ยืม
เงิ นกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ปี การศึกษา 2539” พบว่า ปั จจัยที่ ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจกูย้ ืมเงิ นกองทุ นเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาเรี ยงลาดับความสาคัญ คือ ระเบียบเกี่ ยวกับ
กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ระยะเวลาส่ งใช้เงินคืนกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษายาวนาน
ถึง 15 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่ามากเพียงร้อยละ 1 ต่อปี ระดับผลการเรี ยนของผูก้ ู้ แรงผลักดันจาก
สภาพแวดล้อมด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูป้ กครองมากที่สุด คือตัวนักเรี ยนนักศึกษาผูก้ ู้
รองลงไปคือ คู่สมรส และอาจารย์ที่ปรึ กษาของผูก้ ู้ ตามลาดับ
ปั ญ หาที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การตัดสิ น ใจของผูป้ กครองเรี ย งตามล าดับ ความส าคัญ คื อ ภาระ
หนี้ สินที่มีอยูเ่ ดิมในสถาบันการเงิน การได้รับข่าวสารข้อมูลที่ไม่ชดั เจน การไม่เชื่อว่าจะมีกองทุน
ในลักษณะนี้จริ ง และการไม่เชื่อมัน่ ในตัวผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นปกครองว่าจะเรี ยนสาเร็ จ
สมฤดี วงศ์สมิง (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์การดาเนินงานตามนโยบายกองทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา” พบว่ า ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของกองทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และสภาพ
เศรษฐกิ จปั จจุ บ นั เพราะผูร้ ั บ ทุ น ส่ วนใหญ่ ม าจากครอบครั วเกษตร ด้านปั จจัย เบื้ องตันเกี่ ยวกับ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วงเงินให้กูย้ มื สัญญากูย้ มื และการค้ าประกันมีความเหมาะสมแต่มีบางข้อควร
ปรั บปรุ งด้านกระทวนการดาเนิ นงาน การับ สมัคร การคัดเลื อก การประกาศผลสอดคล้องกับ
นโยบายกองทุ น แต่ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานล่ าช้า ท าให้ได้รับเงิ นล่ าช้า ผลการดาเนิ นงานในปี
การศึ ก ษา 2539 ยังไม่ส ามารถตอบสนองนโยบายกองทุ น ได้อย่างทัว่ ถึ ง ในปี การศึ กษา 2540
นิสิต นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กยู้ มื เงินกองทุนมากขึ้น การเสนอแนวทางควรมีการปรับปรุ ง
กระบวนการดาเนิ นงานให้รวดเร็ วขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการแนะนาและตรวจสอบ
เอกสารช่วงงานเร่ งด่วน
บรรพต ศรี วิชัย (2541) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “สภาพการด าเนิ น งานกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชี ยงราย” พบว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ
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นักเรี ยนและเจ้าหน้าที่ธนาคารมีความรู ้ ความเข้าใจ และสามารถดาเนิ นงานในกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่ อการศึ กษาตามวิธีก ารและขั้นตอนที่ กาหนด แต่ ตอ้ งการแนวทางที่ ชัดเจนในการปฏิ บ ตั ิ ม าก
ยิ่งขึ้ น จากการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา ทุ กฝ่ ายให้ความเห็ นว่าขั้นตอนดาเนิ นงานมี ม ากเกิ นไป บาง
ขั้นตอนต้องใช้เวลาดาเนิ นการมาก เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบมีจานวนน้อย การประสานงานยังไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ การจัดทาสัญญากูย้ ืมเงินไม่ถูกต้อง ต้องการให้มีการประชุ มชี้แจงและจัดทาคู่มือการ
ดาเนิ นงาน มีแผนและปฏิ ทินการดาเนิ นงานที่ชดั เจน สร้ างระบบการประสานงานกับผูเ้ กี่ ยวข้อง
ทุกฝ่ ายและมีการติดตามประเมินรายงานผลและประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
อิท ธิ พ ล ใจสมัคร (2541) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “การประเมิ น โครงการองทุ น เงิ น ให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษา : ศึกษากรณี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทมหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพมหานคร”
พบว่า ด้านการบริ หารและจัดการดาเนิ นงานโครงการกแงทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษานั้นผูป้ ฏิบตั ิ
สามารถรับรู ้และเข้าใจโครงการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาผ่านทางกองบริ การการศึกษาของ
ทบวงมหาวิทยาลัยมากที่สุด การวางแผนและควบคุมของคณะกรรมการกองทุนประจาสถาบันมี
การจัดเตรี ยมความพร้อมการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างดี การจัดการด้านสมรรถนะองค์การในเรื่ องความ
พร้อมของบุคลากรและสถานที่ มีระดับความพร้อมน้อย การจัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสาร
ข้อมูลโครงการเป็ นการเผยแพร่ ดว้ ยสื่ อประเภทโปสเตอร์ และบอร์ ดข่าวสารเป็ นส่ วนใหญ่
ส่ วนในด้านการดาเนินงานตามกระบวนการของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาส่ วนใหญ่
ฝ่ ายกิจการนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนิ นการตามกระบวนการที่ทบวงมหาวิทยาลัย
จัดส่ งให้ข้ นั ตอนที่เป็ นปั ญหามากคือ การพิจารณาคัดเลือกและการสัมภาษณ์คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ์
ขอกูย้ ืมไม่ชดั เจนเท่าใดนักและการสัมภาษณ์ไม่มีกรอบหลักเกณฑ์ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะเป็ นผูก้ าหนดเอง
เป็ นส่ ว นมาก โดยพิ จ ารณาสั ม ภาษณ์ ป ระเด็ น ฐานะเศรษฐกิ จ ด้า นรายได้แ ละทรั พ ย์สิ น ของ
ครอบครัวเป็ นหลักสาคัญ
ณรงค์ กุ ศลสร้ าง (2543) ได้ศึ กษาเรื่ อง “ปั ญหาการดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึ ก ษาของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษา สั งกัดกรมสามัญ ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 6” พบว่า โรงเรี ย น
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 มีปัญหาการดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาในระดับปานกลาง 1 ด้าน และระดับน้อย 5 ด้าน ปั ญหาในระดับปานกลางคือ ด้านการ
จัด ท าเอกสารหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาขอกู้ ดานการให้ กู้ยื ม เงิ น ลาการช าระหนี้ ด้า น
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้ และด้านการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนซึ่ ง
สถานศึกษาดาเนิ นการได้เป็ นอย่างดี ทุกด้าน ส่ วนข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อการศึ กษาคือ การจัดทาเอกสารหลักฐานประชาสัมพันธ์ ให้ผูก้ ู้ทราบ การจัดทาเอกสาร
หลักฐานของสั ญญาเงิ นกู้ควรได้รับการปรับ ปรุ งให้เหมาะสม สถานศึ ก ษาควรสารวจข้อมู ลผูก้ ู้
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ล่วงหน้า การพิจารณาอนุมตั ิเงินกูค้ วรมีองค์การท้องถิ่นร่ วมเป็ นคณะกรรมการ ควรให้ผกู ้ ใู้ ช้เงินให้
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และสถานศึกษาควรมีผดู ้ าเนินการตามอัตราส่ วน 1:25
พงษ์พนั ธุ์ พลเยี่ยม (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง “การติดตามการดาเนิ นงานกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่ อการศึ กษาจังหวัดขอนแก่ น ปี การศึ กษา 2541” พบว่า การดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อ
การศึกษาของคณะกรรมการพิจารณาให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการปฏิ บตั ิงานอยู่ในระดับ “มาก” 3
อันดับแรก คือการรายงานผลการคัดเลือกผูข้ อกูย้ ืมเงิน การประชาสัมพันธ์เรื่ องกองทุนการประชุ ม
พิจารณาคัดเลือกนักเรี ยนนักศึกษาผูข้ อกู้ และมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นอันดับสุ ดท้าย คือ การรายงานการ
พ้นสภาพของนักเรี ยนนักศึกษา
ปัญหาในการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มีปัญหาอยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
แต่ที่อยู่ในระดับ “มาก” 3 อันดับคือวงเงิ นจัดสรรไม่เพียงพอ ขาดความมัน่ ใจในการชาระเงิ นคื น
ตามกาหนด ขาดงบประมาณในการการดาเนิ นการ และปั ญหาเรื่ องช่ องทางการชาระเงิ น และมี
ปั ญ หาอยู่ในระดับ “ปานกลาง” ในอัน ดับ สุ ดท้าย ได้แก่ การขาดความรู ้ ค วามเข้าใจในระเบี ย บ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิงาน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาที่ควรแก้ไข 3 อันดับ คือ
(1) การกาหนดให้เบิกจ่ายเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาทาได้ที่ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) แห่งเดียว
(2) หลักเกณฑ์รายได้บิดามารดาหรื อผูป้ กครองนักเรี ยนนักศึกษารวมกันไม่เกิน 150,000 บาท จึง
จะมีสิทธิ์ ขอกูย้ มื เงิน (3) สัญญากูย้ มื เงินให้จดั ทาปี ละครั้ง
สมชัย ฤชุพนั ธ์ และชลธาร วิศรุ ตวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “แนวทางการบริ หารจัดการ
กองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึก ษา” โดยศึก ษาวิเคราะห์ แนวคิ ดและประสบการณ์ ในการบริ หาร
จัด การกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาทั้ง ในประเทศและต่ างประเทศเกี่ ย วกับ วัต ถุ ป ระสงค์
เป้ าหมาย รู ปแบบ/วิธีการ แนวทางการดาเนินงานและระบบการบริ หารจัดการศึกษาสภาพปั จจุบนั
และปั ญหาในการดาเนินงานของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า
กองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของแต่ละประเทศมี ลกั ษณะแตกต่างกัน กองทุ นเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาของประเทศไทย มีวตั ถุ ประสงค์เพียงด้านเดี ยว คือ เป็ นการช่ วยเหลือเพื่อประโยชน์ทาง
สังคม ซึ่ งแกต่างจากกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาของประเทศอื่นที่มีวตั ถุประสงค์หลายด้าน
การดาเนิ นงานของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษาในด้านของการเข้าถึ งกลุ่ มเป้ าหมาย
พบว่า กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาสามารถให้กูย้ ืมแก่นกั เรี ยน นักศึกษาเป็ นจานวนมาก แต่ไม่
สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ว่า กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาประสบความส าเร็ จ ในการให้ กู้ ยื ม แก่
กลุ่มเป้ าหมาย ในด้านความไม่เท่าเทียมกันของการได้รับเงินกูย้ มื พบว่า ขนาดวงเงินกูย้ ืมที่ผกู ้ ไู้ ด้รับ
นั้นไม่เท่าเทียมกันใน 2 กรณี คือ วงเงินที่ ผกู ้ ูร้ ายเก่าได้รับโดยเฉลี่ ยสู งกว่าวงเงินกูข้ องผูก้ ูร้ ายใหม่
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และขนาดวงเงินกูย้ มื ไม่เท่าเทียมกัน แม้วา่ ผูก้ ูจ้ ะศึกษาวิชาเดียวกัน เพียงเพราะสถานศึกษาสังกัดต่าง
กระทรวง สาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันเกิ ดจาก การจัดสรรงบประมาณของกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษาเน้นให้ตามสังกัดสถานศึกษามากกว่าตัวนักเรี ยนนักศึกษา ในด้านการดารงอยู่ดา้ น
การเงินของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พบว่า เงื่อนไขการชาระหนี้ ของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อ
การศึ ก ษาผ่อนปรนมาก ระบบการติ ดตามและบังคับ การช าระหนี้ ไม่ เข้ม งวด ท าให้รายได้จาก
ดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมไม่เพี ยงพอที่ จะครอบคลุ มต้นทุ นการบริ หารและจัดการกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาได้ ทาให้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษามีลกั ษณะคล้ายเงินอุดหนุนแบบให้
เปล่ามากกว่า จึงมีแนวโน้มสู งที่รัฐบาลจาเป็ นต้องให้การสนับสนุ นด้านการเงิ นต่อกองทุนเงินให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษาไปเรื่ อยๆ
เสาวลักษณ์ จงรัตนานนท์ (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง “ประสิ ทธิ ผลของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึ ก ษา ศึ ก ษาเฉพาะกรณี มหาวิท ยาลัยเกริ ก ” โดยศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลและปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น งานของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ซึ่ งประสิ ท ธิ ผ ลในการ
ดาเนิ นงานของกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษา มี เป้ าหมายในการประเมิ นผล 3 ด้าน คื อ ด้าน
คุณภาพวัดจากอาชี พบิดาระดับล่าง อาชี พมารดาระดับล่าง รายได้ของผูป้ กครองและรายได้สุทธิ
ของผูป้ กครอง ด้านเวลา วัดจากระยะเวลาที่ ก องทุ นเงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาให้ เงิ นนัก ศึ ก ษา
ทันเวลาต่อความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้จ่าย และด้านปริ มาณ (เงิน) วัดจากจานวนเงินที่ทางกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้นกั เรี ยนกูเ้ พียงพอต่อความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ และปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านเนื้ อหาของนโยบายด้านทรัพยากร
การบริ หารนโยบาย ด้านกระบวนการการบริ หารนโยบาย และด้านสภาพแวดล้อมในการบริ หาร
นโยบาย ผลการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาในกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษาเป็ นนักเรี ยนที่ มาจาก
ครอบครั วที่ เดื อดร้ อนตามวัตถุ ป ระสงค์ของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษาที่ ได้กาหนดไว้ มี
จานวนนักศึกษาที่ได้เงินจากกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษาทันต่อความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้จ่ายไม่ทุก
คนที่ขอทุน จานวนเงินที่กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาให้นกั ศึกษากูย้ ืมมีนกั ศึกษาบางคนที่ได้
ไม่เพียงพอต่อความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้จ่ายและการนานโยบายมาปฏิบตั ิได้เกิดปั ญหาต่างๆ ขึ้นจานวน
บุคลากรที่ทางานไม่เหมาะสมกับจานวนงานและมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน ทาให้
เกิดความผิดพลาด
เลอมาน ศรี บุญเรื อง (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “บทบาทของกรรมการพิจารณาให้กูย้ ืมเพื่ อ
การศึ กษา ประจาสถาบันการศึ กษา กับ การบริ หารกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่ อการศึ กษาในจังหวัด
ขอนแก่น” โดยศึกษาบทบาทของกรรมการพิจารณาให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษากับการบริ หารกองทุนเงิน
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริ หารกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษากับ
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บทบาทของกรรมการ ผลการศึ ก ษาพบว่า การบริ ห ารกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาของ
กรรมการพิจารณาให้กูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา ประจาสถาบันการศึกษา ผลการปฏิบตั ิโดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง การปฏิ บตั ิตามบทบาทของกรรมการพิจารณาให้กูย้ ืมเงิ นเพื่อการศึกษาประจา
สถาบัน การศึ ก ษา ผลการปฏิ บ ัติ ต ามบทบาทโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดับ มาก ปั จ จัย ด้ า นเพศ
ประสบการณ์ในตาแหน่งกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา และการบริ หารกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีความสัมพันธ์กบั บทบาทของกรรมการพิจารณาให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ประจา
สถาบันการศึกษา และปั จจัยด้านอายุ ระดับการศึกษาและตาแหน่งในคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึ กษาไม่มีความสัมพันธ์ กบั บทบาทของกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงิ นเพื่อการศึ กษา
ประจาสถาบันการศึกษา
วิสิทธิ์ สิ นเธาว์ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการกองทุนเงินให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดอาชี วศึกษา เขตการศึกษา 9” พบว่า คณะกรรมการกองทุน
เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา โดยภาพรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ อ ยู่ใ นระดับ มากอยู่ 5 ด้า น คื อ ด้า นการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการรับสมัคร ด้านการพิจารณาคัดเลื อกและรายงานผลนักเรี ยน นักศึกษาที่
ได้รับอนุ มตั ิให้กูย้ ืมเงินกองทุน ด้านการจัดทาสัญญากูย้ ืมเงินกองทุน ด้านการสารวจผูก้ ูร้ ายใหม่
ของปี ถัดไป และมีการปฏิบตั ิในอีก 2 ด้านอยูร่ ะดับปานกลาง คือ ด้านการรายงานผลการเรี ยนและ
หรื อการพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา และด้านกากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุน
อมรา ตันประวัติ (2544) ได้ศึก ษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ ส่ งผลต่อการช าระคื นเงิ นกู้โครงการ
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา : กรณี ศึ ก ษานิ สิ ต นัก ศึ ก ษา ของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ในเขต
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ปั จจัยที่ ส่ ง ผลต่ อการช าระคื น เงิ น กู้โครงการกองทุ น เงิ นให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึ ก ษาได้แก่ ปั จจัย ในเรื่ องของรายได้ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างได้รับ เป็ นตัวเงิ น ต่ อ เดื อน กับ ความมี
จิตสานึกในการชาระคืนเงินกูโ้ ครงการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องจะเห็ นว่าการดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษามี กรอบแนวทางขั้นตอนในการปฏิ บตั ิ ที่ ชัดเจน แต่เมื่ อนาไปปฏิ บตั ิ ก็มีปั ญหาบาง
ประการเพราะสภาพความพร้อมของแต่ละโรงเรี ยนแต่ละแห่งแตกต่างกัน
จารุ วรรณ เป็ งมล (2559) ทาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในอนาคต โดย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
นาเสนอว่าควรน ากลยุท ธ์ ก ารบริ ห ารจัดการด้านความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม (CSR) มาใช้ในการ
บริ หารจัดการกยศ.ในอนาคต งานวิจยั เสนอว่า กยศ. ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปั ญหาเรื่ องความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ย ปั จจุบนั ได้บริ หารจัดการเงินกูย้ ืม
ให้แก่นกั เรี ยนไปแล้วกว่า 3.7 ล้านราย และใช้งบประมาณแผ่นดินไปมากกว่า 3 แสนล้านบาท แต่
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นับว่ายังไม่บรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้ งั ไว้ ผูศ้ ึกษาได้ใช้วิธีวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) และ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและ CSR เป็ นหน่วย
วิ เคราะห์ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) และแบบอุ ป นั ย (Analytic
Induction) จากผลศึกษา กยศ. ควรนาแนวคิด CSR มาใช้ในการบริ หารจัดการกองทุนฯมากกว่าเดิม
และควรอยู่ในกระบวนการทางานหลักขององค์กรเป็ น“CSR in-process" โดยปรับปรุ งข้อกาหนด
ข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการการทางานของกยศ. โปร่ งใสและเป็ น
ธรรมกับทุกฝ่ าย และควรมีกลยุทธ์ดา้ น CSR ที่เป็ นที่ยอมรับเข้ามาเป็ นเครื่ องมือ อาทิ นโยบายใน
การกากับดู แลองค์กรอย่างโปร่ งใสและตรวจสอบได้ (Good Governance) การเคารพในหลักสิ ทธิ
มนุษยชน (Human Rights) การดาเนิ นงานอย่างเป็ นธรรม (Fair Operation Practice) แนวปฏิบตั ิเพื่อ
ต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ การปรับปรุ งใดๆควรสอดคล้องกับเรื่ องเหล่านี้ รวมถึงมาตรฐาน ISO 26000
และอื่นๆ เช่ น OECD Global Compact ตลอดจนการให้บริ การที่ดี (Service Mind) ให้ความสาคัญ
ต่อลูกค้า ซึ่ งในที่น้ ี หมายถึง ผูก้ ู้ ผูป้ กครองของผูก้ ู้ สถานศึกษา และธนาคาร รวมทั้งควรมีนโยบาย
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม เน้นกิจกรรมด้านการศึกษา สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชี วิต
ซึ่ งถือเป็ น CSR เพิ่มเติมนอกเหนื อจากกระบวนการการทางานหลักของกยศ. (CSR after-process)
การก าหนดให้ CSR เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ห ลัก ของกยศ. เชื่ อ ได้ ว่ า จะก่ อ ให้ เกิ ด ผลดี ต่ อ นั ก เรี ย น
ผูป้ กครอง ผูป้ ระกอบการ ชุ มชน และสังคมโดยรวม ทาให้ กยศ. ประสบความสาเร็ จในการสร้าง
ความเท่าเทียมทางการศึกษาและขับเคลื่อนสังคมไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้อย่างแท้จริ ง
สุ รศักดิ์ มีบวั . (2561). ทาการวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ ร่ างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุ น
เพื่อการศึกษาพ.ศ.....ที่เหมาะสมต่อการบังคับใช้ โดยเสนอว่าการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในทุกๆด้านเพราะก่อให้เกิ ดความเท่าเทียมกันของคนในสังคมลดความเหลื่ อมล้าและช่วย
ยกระดับคุณภาพชี วติ ของประชาชนให้สูงขึ้นแต่อย่างไรก็ดีพบว่ามีนกั เรี ยนหรื อนักศึกษาจานวนไม่
น้อยที่ ไม่สามารถเข้าถึ งการศึกษาในระดับสู งกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปี ได้เนื่ องจากมีขอ้ จากัด
ทางการเงินทาให้ภาครัฐเล็งเห็นความสาคัญในส่ วนนี้จึงมีการจัดตั้งกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
(กยศ.)เพื่ อเป็ นกองทุ นแก่ นักเรี ยนหรื อนัก ศึ กษาที่ จะขอกู้ยืม เงิ นจากกองทุ นฯและนาไปเป็ นทุ น
ทรั พ ย์ส าหรั บ การศึ ก ษาเล่ าเรี ยนโดยผูก้ ู้ยืม เงิ นต้องชาระเงิ นกู้ยืมพร้ อมดอกเบี้ ยตามที่ ระบุ ไ ว้ใน
สัญญาจากสถิติการชาระหนี้ เงินกูย้ มื แก่กองทุนฯยังมีสัดส่ วนที่นอ้ ยมากเพราะผูก้ ยู้ มื ยังขาดจิตสานึ ก
ในการชาระหนี้คืนกองทุนฯทาให้กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนฯและส่ งผลกระทบ
ต่อนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่ จะขอกูย้ ืมรุ่ นต่อไปแม้ว่าจะมีการกาหนดวิธีการติดตามชาระหนี้ จากผู ้
กูย้ ืมในพระราชบัญญัติกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541แต่พบว่าก็ยงั ไม่สามารถที่ จะ
ติดตามชาระหนี้ จากผูก้ ูย้ มื ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงมีการ “ร่ างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุนเพื่อ
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การศึก ษาพ.ศ.....”ขึ้ นมาแต่ยงั มี ปั ญหาและช่ องว่างทางกฎหมายบางประการที่ ส มควรได้รับการ
แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อที่จะเป็ นกฎหมายหลักในการช่ วยเหลื อแก่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาตามเจตนารมณ์
ของกองทุนฯต่อไป
สุ ดท้าย ชัยจันทึก. (2560). ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
ของภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่ งการวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบ
การให้เงิ นกู้ยืมเพื่ อการศึ กษาในระดับอุ ดมศึ กษาของประเทศไทย ประเทศอังกฤษ และประเทศ
ออสเตรเลี ย เพื่อศึกษาข้อเด่น ข้อด้อย ของการให้เงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของแต่
ละประเทศเพื่อเสนอแนะรู ปแบบการให้เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมของประเทศไทย โดย
แหล่งข้อมูลและเครื่ องมือในการวิจยั ได้แก่ เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการให้เงิ นกูย้ ืม
เพื่อการศึกษา และการสัมภาษณ์ เจาะลึกผูบ้ ริ หารที่เกี่ ยวข้องในระดับนโยบาย รวมถึงการสอบถาม
ความคิ ด เห็ น ของผู ก้ ู้ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ของประเทศไทย ทั้ง ผู ก้ ู้ที่ อ ยู่ร ะหว่า งศึ ก ษาและผู ก้ ู้ที่ จ บ
การศึ ก ษาแล้วจากมหาวิท ยาลัย 2 แห่ ง คื อ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม และมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
สกลนคร เพื่อสนับสนุ นผลการศึกษาโดยเครื่ องมือที่ใช้คือแบบสอบถามความคิดเห็ น วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติข้ นั พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจยั พบว่า 1. การให้เงินกูย้ ืม
เพื่อการศึกษาของประเทศไทยมี 2 รู ปแบบ คือ (1) กองทุนเงินให้เงินกูย้ ืมการศึกษา (กยศ.) ซึ่ งเป็ น
การให้ เงิ น กู้ยื ม แบบที่ ก าหนดให้ ผู ก้ ู้ช าระหนี้ เงิ น กู้ใ นอัต ราและระยะเวลาที่ ก าหนดที่ เรี ย กว่า
Mortgage Style Loan และ (2) กองทุ นเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษาที่ ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ซึ่ ง
เป็ นการให้เงินกูย้ มื ที่ผกู ้ ชู้ าระหนี้ เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กาหนด และชาระหนี้ ผนั แปรตามรายได้ ซึ่ ง
เป็ นลักษณะการให้กูท้ ี่เรี ยกว่า Income Contingent Loan (ICL) ให้กทู้ ้ งั ค่าเล่าเรี ยนและค่าครองชี พ มี
ข้อเด่นคื อเป็ นกองทุ นที่ มีกฎหมายและระเบี ยบจัดตั้งรองรั บที่ ชัดเจน หลักเกณฑ์การให้กู้มีความ
หลากหลาย ยืดหยุน่ และผ่อนปรน เป็ นเครื่ องมือของภาครัฐในการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและการ
แข่งขัน กรณี ของกรอ. ช่วยลดภาระหนี้ แก่ผทู ้ ี่มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ และมีขอ้ ด้อยคือ เป็ นช่องทางให้
เกิ ดการปรับเปลี่ ยนนโยบายของนักการเมืองในแต่ละสมัย ไม่มีการจัดเก็บหนี้ ผ่านหน่ วยงานด้าน
สรรพากรมีผเู ้ กี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานค่อนข้างมากและซ้ าซ้อน เงื่อนไขที่ผอ่ นปรนมากเกินไปทา
ให้ เกิ ด ปั ญ หาในการช าระหนี้ และการติ ดตามหนี้ เป็ นต้น 2. การให้ เงิ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษาของ
ประเทศอังกฤษ ปั จจุบนั มีการให้กู้ 2 ประเภทหลัก คือ ประเภท Mortgage-style System หรื อ Fixed
Term Loan ส าหรั บ ผู ้กู้ใ นระยะแรก และประเภท Income-contingent Loan (ICL) ประกอบด้ว ย
ประเภท ICL “Plan 1” และ ICL “Plan 2” ให้ กู้เพื่ อเป็ นค่ าเล่ าเรี ย นและค่ าครองชี พ มี ข ้อเด่ น คื อ
ปั จจุบนั เป็ นรู ปแบบที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต ซึ่ งเปิ ดโอกาสให้ผกู ้ ูเ้ ข้าถึงแหล่งเงินกูไ้ ด้มากขึ้นมี
หน่ วยงานกากับดู แลชัดเจน มีระบบการจัดเก็บหนี้ โดยผ่านสานักงานสรรพากรและศุลกากร การ
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ชาระหนี้ ตามเกณฑ์รายได้ท าให้คนที่ มีรายได้ต่ าไม่ ตอ้ งแบกรับ ภาระการชาระหนี้ เป็ นต้น โดยมี
ข้อด้อย คือ ให้กูเ้ ฉพาะระดับปริ ญญาตรี การกาหนดอัตราการชาระคืนตามเกณฑ์รายได้เฉพาะส่ วน
ที่ เกิ นกว่าเกณฑ์ที่กาหนดท าให้ได้จานวนเงิ นที่ ผูก้ ู้ชาระคื นแต่ละงวดอาจไม่มากพอ มุ่งเน้นด้าน
เศรษฐกิ จเป็ นหลัก การก าหนดอัตราดอกเบี้ ย ส าหรั บ ผูท้ ี่ มี รายได้สู งไว้สู งจนอาจท าให้ เกิ ดการ
หลีกเลี่ยงการแจ้งรายได้ที่แท้จริ ง ไม่มีระบบการติดตามรายได้สาหรับกลุ่มที่ไม่อยูใ่ นระบบการจ้าง
งาน 3. การให้เงิ นกู้ยืม เพื่ อการศึ กษาของประเทศออสเตรเลี ยปั จจุ บ นั เป็ นรู ปแบบการให้กู้แบบ
Income - contingent Loan (ICL) โดยแบ่ ง เงิ น กู้ อ อกเป็ น 5 ประเภท คื อ 1) HECS-HELP Loan
Scheme 2) The FEE-HELP Loan Scheme 3) SA-HELP Loan Scheme 4) OS-HELP Loan Scheme
และ 5) VET FEE-HELP Loan Scheme ให้กูท้ ้ งั ค่าเล่าเรี ยนและค่าธรรมเนียมในการบริ การนักศึกษา
หรื อค่ าธรรมเนี ยมในการอานวยความสะดวกต่างๆ รวมถึ งค่ าใช้จ่ายในการเรี ยนบางรายวิช าใน
ต่างประเทศโดยมีขอ้ เด่น คือ มีรูปแบบการให้กยู้ มื หลากหลายแบบที่ผกู ้ สู้ ามารถเลือกกูไ้ ด้ตามความ
เหมาะสม มีรูปแบบการสนับสนุ นเงินกูย้ มื กับสถานศึกษาเอกชนรวมถึงการให้กกู้ บั กลุ่มอาชีวศึกษา
กาหนดการชาระหนี้ คืนตามระดับรายได้ทาให้ผกู ้ ูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยไม่ตอ้ งจ่ายเงินกู้ เป็ นต้น มีขอ้ ด้อย
คือ มีความเสี่ ยงในการชาระหนี้ ของผูก้ ูท้ ี่อาจมีรายได้ต่ากว่าในอนาคต และอาจเป็ นภาระแก่ภาครัฐ
ระดับการชาระหนี้ยงั ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก เนื่ องจากการกาหนดอัตราดอกเบี้ยอิงตามดัชนี
ราคาสิ นค้าขายปลีก
เสกสรรค์ บุ ญ รอด. (2553). ท าการวิจ ัย เรื่ อ ง การประเมิ น ผลและความพึ ง พอใจของ
นัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาต่ อ กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา: กรณี ศึ ก ษาสถาบัน การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา.งานวิจยั นี้ น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพี่อศึกษาผลการดาเนิ นงานของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพี่อ
การศึ ก ษาและศึ ก ษา ปั จ จัย ภู มิ ห ลังของนัก ศึ ก ษา (เพศ, ภู มิ ภ าค, จานวนพี่ น้อง, การศึ ก ษาของ
ผูป้ กครอง, อาชี พของผูป้ กครอง, รายได้ของครอบครัว) ว่านักศึ กษาที่ มิภูมิหลังต่างกันมี ความพึง
พอใจในกองทุนเงินให้กยู้ มื เพี่อการศึกษาที่แตกต่างกันหรื อไม่ โดยใช้เครื่ องมือและวิธีการศึกษา คือ
การศึกษาจากเอกสารควบคู่กบั การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า การ
ดาเนิ นงานของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพี่อการศึกษา 1) การกาหนดเกณฑ์รายได้ ของผูม้ ีสิทธิ กูย้ ืมที่สูง
เกิ น โป 2) การขาดกลไกในการตรวจสอบ 3) การขาดกลไกการติ ด ตามการช าระหนี้ คื น ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพท าให้ เกิ ดความสู ญ เสี ย ต่ อรั ฐและผู เ้ สี ย ภาษี 4) การขาดกลไกในการติ ดตาม และ
ประเมิ นผล ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพี่อการศึกษา เมื่ อ
จาแนกตามเพศ, ภูมิภาค, จานวนพี่ น้อง, อาชี พของผูป้ กครอง, รายได้ของครอบครัว พบว่า ไม่ มี
ความแตกต่างกัน ยกเว้น ปั จจัยด้านระดับการศึกษาของผูป้ กครองจะมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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พัชรี สารวิโรจน์ และ กานดา จันทร์ แย้ม. (2554). ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ .การวิจยั ครั้งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการใช้จ่ายและปั จจัยที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาที่ได้รับสิ นเชื่ อเพื่อการศึกษาของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษาจ านวน 371 คนที่ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณเชิ งเส้นแบบ
ขั้นตอน .ผลการวิจยั พบว่าพฤติ กรรมการใช้จ่ายโดยรวมของนักเรี ยนอยู่ในระดับปานกลาง เมื่ อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ ใช้เวลามากที่ สุ ดในการศึ กษาตามความต้องการของ
สังคมความต้องการขั้นพื้นฐานและการบริ โภคตามลาดับ นอกจากนี้ วิธีการทั้ง 4 ด้านนี้ อยูใ่ นระดับ
ปานกลางส่ วนด้านการใช้จ่ายตามความต้องการด้านความบันเทิงอยู่ในระดับต่ า ผลการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คูณ เชิ งเส้ นแบบขั้นตอนพบว่ามี ปั จจัย 6 ประการที่ ท านายพฤติ ก รรมการใช้จ่ายของ
นักเรี ยน อิทธิ พลของกลุ่มเพื่อนคุณค่าทางแฟชัน่ ค่าใช้จ่ายของนักเรี ยนคุณค่าในชี วิตของเศรษฐกิ จ
และความเรี ยบง่ายอาจารย์ที่เป็ นนักเรี ยนและการเลี้ยงดูเด็กในระบอบประชาธิ ปไตยพบว่า 32.1% มี
พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ. 001
เหมวลา เชิ ด ชู พ ัน ธ์ และเสรี ธี ร ะวัฒ น์ จัน ทึ ก (2559) ท าการวิ จ ัย เรื่ อ ง แบบแผนการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากความต้องการถือเงินของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชน การวิจยั นี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแบบแผนของการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายความต้องการถื อเงิ นส่ วนบุ คคลของ
นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาพยาบาลที่กูย้ ืมกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปี ที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ งหนึ่ง ในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บโดย
การสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามความ
ต้องการถือเงินส่ วนบุคคล ดาเนิ นการจัดกระทาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย และสถิ ติอา้ งอิ งได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยแบบไม่เป็ น
เส้นตรง ผลการวิจยั พบว่านักศึ กษาพยาบาลส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง นักศึ กษามีพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงินแต่ละเดือนเพื่อการบริ โภคและภาษีสังคม 3 ด้านได้แก่ เทคโนโลยี แฟชัน่ และการท่องเที่ยว
แบบแผนการวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่ งเป็ นผลรวมของรายจ่ายเพื่อการบริ โภคและภาษีสังคม
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาล ได้ค่ า สมการท านายที่ มี ค วามเชื่ อ มั่น ร้ อ ยละ 94.83 คื อ เมื่ อ จ านวนของ
นักศึ กษาที่ เพิ่มขึ้น 1 คน จะมี ผลเพิ่มเงิ นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่ากับ 3897.8 + 18.069x + 0.1805x2 +
748.958
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สกุลรัตน์ ตาละโสภณ. (2554) การวิเคราะห์ การประเมินผลความสาเร็ จในการดาเนินงาน
ของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษาและปั ญ หาหนี้ ค้างช าระเกิ น ก าหนด. มี วตั ถุ ป ระสงค์ที่ จะ
วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงานของนโยบายกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ดาเนิ นการ
มา 10 ปี และในปั จจุ บ นั หากนโยบายดาเนิ น การส าเร็ จจานวนเด็ ก นัก เรี ย น/ นัก ศึ ก ษาที่ ม าจาก
ครอบครัวยากจนและได้รับการศึกษาสู งจะต้องเพิ่มขึ้น เนื่ องจากนโยบายนี้ ตอ้ งการเพิ่มโอกาสให้
เด็กยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ผลการวิจยั พบว่า นโยบายนี้ ลม้ เหลว และยังก่อเกิ ด
ปั ญหาหนี้ คา้ งชาระเกิ นกาหนดในปั จจุ บนั อี กด้วย เนื่ องจากปั จจัยห้าประการตามแนวคิ ดการนา
นโยบายสาธารณะไปปฏิ บ ัติ ได้แก่ วัตถุ ป ระสงค์ข องนโยบายที่ ไม่ ชัดเจน ไม่ แน่ น อน และไม่
เป็ นไปตามทิศทางความต้องการแรงงานและแผนการศึกษาชาติ ถึงแม้งบประมาณและแหล่งเงิ น
อุดหนุ นพอเพียง แต่โครงสร้างและคุณลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บ ัติ น โยบายไม่ มี ศ ัก ยภาพและความพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บ ัติ น โยบายอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ การขาดการตรวจสอบและประเมิ นผลการดาเนิ นงานที่ ไม่ รัดกุ ม นอกจากนี้ จาก
การศึ กษายังค้นพบปั ญหาหลักจากการบริ หารจัดการได้แก่ หนี้ คา้ งชาระเกิ นกาหนด ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
เสนอแนะแนวทางแก้ไ ข ทั้ง นี้ ทางแก้ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ การปฏิ รู ป นโยบายกองทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา
อมรา ติรศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัด ชาระเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาในประเทศ
ไทย : ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข. โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ของงานวิจยั นี้ เพื่ อศึ ก ษาสาเหตุ ของ
ปั ญหาการผิดนัดชาระหนี้ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปั ญหาเงินกองทุนให้กยู้ ีมเพื่อการศึกษา
การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร ศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์แบบอุปนัย จากงานวิจยั ข่าวสาร วารสาร
และสิ่ งตีพิมพ์ที่เผยแพร่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2538-2557 ผลการศึกษาพบว่าสาเหตุของการผิดนัด
ชาระหนี้ เงิ นกองทุ นให้กู้ยีมเพื่อการศึ กษาเกิ ดจาก (1) การไร้ ศีลธรรม จริ ยธรรมของผูก้ ู้ มี เจตนา
เบี้ยวหนี้ (2)การคัดกรอง และการจัดสรรเงินให้กูย้ ืมแก่นกั ศึกษาของหน่ วยงานด้านการช่ วยเหลื อ
ทางการเงิ น และทุ นการศึ ก ษา ปฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ โดยขาดความซื่ อสั ตย์ ไม่ เคร่ งครั ดตามกฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับแต่มุ่งเน้นผลในเชิ งพาณิ ชย์แก่สถาบันการศึกษาเป็ นหลัก (3) ขาดข้อมูล และฐานข้อมูล ที่
ครบถ้วน ทันสมัย อันนาไปสู่ ปัญหาการติดตาม รับชาระหนี้ และความผิดพลาดในการสื่ อสารของ
สารสนเทศ (4) การขาดประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการ นโยบาย การจัดสรร คัดสรร การแจกจ่าย
ระบบการติ ดตามทวงหนี้ และการชาระหนี้ ของกองทุ นให้ทุนกู้ยืมเพื่ อการศึ กษาแนวทางในการ
แก้ไ ขปั ญ หา คื อ(1)การสอน การอบรมศี ล ธรรม และจริ ย ธรรมเพื่ อเป็ นการ ปลู ก ฝั ง และสร้ าง
จิตสานึ กให้นกั ศึกษาผูก้ ู้ โดยให้ความรู ้ สร้ างความเข้าใจ และหน้าที่ที่ตอ้ งชาระหนี้ เงิ นกู้ การรับรู ้
ตระหนัก ถี งผลกระทบ รวมทั้งบทลงโทษทั้งในรู ป แบบทางการเงิ น และรู ป แบบอื่ น (2) ความ
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เหมาะสมของคุณสมบัติบุคคลากรในหน่วยงานเงินกองทุนฯ มีความรอบรู ้ มีความสามารถ ในการ
ปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างมื ออาชี พ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ปราศจากการบริ หารจัดการที่มีพิธีการมากเกิ นไป
การท างานเป็ นที ม มี ว ฒ
ั นธรรม มี วิ นั ย มี ร ะเบี ย บแบบแผน ท างานอย่า งเป็ นระบบสามารถ
ตรวจสอบและติ ดตามผลได้ (3) มี ก ระบวนการขั้นตอนการรั บ ชาระเงิ นกู้ที่ ชัดเจน เหมาะสม มี
ความถู กต้อง ทันเวลา และมีฐานข้อมูลที่สามารถติดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นปั จจุบนั
จากผูท้ ี่เกี่ยวข้องฝ่ ายกองทุนนายจ้าง กรมสรรพากร ผูร้ ับชาระหนี้ และสถาบันการศึกษา
งานวิจัยในต่ างประเทศ
Zigerman (1999) ศาสตราจารย์ท างด้าน Econmic and Education แห่ งมหาวิท ยาลัย ใน
ประเทศอิ ส ราเอลและคณะ ได้ ด าเนิ น การวิ จ ัย เรื่ อง The Student Loans Scheme in Thailand:
A Review and Recommendations for Efficient and Equitable, Functioning of the Scheme
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหาคาตอบคาถามวิจยั 5 ประการ
ประการแรกกองทุนให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ซึ่ งดาเนิ นการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539
ทาได้ตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด
ประการที่ ส อง การจัด สรรเงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษามี ค วามเป็ นธรรมหรื อ ไม่
อย่างไร
ประการที่ ส าม ระเบี ย บการก าหนดวงเงิ น กู้ยื ม และการใช้ คื น เงิ น กู้ยืม มี ค วาม
เหมาะสมในด้านการเงินหรื อไม่ อย่างไร
ประการที่สี่ ระบบการบริ หารกองทุนฯมีประสิ ทธิภาพมากน้อยเพียงใด
ประการที่ ห้า จากผลการวิจยั ที่ ได้จะมี ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ งกองทุ นเงินให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนอย่างไร
ผลจากการวิจัยดังกล่ าวพอจะสรุ ปได้ ดังนี้
1.)การดาเนินงานให้ได้ตามเป้าหมาย (Targeting)
-เป้ า หมายด้ า นจ านวนผู ้กู้ แ ละสั ด ส่ วนผู ้กู้ เที ย บกั บ จ านวนนั ก เรี ยน
นักศึกษา พบว่าสถานศึกษาส่ วนใหญ่พยายามให้นักเรี ยน นักศึกษาได้กู้ แต่สามารถกูใ้ นวงเงินต่ า
กว่าวงเงิ นที่กองทุนกาหนด เป็ นการกูต้ ามความจาเป็ นทาให้นกั เรี ยน และนักศึกษาที่ยากจนได้รับ
โอกาสอย่างทัว่ ถึง กล่าวได้ว่า การดาเนิ นงานกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาประสบความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และดีกว่าเป้ ามายที่กาหนดไว้
-เป้ าหมายด้านการเปิ ดโอกาสแก่ นัก เรี ยนนัก ศึ ก ษาที่ มี รายได้น้อยหรื อ
ประสบภาวะวิกฤติ ทางเศรษฐกิ จ ให้ได้ศึกษาต่อ พบว่า กระทรวงศึ กษาธิ การวางนโยบายมาจาก
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เงินทุนให้กูย้ ืมแก่ผกู ้ ูจ้ านวนมาก โดยกาหนดคุณสมบัติของผูก้ ูว้ า่ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 150,000 บาท
และกาหนดวงเงินกูต้ ่ากว่าที่กองทุนกาหนด มีผลทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน โดยนักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การได้ รั บ เงิ น กู้ ใ นวงเงิ น ต่ า กว่ า นั ก ศึ ก ษาในสั ง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับเงินกูต้ ่างกันแม้วา่ จะเป็ นสถานศึกษาประเภทเดียวกัน
-การเข้าถึ งกลุ่ ม เป้ า หมาย นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาที่ ค รอบครั วมี รายได้น้อ ย
พบว่า กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ยังดาเนินการเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้ าหมายผูม้ ีรายได้นอ้ ยครบถ้วน
ในเชิงปริ มาณ อย่างไรก็ดี การจะพิจารณากลุ่มเป้ าหมายจากรายได้ครอบครัวอย่างเดียวยังไม่พอ
2.) ความเสมอภาคและความเป็ นธรรม(Equity)
พบว่าในการจัดสรรเงิ นให้กู้ยืมในสถานศึ กษาเดี ยวกัน มี ความเป็ นธรรมและเสมอภาค
ค่อนข้างสู ง อาจมีความไม่เสมอภาคระหว่างการจัดสรรเงินให้กูย้ ืม ทาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
ในสาเหตุ 3 ประการ คือ ประการแรก ระบบการจัดสรรเงิ นให้กูย้ ืมของกระทรวงศึกษาธิ การ และ
ทบวงมหาวิทยาลัยที่แยกขาดจากกัน ทาให้เกิดความแตงต่างในเรื่ องเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดสรรวงเงิน
กูย้ ืม ประการที่สอง จานวนเงินงบประมาณที่จากัดทาให้เกิดความแตกต่างของวงเงินกูย้ ืมที่จดั สรร
ให้นักเรี ยน แม้แต่ในกลุ่มนักเรี ยนที่เรี ยนในสถาบันเดี ยวกัน ประการที่สาม การจัดสรรเงิ นกูย้ ืม
ให้กบั สถานศึกษาขึ้นอยูก่ บั จานวนผูก้ ูท้ ี่สถานศึกษาประมาณการขึ้นไป ความแตกต่างในการเสนอ
ความต้องการวงเงินกูย้ ืมในปี ต่อไป เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เกิ ดความไม่เสมอภาคในวงเงินที่ผกู ้ ูแ้ ต่
ละคนได้รับ
3.) การเงิน (Finance)
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ จาลองประมาณว่า อัตราการได้เงินคืนกองทุนมีเพียง 6-10%
และในจานวนเงินให้กูย้ ืมที่จะไม่ได้คืนนี้ ถา้ มีการจัดเป็ นเงินทุนให้เปล่าจะเหมาะสมกว่าเพราะจะ
ลดค่าใช้จ่ายในการบริ หารกองทุน เนื่องจากภาระงานจะมีนอ้ ยลง
ลักษณะการดาเนิ นงานของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่อการศึ กษา ไม่เหมื อนลักษณะกองทุ น
หมุนเวียน แต่เป็ นกองทุนที่จะต้องมีการลงทุนปริ มาณมากและต่อเนื่ อง นอกจากนี้หากนโยบายการ
ให้กู้ยืมมุ่งสนับสนุ นให้มีการขยายตัวในมหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่ งจะใช้ตน้ ทุ นของรัฐต่ า วิธีน้ ี อาจ
ไม่ใช่วิธีที่ดีตามหลักการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพต้นทุน เพราะวงเงินกูย้ มื ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนจะสู งกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ เนื่องจากค่าเล่าเรี ยนสู งกว่า และเนื่ องจากอัตราการใช้เงินกูค้ ืน
กาหนดไว้ในอัตราที่ต่ามาก แสดงว่ารัฐต้องจ่ายเงินร้อยละ 90 ของเงินกูย้ มื เป็ นค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
มหาวิทยาลัยเอกชนของผูก้ ูแ้ ต่ละคน ซึ่ งจะมีผลทาให้กองทุนเป็ นระบบที่ตอ้ งใช้เงินลงทุน มากเกิน
เหมาะสม จึงควรจะได้มีการทบทวนเกณฑ์การให้กยู้ มื ในแง่เพดานเงินกูย้ มื ในสถานศึกษาเอกชน
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4.) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุ งกองทุน (Reform)
จากการศึกษาวิเคราะห์สรุ ปข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
4.1)เปลี่ยนระบบความช่วยเหลือเป็ น 2 ระบบ ระดับมัธยมศึกษาจัดเป็ นทุนการศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาคงไว้เป็ นกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา การปรับปรุ งดังกล่าวจะสอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา 12 ปี ตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและจะทาให้กองทุนมีสภาพทางการเงินดีข้ ึน
4.2)การปรับปรุ งเพื่อแก้ปัญหาด้านการทาตามเป้ าหมายและด้านความเป็ นธรรม
-ปรั บ ปรุ งระบบการอนุ ม ั ติ ก ารจัด สรรเงิ น กู้ ยื ม มาไว้ที่ ส านั ก งานกองทุ น ฯ
สถานศึ กษามี หน้าที่ เพียงรั บ สมัคร ตรวจสอบหลักฐาน แล้วส่ งเอกสารมาที่ สานักงานกลาง การ
พิจารณาจัดสรรเงิ นให้กูย้ ืมจะเป็ นระบบเดี ยวกัน มีความเป็ นธรรม และเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายโดยมี
สัดส่ วนผูก้ ู้ต่อจานวนนักเรี ยนเป็ นแบบเดี ยวกันทุกสถาบันในระดับเดี ยวกัน นักศึกษาในสถาบัน
ราชภัฎ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย จะได้รับการจัดสรรโดยใช้เกณฑ์เดียวกัน ซึ่ ง
จะเป็ นธรรม แต่จานวนเงินกูจ้ ะแตกต่างกันตามค่าเล่าเรี ยนที่แตกต่างกัน
แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะนี้ อาจจะมีจุดอ่อน เพราะสถานศึกษาจะให้ความสนใจในการ
ตรวจสอบและติ ดตามนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาน้อ ยลง เพราะเห็ น ว่าไม่ ใช้ห น้า ที่ ใ นความรั บ ผิ ดชอบ
โดยตรง
-การกาหนดรายได้ครอบครัวขั้นต่ า ควรกาหนดเป็ นปี ๆ ไป เกณฑ์น้ ี อาจแตกต่างกันตาม
ปริ มาณที่ ได้รับจัดสรร เป็ นวงเงิ นกู้ยืมจากรั ฐบาล และควรมี การกาหนดเกณฑ์ตวั อื่นมาพิจารณา
ประกอบเกณฑ์รายได้ เมื่อมีการกาหนดเกณฑ์แล้ว ผูก้ ูท้ ุกรายจะได้รับการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ชุด
เดียวกัน
-การปรับปรุ งระบบการให้กูย้ ืมเป็ นระบบการ จัดสรรทุนให้เปล่าในระดับมัธยมศึกษา วิธี
ปฏิ บตั ิงานอาจทาเป็ น 2 แบบ คือแบบกองทุนให้เปล่าและแบบกองทุนให้กูย้ ืม สาหรับกองทุนให้
กูย้ ืม กระทรวงศึกษาควรใช้แบบเดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยมีจงั หวัดซึ่ งได้รับการจัดสรรวงเงินกู้
ทาหน้าที่อนุ มตั ิการให้กูย้ ืมเงินแต่ละรายแบบเดี ยวกับที่อนุ กรรมการบัญชี จ่ายที่สองอนุ มตั ิการให้
กูย้ มื เงินแก่นกั ศึกษาในมหาวิทยาลัย
-การปรับปรุ งสภาพาการเงินของกองทุน ถ้าต้องการให้กองทุนมีเงินคืนในปริ มาณที่มาก
ขึ้นเพื่อจัดสรรให้ผกู ้ รู้ ายใหม่ ควรเพิม่ อัตราการได้เงินคืนกองทุน ฯ ด้วยวิธีต่อไปนี้
เพิ่มการคิดอัตราดอกเบี้ยจากร้อยละ 1 ให้สูงขึ้น
ลดระยะเวลาการใช้เงินคืนให้นอ้ ยลงกว่า 15 ปี
กาหนดยอดเงินใช้คืนตามมูลค่าจริ งที่รวมอัตราเงินเฟ้อแล้ว
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จากสถานการณ์ จาลองพบว่า ถ้ากาหนดอัตราดอกเบี้ยสู งเป็ น 3% หรื อกาหนดระยะเวลา
การใช้เงิ นคืนให้ส้ ันลง และคานึ งถึ งอัตราเงิ นเฟ้ อ จะทาให้อตั ราการได้เงิ นคื นเข้ากองทุ นเพิ่มขึ้ น
เป็ น 56% ตามมาตรฐานกองทุนกูย้ มื ในประเทศอื่นๆ และผูก้ รู้ ับภาระไม่มากกว่าเดิมนัก
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั สามารถกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้

2.10 กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2.6

กรอบแนวความคิดในการทาวิจยั
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2.11 สมมติฐานในการวิจยั
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ส่ งผลทางตรงต่อ ทัศนคติที่มีต่อ
นโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของผูข้ อกูย้ มื เงิน
และส่ งผลทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลทางตรงต่อ ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการ
ชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมของกองทุ น เงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษาของผูข้ อกู้ยืม เงิ น และส่ งผล
ทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่ มีคุณภาพ ส่ งอิ ทธิ พ ลทางตรงต่ อ ทัศนคติ ที่ มีต่อ
นโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของผูข้ อกูย้ มื เงิน
และส่ งผลทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
ของผูข้ อกูย้ มื เงิน จะส่ งผลทางตรงต่อความไว้วางใจในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื และส่ งผล
ทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
ของผูข้ อกูย้ มื เงิน จะส่ งผลทางตรงต่อความพึงพอใจในการชาระหนี้เงินกูย้ ืมและส่ งผล
ทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
ของผูข้ อกูย้ มื เงิน จะส่ งผลทางตรงต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ ืมของกองทุน
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ความไว้วางใจในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม จะส่ งผลทางตรงต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระ
หนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ความพึงพอใจในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมและส่ งผลทางตรงต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระ
หนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลใน

การชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (2) ศึ กษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึ กษา และ (3) พัฒนา
แนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ
เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ตัวแบบเกิดขึ้นจากการพัฒนารู ปแบบ
สมการโครงสร้างเชิงเส้น โดยอาศัยการวิจยั เชิงผสม (Mixed Research Methodology) ดังนั้น ผูว้ จิ ยั
ได้นาเสนอระเบียบวิธีวิจ ัยที่ ใช้ในการศึ กษาได้เป็ น 2 ส่ วน 1) การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative
Research) โดยเก็ บ ข้อ มู ล ได้ จ ากการใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) 2) การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) โดยเก็บข้อมูลจาก การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดังนี้
3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
3.1.3 การสร้างมาตรวัด
3.1.4 คุณภาพของเครื่ องมือวัด
3.1.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
3.1.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริ มาณ
3.1.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
3.2.1 ประชากรเป้าหมาย
3.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
3.2.3 แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)
3.2.4 คุณภาพของแบบสัมภาษณ์
3.2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
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3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการทาวิจยั ได้แก่นกั ศึกษาผูก้ ูย้ ืมเงินจากกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร การหาขนาดกลุ่มตัวอย่ าง เนื่ องจากไม่ ท ราบขนาดของประชากร ที่
ชัดเจนจึง ใช้สูตรหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ cochran (1953) ดังนี้
n=

P(1-P)Z2
d2

โดยกาหนดให้
P คือ อัตราส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการสุ่ ม (กาหนดไว้ที่ 50 %)
Z คือ ระดับความมัน่ ใจที่กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมัน่ 95%) >> Z = 1.96
d คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ระดับความเชื่อมัน่ 95% สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05
แทนค่าตามสู ตรได้เท่ากับ
0.5(0.5)1.962
0.052
=
384.16 ตัวอย่าง
ผูว้ ิจยั ทาการเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างขึ้นอีกร้อยละ 10 จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งจัดเก็บทั้งสิ้ น
420 ตัวอย่างขึ้นไป
เมื่ อ ค านวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่า งแล้ว ผู ว้ ิจ ัย แยกเก็ บ ข้อ มู ล จากนัก ศึ ก ษา ที่ กู้ กยศ. ที่
สามารถชาระหนี้ ได้และชาระหนี้ ไม่ได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ในสัดส่ วนที่เท่า ๆ กัน อาศัยการ
สุ่ ม ตัว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (Simple Random Sampling) โดยอาศัย ฐานข้อ มู ล รายชื่ อ นั ก ศึ ก ษา จาก
ธนาคารกรุ งไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษารู ปแบบสมการโครงสร้างเชิ งเส้นของตัว
แปร โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ คือ LISREL Version 8.52 เพื่อช่ วยในการสร้ าง
รู ป แบบสมการ โครงสร้ างเชิ ง เส้ น (Structural Equation Modeling: SEM) หรื อ การวิเคราะห์
n=

107

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปร และการวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ที่วเิ คราะห์ดว้ ยสถิติ
ขั้น สู ง Stevens (1986, p. 147 – 153) อธิ บ ายว่า จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างกับ จานวนตัวแปรในกรอบ
แนวความคิ ด ควรจะเป็ นอัต ราส่ ว น 20 ต่ อ 1 การศึ ก ษาของ Schumacker and Lomax (2010)
อธิ บายว่า การประมาณค่ากลุ่มตัวอย่างที่ถูกต้อง มีคุณภาพและสามารถเป็ นตัวแทนของประชากร
ได้ดีน้ นั จานวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรจะมีจานวน 10 – 20 กลุ่มตัวอย่าง ต่อ 1 ตัวแปร ใน
กรอบแนวความคิด Kelloway (1998, p. 20) อธิ บายว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสมนั้นสมควรมี อย่าง
น้อย 200 คน ดังนั้นผูว้ ิจยั ขอสรุ ปการกาหนดจานวนกลุ่ มตัวอย่างตามแนวคิ ดของ Schumacker
and Lomax (2010); Kelloway (1998) อธิ บายได้ว่าขนาดกลุ่ มตัวอย่างที่ เหมาะสมคือ 20 เท่าของ
จานวนตัวแปรในกรอบแนวความคิด ซึ่ งถือได้วา่ เหมาะสมในการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม LISREL
เพื่ อให้ได้ผลการวิเคราะห์ ที่ ส ามารถประมาณค่า (Estimation) ได้อย่างถู กต้อง และกลุ่ ม ตัวอย่าง
ดังกล่าวสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดี คือจานวน 420 กลุ่มตัวอย่าง
3.1.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการท าวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ไ ด้มาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ในแบบสอบถามสามารถแบ่งออกได้เป็ นสามส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ ปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบ
เลือกคาตอบเพียงคาตอบเดียว
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกับ ตัว แปรที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย
ตัวแปรอิสระจานวน 3 ตัวแปร ตัวแปรคัน่ กลาง 3 ตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร รวมตัวแปร
แฝงทั้งสิ้ น 7 ตัวแปร แบบสอบถามเป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามคาถามปลายเปิ ด เกี่ ยวกับ ความเป็ นไปได้ในการนาไปปฏิ บตั ิ
จริ งของตัวแบบ มีขอ้ ดีและข้อจากัดของการนาตัวแบบมาใช้และ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เห็ น
ว่าเหมาะสมต่องานวิจยั
3.1.3 การสร้ างมาตรวัด
สาหรับมาตรส่ วนประมาณค่า ผูว้ ิจยั ได้แบ่งระดับการให้ความสาคัญเป็ น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยที่
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มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

=
=
=
=
=

5
4
3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

เมื่อจะอภิปรายผล ผูว้ ิจยั จะนาคะแนนที่ ได้มาหาค่าเฉลี่ ย และแปลผลโดยอาศัยหลักตาม
โอกาสที่ ค วรจะเป็ น ตามแนวคิ ดของ Best (1977 อ้างถึ งใน สุ ชาติ โสมประยูร และวรรณี โสม
ประยูร, 2546 : 68)
ระดับค่าเฉลี่ย

=

คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
5-1
5
=
0.8
ซึ่ งทาให้ได้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
แสดงว่า มีการประเมินในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
แสดงว่า มีการประเมินในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
แสดงว่า มีการประเมินในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
แสดงว่า มีการประเมินในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
แสดงว่า มีการประเมินในระดับมากที่สุด
3.1.4 คุณภาพของเครื่ องมือวัด
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่ องมือวัด จะแบ่งเป็ น 2 ช่ วง คือการหาประสิ ทธิ ภาพของ
เครื่ องมือก่อนเก็บข้อมูล และการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นก่อนที่จะทาการใช้โปรแกรม LISREL
ซึ่ งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.1.4.1 ช่ วงที่ 1 การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือก่ อนเก็บข้ อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะข้อมูลเป็ นแบบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
โดยได้ท าการศึก ษาจาก แนวคิด ทฤษฎี บทความ เอกสารทางวิชาการทางวิชาการงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง จากนั้นได้ทาการสังเคราะห์ ตวั แปรต่าง ๆ จากดุ ษฎี นิพนธ์ วิทยานิ พนธ์ จากทั้งในและ
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ต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่ งตัวแปรที่สามารถนามาวิจยั ในกรอบแนวความคิดได้อย่างถูกต้อง และ
มีคุณภาพที่ดีเยีย่ ม ดังนั้นเมื่อได้สังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี งานวิจยั และองค์ความรู ้ต่าง ๆ ทาให้ได้
ตัวแปรแฝง จานวน 7 ตัวแปร ประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ 3 ตัว ตัวแปรคัน่ กลาง 3 ตัว และตัว
แปรตาม 1 ตัว
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างตัวแบบประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่ อการ
ชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา โดยการสังเคราะห์ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1
มาสร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการ
ชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ไปสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งหมด 5
ท่าน (รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญ นาเสนอในตาราง 3.1) เพื่อหารู ปแบบที่เป็ นไปในได้ในเชิงปฏิบตั ิ ทดสอบ
หาค่าความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยวัดความสอดคล้องข้อคาถามในแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of item – Objective Congruence : IOC )
ขั้นตอนการตรวจสอบมีดงั นี้
1. ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ เทียบแผนผังการสร้างคาถาม กับแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
2. ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิพิจารณาข้อคาถามเทียบวัตถุประสงค์ในการวัด โดยให้คะแนนดังนี้
+1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
- 1 หมายความว่า แน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวัด
3. นาคะแนนที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ หาค่า IOC รายข้อจากสู ตร
IOC

=

N

∑R
i =1

N

เมื่อ

IOC
R
N

=
=
=

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
คะแนนความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละท่าน
จานวนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หมด

ตัดสิ นค่าดัชนี ความสอดคล้องตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ถ้า ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ .50 ถึง 1.00 แสดง
ว่าข้อคาถามนั้นวัดหรื อเป็ นตัวแทนของวัตถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการวัด หากได้นอ้ ยกว่า.50 แสดงว่าข้อ
คาถามนั้นไม่เป็ นตัวแทนของวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการวัด (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544 : 240-247)
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รายนามผูท้ รงคุณวุฒิที่ตรวจเครื่ องมือ
ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานทีท่ างาน
ดร.นพคุณ ทอดสนิท
ผูอ้ านวยการอาวุโส ธนาคารเกียรตินาคิน
ดร.ชัยพร ธนถาวรลาภ
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ดร.พิชญะ อุทยั รัตน์
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ดร.สรรชัย กิตติยานันท์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ตารางที่ 3.1

ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสอบถามที่เก็บจากกลุ่มที่ไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 4 มาหาค่า
ความเที่ ย ง (Reliability Test) ผูว้ ิจยั จะวัด ความสอดคล้อ งภายใน (Internal Consistency Method)
ด้วยวิธีการของ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลที่ได้จากการ
ทดสอบความเที่ยงของมาตรวัดโดยวิธีการนี้ จะช่ วยทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของความเที่ยงที่สูงขึ้ น
รวมทั้ง ช่ วยให้ ผู ว้ ิจยั ในการตัด รายการค าถามที่ มี ค่ าความเที่ ย งต่ าออก (Alpha If Item Deleted)
(สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์, 2544 : 248-257) โดยค่าที่กาหนดค่าต้องไม่ต่ากว่า 0.70
ผลการวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยงสามารถนาเสนอได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ผลการทดสอบค่าความตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเที่ยง
ตัวแปร
ค่ าความตรง
ค่ าความเทีย่ ง
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
0.80-1.00
0.78
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
0.60-0.80
0.72
ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
0.60-1.00
0.81
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
0.80
0.84
ความไว้วางใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
0.80-1.00
0.90
ความพึงพอใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
1.00
0.86
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุน
0.60-1.00
0.84
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่าแบบสอบถามมี คุณภาพเพี ยงพอที่ จะนาไปเก็บข้อมู ลเนื่ องจากผ่านการ
ทดสอบทั้งความตรงและความเที่ยง
ตารางที่ 3.2
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3.1.4.2 การทดสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นก่อนทีจ่ ะทาการใช้ โปรแกรม LISREL
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามที่ ผ่านการหาค่าความตรงเชิ งโครงสร้ าง ความตรงเชิ ง
เนื้ อหา และความเที่ยง ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทาการสุ่ ม โดยคัดกรองแบบสอบถามที่
ขาดความสมบู รณ์ ออก ก่ อนที่ นาข้อมู ลทั้งหมดมาทดสอบคุ ณสมบัติของข้อมู ลว่าสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดในการใช้เทคนิ ค การวิเคราะห์ พ หุ ตวั แปร (Multivariate analysis) โดยการหาค่ าความ
เที่ยงตรงแบบรวมศูนย์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability :
c) และความแปรปรวนที่ ถู ก สกัด ได้ (average variance extracted : v) (Diamantopoulos and
siguaw, 2000) เพื่ อยืน ยัน ว่าตัวบ่ งชี้ ของมาตรวัด ที่ ผูว้ ิจยั ได้ส ร้ างขึ้ นหรื อได้ป รั บ ปรุ งมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สกัดปั จจัย จัดกลุ่มตัวบ่งชี้ ที่มีความสัมพันธ์กนั อยู่ในกลุ่มเดี ยวกันโดยผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรม LISREL
Version 8.52 เทคนิ ควิธีน้ ี สามารถใช้ได้เมื่อ ขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็ นตัวอย่างจานวนมากกว่า
หรื อเท่ากับ 100 หน่ วย (Bagozzi et al., 1991) ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการ
สกัดปั จจัยด้วยวิธีความเป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum likelihood: ML)
โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability : c) และความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (average variance extracted : v) มีดงั นี้
c

()2
()2+ ()

 คือน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
 คือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผา่ นเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60
v

2
2+ ()
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (Eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50
ขั้น ตอนที่ 6 ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ ต่ า ง ๆ ว่ า ข้อ มู ล เหมาะสมกับ เทคนิ ค การวิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิ งเส้ นหรื อไม่ ด้วยการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (Pearson’s
Coefficient Correlation) ระหว่างกลุ่มตัวแปรแฝง การหาเมตริ กความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรแฝง
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แต่ละคู่ ก็เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ที่สูงจนเกิด ปั ญหาการร่ วมเส้นตรงพหุ
(Multicollinearity) (Belsley, 1991)
3.1.5 การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ได้พฒั นาสร้ างขึ้ น พร้ อมจดหมายในการขอเก็บรวบรวมข้อมู ล
จากโครงการหลัก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต สาขาการจัด การ มหาวิท ยาลัย สยาม ไปขอความ
อนุเคราะห์จากสถานศึกษาเพื่อกระจายข้อมูลไปยังบรรดานักศึกษา ตามหน่ วยงานที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จะทิ้งช่วงเวลาสาหรับการตอบข้อมูลประมาณสองสัปดาห์ หลังจากนั้นจะใช้วิธีการ
โทรศัพท์ไปตามหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลแล้วเสร็ จ ก่อนจะไปรับข้อมูลด้วยตนเองตามหน่วยงาน
ดังกล่าว หรื อให้ส่งกลับมาทางไปรษณี ยต์ ามความเหมาะสม
3.1.6 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิ งปริมาณ
หลังจากได้ขอ้ มูลที่ผา่ นการทดสอบ นากรอบแนวคิดดังกล่าวไปทดสอบเชิ งปริ มาณ ด้วย
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) โดยอาศัยรู ปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นหรื อ โมเดล
ลิสเรล (Linear Structural Relationship Model or LISREL Model)
การวิจยั ครั้งนี้ ได้กาหนดระดับนัยสาคัญ หรื อระดับความคลาดเคลื่ อนที่ยอมรับได้ (α)
ในการทาการทดสอบทางสถิติ ซึ่ งเป็ นโอกาสของการเกิ ดความคลาดเคลื่อนมีค่าเท่ากับ 0.05 (α =
0.05) โดยมีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ และการใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
1) การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการแจกแจงของ
กลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
การวิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ พ้ื น ฐานของตัว แปรที่ ใ ช้ ใ นกรอบแนวความคิ ด เป็ นการพัฒ นากรอบ
แนวความคิดในงานวิจยั นี้
2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบ บ เพี ยร์ สั น (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ระห ว่ า งตั ว แป รเพื่ อดู
ความสั ม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ระหว่างตัวแปรต่ าง ๆ เพื่ อ ใช้เป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวิ เคราะห์ ส มการ
โครงสร้างเชิ งเส้ นของตัวแปรในกรอบแนวความคิดที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานของตัว
แปรแฝงภายนอก รวมถึงป้ องกันปั ญหาภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ
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3.1.7 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้รูปแบบสมการโครงสร้างเชิ งเส้น (Structural Equation Modeling:
SEM) ธานิ นทร์ ศิลป์ จารุ (2555 : 23) อธิ บายว่า SEM คือรู ปแบบที่ เกิ ดจากการรวมหลักการของ
สถิติการวิเคราะห์เชิงเส้น 2 ประเภทเข้าด้วยกัน คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และ การ
วิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) Heir et al., (2006 : 710) อธิ บ ายว่ า โมเดลสมการ
โครงสร้ า ง (SEM) เป็ นเทคนิ ค การวิเคราะห์ ต ัว แปรพหุ ซึ่ งได้ร วมการวิเคราะห์ อ งค์ป ระกอบ
(Factor Analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เข้าด้วยกัน
การศึกษาครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั นาโปรแกรม LISREL มาเพื่อศึกษาถึ ง (ก) ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงด้วยกันโดยทดสอบอยู่บนพื้นฐานทางทฤษฎี และ (ข) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรแฝงกับตัวชี้ วดั หรื อตัวแปรเชิ งประจักษ์ โดยตรวจสอบบนคุณภาพการวัด โปรแกรม LISREL
เพิ่ ม โอกาสในการวิ เคราะห์ ก ารผัน แปร (Variance) และการผัน แปรร่ ว ม (Covariance) โดยน า
เทคนิ คนี้ มาประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์ปัจจัยเชิ งยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของของการสร้างมาตรวัด มีวตั ถุประสงค์เทคนิคคือ การทดสอบสมมติฐาน
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรแฝงกั บ ตั ว แปรเชิ ง ประจัก ษ์ (Manifest variables) และศึ ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous latent variables) กับ ตัวแปรแฝงภายใน
(Endogenous latent variables) (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์ รัฐสิ นธุ์ และคณะ, 2551: 9 – 11)
การวิเคราะห์การผันแปรร่ วมในการศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิเคราะห์การผันแปร
ของตัวแปรทั้งหมดโดยศึ ก ษาเป็ นภาพรวมตามรู ป แบบสมการโครงสร้ าง (Structural Equations
Modeling: SEM) เพื่อยืนยันความถู กต้องสมบูรณ์ ของตัวแปรเชิ งประจักษ์ มาใช้ในการสร้างตัว
แปรเชิงทฤษฎี
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ตารางที่ 3.3 ค่ าสถิ ติ ที่ เกี่ ย วข้องในการประเมิ น ความสอดคล้องของกรอบแนวความคิ ดกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
เกณฑ์ สอดคล้อง
สถิติทเี่ กีย่ วข้ อง
สั ญลักษณ์
วัตถุประสงค์
กับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์
𝑥 2 /df
Relative Chi –
พิสูจน์วา่ กรอบแนวความคิดมีความ 𝑥 2 /df < 3.00
square
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
Good of Fit Index
GFI
เพื่อวัดระดับความกลมกลืนที่ลงตัว
> .90
มีค่าระหว่าง 0 – 1.00
Comparative Fit
CFI
เพื่อวัดระดับความกลมกลืน
> .95
เปรี ยบเทียบอย่างลงตัวโดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
Normal Fit Index
NFI
ดัชนีช้ ีวดั ความสอดคล้องเชิง
> .90
สัมพัทธ์
Standardized Root
Standardized เพื่อแจ้งค่าความคลาดเคลื่อนของ
> .08
Mean square
RMR
กรอบแนวความคิดในรู ปแบบราก
Residual
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของเศษเหลือ
ในรู ปคะแนนมาตรฐานโดยมีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
Root Mean Square
RMSEA
เพื่อแจ้งค่าความคลาดเคลื่อนของ
< 0.05
Error of
กรอบแนวความคิดในรู ปแบบของ
Approximation
รากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความ
คลาดเคลื่อนโดยประมาณ มีค่า
ระหว่าง 0 – 1.00
ที่มา: Heir et al., (2006)
3.2 การวิจัยเชิ งคุณภาพ
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการวิจยั เชิงประมาณเรี ยบร้อยดีแล้ว จึงนาวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพมาใช้ใน
งานวิจยั ครั้ งนี้ เพื่ ออธิ บ าย และยืนยันความถู ก ต้องของข้อมู ล ที่ ได้จากการวิเคราะห์ การวิจยั เชิ ง
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ปริ มาณ โดยนาตัวแปรจากกรอบแนวความคิดเฉพาะตัวแปรที่มีนยั สาคัญทางสถิติต่องานวิจยั ครั้งนี้
ไปสัมภาษณ์เชิงลึก
3.2.1 ประชากรเป้ าหมาย
ได้แก่ ผูจ้ ดั การกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และ ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ หารหนี้ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดยกาหนดคุณสมบัติ
จากประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องยินดีให้คาสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการสัมภาษณ์
ต้องมี ค วามรู ้ ที่ ชัดเจนเกี่ ย วกับ การให้ กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา ซึ่ งประกอบด้วย ดร.ฑิ ตติ ม า วิชัย รัต น์
(ผูจ้ ดั การ กยศ.) คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิ ตติ คุ ณปรี ชา บูชางกรู และ คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์ (รอง
ผูจ้ ดั การ กยศ.) คุณปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม (ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ กยศ.)
3.2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยเชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In – depth Interview) กับประชากรเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยโครงสร้ า งของข้อ ค าถามที่ จ ะใช้ ใ นการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก นั้น ได้ม าจากผลการ
วิเคราะห์การวิจยั เชิงปริ มาณมาประกอบการสัมภาษณ์
3.2.3 แบบสั มภาษณ์แบบเจาะลึก(In – depth Interview)
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก(In – depth Interview) ลักษณะ
ค าถามเป็ นแบบปลายเปิ ด (Open – ended Questionnaire) ซึ่ งได้ ก าหนดข้อ ค าถามไว้แ ล้ว แต่
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เน้นการวิจยั เชิ งปริ มาณเป็ นหลักสาคัญ ดังนั้นการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In –
depth Interview) จะเป็ นการสนับสนุ นและส่ งเสริ มข้อมูลเชิ งปริ มาณ และงานวิจยั เชิงคุณภาพเป็ น
ส่ วนเสริ มหรื อส่ วนเติมเต็มเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องของงานวิจยั ครั้งนี้
3.2.4 คุณภาพของแบบสั มภาษณ์
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบคุ ณภาพของแบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ ก (In –
depth Interview) โดยให้ทรงคุณวุฒิ ชุ ดเดียวกับที่ตรวจเครื่ องมือจากการวิจยั เชิงปริ มาณ จานวน 5
ท่าน ตรวจสอบข้อคาถามในแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกนั้นว่ามีเนื้อหาสาระครอบคลุมในเรื่ องที่ได้ทาการ
วิจยั นี้ มีความครอบคลุมเพียงพอที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีแล้วหรื อไม่ หลังจากนั้นดาเนิ นการปรับปรุ ง
และพัฒ นาแบบสัม ภาษณ์ ตามค าแนะน าจากทรงคุ ณ วุฒิ ทั้ง 5 ท่ าน เมื่ อแบบสั ม ภาษณ์ มี ความ
สมบูรณ์แล้วจึงนาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลจริ งที่ต่อไป
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3.2.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิ งคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้นาวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องจากประสบการณ์ทางานจริ ง
ของผูก้ ลุ่มตัวอย่าง เพื่อนามาใช้ในการขยาย ผลการศึกษาการวิจยั เชิงปริ มาณ
ในการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก นั้น ผูว้ ิจยั ใช้แบบสั ม ภาษณ์ ล ักษณะเชิ งโครงสร้ างในการเก็ บ
ข้อมูลจากประชากรเป้ าหมาย คือ ผูจ้ ดั การกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ
และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ ด้วยผูบ้ ริ หารเหล่านี้มีภาระงานที่มากในแต่ละวัน มีผลทาให้เวลาที่
ใช้ในการนัดเข้าพบไม่ ตรงกัน จึ งกาหนดการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กแต่ละครั้ งใช้เวลาประมาณ 30-45
นาที โดยระหว่างการสั ม ภาษณ์ ผู ว้ ิ จยั ได้ท าการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ด้วยวิ ธี ก ารจดบัน ทึ ก และการ
บันทึกเสี ยงเพื่อเป็ นหลักฐานเชิงยืนยัน สามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวแปรใน
กรอบแนวความคิดเพื่อผลลัพธ์ที่ถูกต้องและมีคุณภาพต่องานวิจยั ครั้งนี้
3.2.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิ งคุณภาพ
เมื่ อผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก จากผูจ้ ดั การกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา รองผูจ้ ดั การฝ่ ายต่างๆ และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารหนี้ จะนาข้อมูลจากเครื่ อง
บันทึกเสี ยงมาถอดรายละเอียดเป็ นข้อความ จากนั้นทาการจัดระเบียบของข้อมูล ด้วยการจัดกลุ่ม
ข้อมู ล ให้ เป็ นองค์ป ระกอบ ท าการสรุ ป ผลข้อมู ล และอธิ บ ายความหมาย ขั้น ตอนต่ อมาท าการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิ ควิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulations) โดยการเปรี ยบเทียบ
สังเกตความสัมพันธ์ของข้อมูลจากกลุ่มข้อมูล จานวน 3 กลุ่มที่ได้สัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ผลที่ได้
จะทาให้รู้วา่ ข้อมูลมีความถูกต้อง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกันหรื อไม่ แล้วผูว้ ิจยั จึงนาเสนอ
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพในรู ปแบบพรรณนา อธิบายข้อค้นพบในบทที่ 4 และบทที่ 5
กระบวนการดาเนินการวิจยั ดังกล่าวสามารถสรุ ปออกมาเป็ นแผนภาพได้ดงั นี้
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ภาพที่ 3.1

ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั อยู่ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา
ที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา 2. เพื่อ
ศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิ น
ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และ3. เพื่ อ พัฒ นาแนวทางและข้อ เสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
ผูว้ ิจยั ใช้ เทคนิ ค การวิจยั เชิ งผสม (Mixed Method Research) การศึ กษาในครั้ งนี้ เป็ นการ
ศึกษาวิจยั แบบผสม โดยเน้นการวิจยั เชิงปริ มาณ(Quantitative Research) ซึ่ งจะทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลได้แก่บรรดานักศึกษาที่กูย้ มื เงิน กยศ. สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549
– 2559 เป็ นผู ้กู้ ยื ม ทั้ง ที่ ส ามารถช าระหนี้ ได้ แ ละช าระหนี้ ไม่ ไ ด้ และน าวิ ธี วิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในเชิ งนโยบาย ได้แก่ ผูบ้ ริ หารกองทุนเงิ น
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา และ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยผลที่ได้มาใช้ในการอภิปรายร่ วมกัน
โดยนาเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตอนที่ 2
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ตอนที่ 3
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ตอนที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
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ตอนที่ 1) 4.1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
มัธยม
อื่นๆ
อายุ
ต่ากว่า 16
17-18
19-20
21-22
22 ขึ้นไป
อาชีพของผูป้ กครอง
ว่างงาน
รับราชการ
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
ค้าขาย
รับจ้าง
แม่บา้ น
อื่นๆ
อาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา
ใช่
ไม่ใช่
ระยะเวลาที่กกู้ องทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อ ต่ากว่า 1 ปี
1 ปี
การศึกษา
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี
มากกว่า 6 ปี

ความถี่
144
276
304
98
18
70
79
111
142
18
33
26
18
20
150
116
28
29
250
170
56
30
101
36
160
19
7
11

ร้ อยละ
34.29
65.71
72.38
23.33
4.29
16.67
18.81
26.43
33.81
4.29
7.86
6.19
4.29
4.76
35.71
27.62
6.67
6.90
59.52
40.48
13.33
7.14
24.05
8.57
38.10
4.52
1.67
2.62
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ตารางที่ 4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (ต่อ)
ตัวแปร
สมาชิกในครอบครัวที่กเู้ งินกองทุน ไม่มี
เงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (ไม่นบั ตัว 1 คน
2 คน
ผูต้ อบ)
3 ขึ้นไป
จานวนสมาชิกในครอบครัว (ไม่นบั ไม่มี
1 คน
ตัวผูต้ อบ)
2 คน
3 ขึ้นไป

ความถี่
264
95
50
11
52
45
72
251

ร้ อยละ
62.86
22.62
11.90
2.62
12.38
10.71
17.14
59.76

ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 65.71) ศึ ก ษาใน
ระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.38) มี อายุในช่ วง 21-22 ปี (ร้อยละ33.81) อาชี พของผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่ คื อ ค้าขาย (ร้ อยละ 35.71) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ อาศัยอยู่ก ับ บิ ดามารดา (ร้ อยละ
59.52) ระยะเวลาที่ กู้ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษาอยู่ใ นช่ วง 4 ปี (ร้ อ ยละ 38.10) ส่ วนใหญ่
สมาชิ กในครอบครัวไม่มีใครกูเ้ งิ นกองทุ นเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ยกเว้นผูต้ อบ (ร้อยละ 62.86)
และส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนขึ้นไป (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ) (ร้อยละ 59.76)
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ตอนที่ 2) 4.2 ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุน
เงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา
ตารางที่ 4.2 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ มื
ระดับการ
การสร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ี
Mean
SD.
ประเมิน
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา น่าเชื่อถือ
4.13
0.63
มาก
2.การกูย้ มื กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิด
ภาพลักษณ์ ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม
3.95
0.72
มาก
3. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
เกิดตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา
4.15
0.73
มาก
4.08
0.55
ประโยชน์ ต่อส่ วนตัว(image01)
มาก
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นตัวแทนถึง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
4.14
0.73
มาก
2. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
ตระหนักถึงหน้าที่ ที่ตอ้ งทาให้แก่สังคมไทยหลังศึกษาจบ
4.16
0.66
มาก
3.ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สะท้อนให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ ที่มุ่งเน้น
การศึกษาแก่เยาวชน
4.14
0.74
มาก
4. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
คนในประเทศให้ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา
4.20
0.73
มาก
ประโยชน์ ต่อสั งคมและบริบทแวดล้อม(image02)
4.16
0.57
มาก
ผลการประเมินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยูใ่ น
ระดับมาก ในส่ วนการสร้างภาพลักษณ์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิด
ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.16)
ในขณะที่การสร้างภาพลักษณ์เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบริ บทแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.16
โดยด้านที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
แสดงให้เห็นว่าคนในประเทศให้ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.20)
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ตารางที่ 4.3

การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
Mean

SD.

ระดับการ
ประเมิน

1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นที่ความรู ้
ความสามารถ ของบุคลากรในองค์การ

4.02

0.77

มาก

2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นความคิดริ เริ่ ม
ของบุคลากรที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน

4.00

0.72

มาก

3. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุง่ เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบาย
และทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ

4.05

0.73

มาก

4.04

0.71

มาก

3.94
4.01

0.82
0.58

มาก
มาก

4.08

0.75

มาก

4.02

0.70

มาก

3.96

0.72

มาก

4.07
4.03

0.76
0.60

มาก
มาก

การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน

4. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุง่ เน้นการสร้าง
โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กบั การ
ทางาน โดยมีการวางรู ปแบบการทางาน กาหนดหน้าที่การ
ทางาน มีการวางแผนการทางาน
5. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากร
ใช้ความคิดที่เป็ นระบบสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอก
องค์การอย่างเป็ นระบบ
การใช้ ทรัพยากรมนุษย์ อย่ างมีคุณภาพ (dev01)
1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการส่ งเสริ ม
บุคลากรให้มีคุณค่าและเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการทางานให้
ประสบความสาเร็ จ
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การพัฒนา
ทักษะการทางานของบุคลากรที่มีหลากหลายรู ปแบบ
3. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการกาหนด
การวางแผน และการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
4. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การให้ความ
ร่ วมมือของบุคลากรภายในองค์การเพื่อส่ งผลถึงการทางาน
ให้สาเร็ จตรงตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
การพัฒนาทักษะการทางาน (dev02)
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ตารางที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน (ต่อ)
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน

Mean

SD.

ระดับการ
ประเมิน

1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุง่ เน้นความ
สอดคล้องกันของคุณภาพบุคลากร การทางานของบุคลากร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร

4.11

0.69

มาก

2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน

4.14

0.75

มาก

4.03
4.09

0.78
0.61

มาก
มาก

3. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การ
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้ ดารงอยู่ค่ ูกบั องค์ การ (dev03)

ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ในระดับ
มาก ในส่ วนการใช้ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.01 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง หน่ วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ของ
ทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบายและทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ (ค่าเฉลี่ย 4.05)
ในขณะที่ ก ารพัฒ นาทัก ษะการท างาน มี ค่ าเฉลี่ ย ที่ 4.03 โดยด้า นที่ ไ ด้รับ การประเมิ น
มากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการส่ งเสริ มบุ คลากรให้มี
คุณค่าและเพิม่ ประสิ ทธิ ผลในการทางานให้ประสบความสาเร็ จ (ค่าเฉลี่ย 4.08)
และการรักษาทรัพยากรมนุ ษย์ให้ดารงอยูค่ ู่กบั องค์การ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 โดยด้านที่ได้รับ
การประเมิ นมากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน (ค่าเฉลี่ย 4.14)
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ตารางที่ 4.4

ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ
ระบบการสื่ อสารทีม่ ีคุณภาพ

Mean

SD.

ระดับการ
ประเมิน

1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มีความสามารถใน
การสื่ อสารเกี่ยวกับองค์การและสิ่ งแวดล้อมด้านงาน

4.06

0.73

มาก

3.99
4.02

0.72
0.65

มาก
มาก

4.00

0.78

มาก

4.07

0.69

มาก

4.05

0.81

มาก

4.11
4.06

0.81
0.62

มาก
มาก

4.07

0.77

มาก

4.15

0.73

มาก

4.12
4.11

0.73
0.64

มาก
มาก

2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สามารถสะท้อนถึง
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล กับข่าวสารข้อมูลที่เขาได้รับ
การประสานหล่อหลอมทางองค์ การ(commun01)
1. การติ ด ต่ อ สื่ อสาร จาก หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา เน้นการสื่ อสารแบบสองทางกับผูบ้ งั คับบัญชา
2. การติดต่อสื่ อสารในทุกระดับของหน่ วยงานกองทุนกูย้ ืม
เพื่อการศึกษา เพื่อกระตุน้ ให้บรรลุเป้ าหมายร่ วมกัน
3. บุ ค ลากรในหน่ วยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา รั บ รู ้
และทาหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. หน่ วยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การ
ติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสื่ อสารสอง
ทางกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
บรรยากาศของการติดต่ อสื่ อสาร(commun02)
1.กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
สามารถให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
แม่นยา สมบูรณ์ครบถ้วน เข้าใจง่าย และทันต่อเวลา
2.กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สามารถให้ขอ้ มูลที่ เชื่อถือได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่
3. กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษาสามารถให้ขอ้ มูล ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึง และมีความปลอดภัย
คุณภาพของสารสนเทศ (commun03)
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ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ในระดับ
มาก ในส่ วนการประสานหล่อหลอมทางองค์การ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.02 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่า ทุ ก ข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา มี ค วามสามารถในการสื่ อสาร
เกี่ ยวกับองค์การและสิ่ งแวดล้อมด้านงาน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่ วนบรรยากาศของการติดต่อสื่ อสาร มี
ค่าเฉลี่ ยที่ 4.06 โดยด้านที่ ได้รับการประเมินมากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ องหน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่ อ
การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การติ ด ต่ อ สื่ อสารกับ ผู ้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา เป็ นการติ ด ต่ อ สื่ อสารสองทางกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ย 4.11) ด้านคุณภาพของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.11 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมิ น มากกว่ า ทุ ก ข้อ ได้แ ก่ เรื่ อ งกองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถให้ ข ้อ มู ล ที่ เชื่ อ ถื อ ได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉลี่ย 4.15)
ตารางที่ 4.5

ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื

ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
1. ท่านมีความเข้าใจต่อการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านมีความเข้าใจต่อโครงสร้างของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
3. ท่านได้พฒั นาความเข้าใจในกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
จากการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ (Atti01)
1. ท่านชื่นชมความมุ่งมัน่ ในการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเป็ นผูก้ ยู้ มื
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
3. ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ มื กองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษา และจะทาหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี
ด้ านความรู้ สึก (Atti02)

Mean

SD.

ระดับการ
ประเมิน

4.00

0.81

มาก

4.03

0.76

มาก

4.10
4.04

0.78
0.69

มาก
มาก

4.11

0.69

มาก

4.10

0.68

มาก

4.14
4.12

0.63
0.52

มาก
มาก
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ตารางที่ 4.5 ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ ืม (ต่อ)
ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม

Mean

SD.

ระดับการ
ประเมิน

1. ท่านตั้งใจจะชดใช้เงินคืนให้กบั กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
เมื่อท่านศึกษาจบ

4.25

0.79

มากที่สุด

2. ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ยู้ มื ทุกท่านที่ตอ้ งนาเงินมาให้
กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป

4.30

0.74

มากที่สุด

4.26
4.27

0.69
0.64

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้หนี้อย่างสม่าเสมอ และตระหนัก
ว่าเป็ นภารกิจสาคัญลาดับแรกหลังเรี ยนจบ
ด้ านพฤติกรรม (Atti03)

ผลการประเมินทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืม ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด ในด้านความรู ้ ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.04 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ อง ท่านได้พ ฒ
ั นาความเข้าใจในกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาจากการติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.10) ในด้านความรู ้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.12 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ ืมกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา
และจะทาหน้าที่ของลูกหนี้ ที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.14) ในด้านพฤติกรรมได้รับการประเมินสู งโดยมีค่าเฉลี่ย
ที่ 4.27 และค่าที่ได้รับการประเมินมากที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ูย้ ืมทุกท่านที่ตอ้ งนา
เงินมาให้กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.30)
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ตารางที่ 4.6

ความไว้วางใจในการชาระหนี้กยู้ มื เงิน
Mean

SD.

4.17

0.67

ระดับการ
ประเมิน
มาก

3. ท่านมีความเชื่ อใจถึงชื่อเสี ยงของ กองทุน กยศ.
ความไว้วางใจในการชาระหนี้ (trust01)

4.21
4.14
4.17

0.68
0.75
0.60

มากที่สุด
มาก
มาก

1.ข้าพเจ้าไว้วางใจว่ากองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการที่คาดหวัง

4.16

0.74

มาก

4.13
4.15

0.74
0.68

มาก
มาก

ความไว้ วางใจในการชาระหนีก้ ้ ยู ืมเงิน
1. ท่านมีความไว้วางใจในการทางานของกองทุน กยศ.
2. ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วย
ความเป็ นธรรมและเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

2.ข้าพเจ้าไว้วางใจในความคุม้ ค่า และอรรถประโยชน์ของ
การเข้ามาเป็ นสมาชิกของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
ความไว้วางใจในการตอบสนองความต้ องการ (trust02)

ผลการประเมินความไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิน ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ
มากถึ งมากที่ สุด ด้านความไว้วางใจในการชาระหนี้ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.17 โดยค่าที่ ได้รับการประเมิ น
มากกว่าทุกข้อได้แก่ ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วยความเป็ นธรรมและ
เปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้เข้าถึ งการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ค่าเฉลี่ ย 4.21) ในด้านความ
ไว้วางใจในการตอบสนองความต้องการมีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ ข้าพเจ้าไว้วางใจว่ากองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่คาดหวัง
(ค่าเฉลี่ย 4.16)

128

ตารางที่ 4.7

ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้
ความพึงพอใจต่ อนโยบายการชาระหนี้

1. นโยบายการชาระหนี้ สร้างความพึงพอใจแก่ขา้ พเจ้า
2. นโยบายการชาระหนี้ สอดคล้องต่อความคาดหวังที่
ข้าพเจ้าตั้งไว้
3. นโยบายการชาระหนี้ คาหนึ่งถึงความสามารถในการ
ชาระหนี้ของข้าพเจ้า
4. นโยบายการชาระหนี้ตอบสนองต่อความพึงพอใจด้วย
ความเชื่อและการรับรู ้คุณค่าจากข้าพเจ้า
การสร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึงพอใจ (satis01)
1. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกู้
เงินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2.ข้าพเจ้ารู ้สึกมีความผูกพันอันดีต่อกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ี (satis02)

Mean

SD.

4.11

0.72

ระดับการ
ประเมิน
มาก

4.16

0.68

มาก

4.07

0.74

มาก

4.05
4.10

0.79
0.61

มาก
มาก

4.23

0.69

มากที่สุด

4.07
4.15

0.76
0.67

มาก
มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับ
มากถึงมากที่สุด ด้านการสร้างประสบการณ์แห่งความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.10 โดยค่าที่ได้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่ นโยบายการชาระหนี้ สร้ างความพึงพอใจแก่ขา้ พเจ้า (ค่าเฉลี่ ย 4.11)
ในส่ วนการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.15 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่
ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกูเ้ งินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.23)
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ตารางที่ 4.8

ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้
ประสิ ทธิผลในการชาระหนี้

Mean

SD.

1.การมีหนี้สูญจานวนน้อย
2.การปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกบรรลุเป้ าหมาย
3.กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุประสงค์การ
กูแ้ ละสามารถติดตาม ได้อย่างชัดเจน

4.02
3.94

0.78
0.76

ระดับการ
ประเมิน
มาก
มาก

4.06
4.01

0.69
0.66

มาก
มาก

4.05

0.81

มาก

4.01

0.83

มาก

4.03
4.03

0.75
0.71

มาก
มาก

ความคุ้มค่ าของการใช้ ทรัพยากรทีม่ ี (eff01)
1. กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิกมา
กูเ้ งินอย่างต่อเนื่อง และใช้หนี้ตรงเวลา
2.กองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษามี ส ภาพคล่ อ งสามารถโอน
จ าน ว น เงิ น กู้ ที่ ไ ด้ จ ั ด ส ร ร ใ ห้ แ ต่ ล ะ โ ร งเรี ย น แ ล ะ
สถาบันการศึกษาได้ตรงเวลา
3.การเจริ ญเติบโตของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง
ด้ านสิ นทรัพย์ (eff02)

ผลการประเมินประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยูใ่ นระดับมาก ด้าน
ความคุ ม้ ค่าของการใช้ทรั พยากรที่ มี มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.01 โดยค่าที่ ได้รับการประเมิ นมากกว่าทุ กข้อ
ได้แก่ กองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุ ประสงค์การกู้และสามารถติ ดตาม ได้อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่ วนได้สินทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิ กมากูเ้ งินอย่างต่อเนื่ อง และใช้หนี้ ตรง
เวลา (ค่าเฉลี่ย 4.05)
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ตอนที่ 3)
4.3 ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนี้เงินกู้ยืมของ
กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายของตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 4.9 ความหมายของสัญลักษณ์ในตัวแปรสังเกตได้
ตัวแปรสั งเกตได้
ความหมาย
image01
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อส่ วนตัว
image02
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบริ บท
แวดล้อม
dev01
การใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ
dev02
การพัฒนาทักษะการทางาน
dev03
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยูค่ ู่กบั องค์การ
commun01
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพเพื่อการประสาน หล่อหลอมทาง
องค์การ
commun02
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพเพื่อบรรยากาศของการติดต่อสื่ อสาร
commun03
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพเพื่อคุณภาพของสารสนเทศ
atti01
ทัศนคติดา้ นความรู ้ ความเข้าใจ
atti02
ทัศนคติดา้ นความรู ้สึก
atti03
ทัศนคติดา้ นพฤติกรรม
trust01
ความไว้วางใจในการชาระหนี้
trust02
ความไว้วางใจในการตอบสนองความต้องการ
satis01
การสร้างประสบการณ์แห่งความพึงพอใจ
satis02
การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
eff01
ประสิ ทธิผลด้านความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี
eff02
ประสิ ทธิผลด้านสิ นทรัพย์
ตัวแปรแฝง
ความหมาย
IMG
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ มื
DEV
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
COM
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ
ATT
ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื
TRU
ความไว้วางใจในการชาระหนี้กยู้ มื เงิน
SAT
ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้
EFF
ประสิ ทธิ ผลต่อนโยบายการชาระหนี้
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ผลการวิเคราะห์ ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability : c) และความแปรปรวนที่ถูก
สกัดได้ (average variance extracted : v)
เพื่อยืนยันว่าตัวบ่งชี้ ของมาตรวัด ที่ผูว้ ิจยั ได้สร้ างขึ้นหรื อได้ปรับปรุ งมาจากการทบทวน
วรรณกรรม สามารถวัดตัวแปรที่ มีค วามเกี่ ยวข้องกันได้ นอกจากนั้นยังมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อสกัด
ปั จจัย จัด กลุ่ ม ตัวบ่ งชี้ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน อยู่ใ นกลุ่ ม เดี ย วกัน โดยผูว้ ิจ ัย ใช้โปรแกรม LISREL
Version 8.52 เทคนิ ควิธีน้ ี สามารถใช้ได้เมื่อ ขนาดของกลุ่มประชากรที่เป็ นตัวอย่างจานวนมากกว่า
หรื อเท่ากับ 100 หน่ วย (Hair et al, 2006) ผูว้ ิจยั ทาการทดสอบองค์ประกอบ โดยใช้วิธีการสกัด
ปัจจัยด้วยวิธีความเป็ นไปได้สูงสุ ด (Maximum likelihood : ML)
โดยที่สูตร ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability : c) และความแปรปรวนที่
ถูกสกัดได้ (average variance extracted : v) มีดงั นี้
c
()2
()2+ ()
 คือน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
 คือความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ค่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงที่ผา่ นเกณฑ์จะต้องมีค่ามากกว่า 0.60
v
2
2+ ()
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่าเทียบเท่าค่าไอเกน (Eigen value) ควรมีค่ามากกว่า 0.50
ผลการวิเคราะห์ ความเที่ ยงของตัวแปรแฝง และค่าเฉลี่ ยของการแปรปรวนที่ ถูกสกัดได้
สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.10 ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct reliability : c) และความแปรปรวนที่ถูก
สกัดได้ (average variance extracted : v)
ความเที่ยงของตัวแปรแฝง
ความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้
ตัวแปรแฝง
(Construct reliability : c)
(average variance extracted : v)
IMG
0.79
0.65
DEV
0.85
0.65
COM
0.83
0.63
ATT
0.72
0.51
TRU
0.78
0.64
SAT
0.81
0.68
EFF
0.69
0.53
จากตารางแสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตัวแปรแฝงทุกตัวมีค่าสู ง โดยมีค่า c อยูร่ ะหว่าง
0.69-0.85 ซึ่ งมากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้ มีค่า v อยูร่ ะหว่าง 0.51-0.68 ซึ่ ง
มากกว่ า 0.50 แสดงว่ า จากการประเมิ น ตัว แบบมาตรวัด ได้ห ลัก ฐานที่ ชัด เจนว่า การนิ ย าม
ปฏิบตั ิการตัวแปรแฝงทั้งหมดถูกต้องและเชื่อถือได้
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรสังเกตได้โดยพิ จารณา
ค่ า สั ม ประสิ ทธิ ส หสั ม พัน ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation) ท าให้ ไ ด้
เมทริ กซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ตวั
แบบสมการเชิ งโครงสร้ าง พิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่ใน
ภาพรวม เนื่ องจาก ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทุกคู่จะต้องมีค่าไม่เกิน 0.80
เพื่อป้ องกันปั ญหา ภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ (Multicollineartiry)
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satis01

satis02

.527**
.355**
.501**
.477**
.437**
.405**
.451**
.536**
.533**
1

.380**
.447**
.426**
.445**
.362**
.369**
.369**
.377**
.410**
.538**
1

.543**
.463**
.542**
.590**
.499**
.488**
.560**
.582**
.583**
.546**
.461**
1

.536**
.384**
.591**
.580**
.510**
.546**
.628**
.606**
.550**
.534**
.480**
.642**
1

.515**
.396**
.542**
.562**
.482**
.496**
.560**
.529**
.579**
.587**
.460**
.703**
.629**
1

.481**
.383**
.542**
.547**
.425**
.460**
.503**
.452**
.505**
.623**
.487**
.626**
.538**
.683**
1

eff02

trust02

.468**
.342**
.555**
.526**
.447**
.504**
.628**
.621**
1

eff01

trust01

.526**
.347**
.600**
.620**
.524**
.572**
.644**
1

atti03

.469**
.380**
.566**
.641**
.573**
.663**
1

atti02

.485**
.356**
.569**
.598**
.573**
1

atti01

commun03

.489**
.388**
.610**
.614**
1

commun02

.638** .602** .593**
1
.536** .449**
1
.720**
1

commun01

dev01

dev03

1

dev02

image01
image02
dev01
dev02
dev03
commun01
commun02
commun03
atti01
atti02
atti03
trust01
trust02
satis01
satis02
eff01
eff02

image02

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ภาวะเส้นตรงร่ วมเชิงพหุ
image01

ตารางที่ 4.11

.521**
.282**
.416**
.380**
.366**
.356**
.496**
.486**
.442**
.428**
.188**
.505**
.555**
.550**
.484**
1

.323**
.349**
.476**
.463**
.389**
.366**
.522**
.522**
.501**
.456**
.225**
.446**
.478**
.463**
.444**
.531**
1
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้
เงิ น กู้ ยื ม ของกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ด้ว ยวิ ธี Maximum Likelihood ด้ว ยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป LISREL 8.52 เพื่อทาการเปรี ยบเที ยบถึ งความกลมกลื นระหว่างตัวแบบที่ พฒั นาขึ้น กับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยเกณฑ์ ในการตรวจสอบประกอบด้วยค่า Chi-square/df, CFI GFI, AGFI,
RMSEA และ SRMR ซึ่ งผลการวิเคราะห์ครั้งแรกได้ดงั นี้

ภาพที่ 4.1
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ตัวแบบก่อนปรับ
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ตารางที่ 4.12 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนีความกลมกลืนของตัวแบบโดยรวม
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
ค่ าดัชนีทวี่ ดั ได้
ผลการพิจารณา
Chi-square/df
< 3.00
3.88
ไม่ผา่ นเกณฑ์
CFI
≥ 0.95
0.98
ผ่านเกณฑ์
GFI
≥ 0.95
0.89
ไม่ผา่ นเกณฑ์
AGFI
≥ 0.90
0.85
ไม่ผา่ นเกณฑ์
RMSEA
< 0.05
0.083
ไม่ผา่ นเกณฑ์
SRMR
< 0.05
0.042
ผ่านเกณฑ์
จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า กลประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อ
การชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ตัวแบบก่อนปรับ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึ้น
มาจากแนวคิ ดและทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องยังไม่มีความสอดคล้องกลมกลื นกับข้อมู ลเชิ งประจักษ์ โดย
พิจารณาค่าที่คานวณได้คือ Chi-square = 419.56 , Chi-square/df. = 3.88 , CFI = 0.98 GFI = 0.89,
AGFI = 0.85, RMSEA = 0.083 และ SRMR = 0.042 นั่ น คื อ ยัง มี ค่ า สถิ ติ บ างตัว ยัง ไม่ ผ่ า นที่ ไ ด้
กาหนดไว้
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการปรับ ตัวแบบ (Model Modification) โดยพิจารณาจากคาแนะนาในการ
ปรับ พารามิ เตอร์ ในตัวแบบด้วยค่ าดัชนี ป รั บ ตัวแบบ (Model Modification Indices : MI) จากนั้น
ปรับพารามิเตอร์ โดยยินยอมให้ผอ่ นคลายข้อตกลงเบื้องต้น ให้ค่าความคลาดเคลื่ อนสัมพันธ์กนั ได้
จนกระทัง่ ดัชนีความกลมกลืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยรายละเอียดของการของ
การปรั บ แก้ต ัวแบบเพื่ อ ให้มี ค วามสอดคล้อ งกลมกลื น (Model fit) กับ ข้อ มู ล ประจัก ษ์ส ามารถ
นาเสนอผลได้ดงั ภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.13
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ภาพที่ 4.2
ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ตัวแบบหลังปรับ
ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ค่าดัชนี ความกลมกลืนของตัวแบบโดยรวมหลังจากปรับแก้ตวั
แบบ
ดัชนีความกลมกลืน
เกณฑ์
ค่ าดัชนีทวี่ ดั ได้
ผลการพิจารณา
Chi-square/df
< 3.00
1.87
ผ่านเกณฑ์
CFI
≥ 0.95
0.99
ผ่านเกณฑ์
GFI
≥ 0.95
0.95
ผ่านเกณฑ์
AGFI
≥ 0.90
0.90
ผ่านเกณฑ์
RMSEA
< 0.05
0.038
ผ่านเกณฑ์
SRMR
< 0.05
0.032
ผ่านเกณฑ์
เมื่ อพิจารณาค่าดัชนี ความกลมกลื นของตัวแบบ จากตารางที่ 4.13 พบว่า ตัวแบบมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ท้ งั 6 ดัชนี ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือ คือ Chi-square =
179.66 , Chi-square/df. = 1.87 , CFI = 0.99, GFI = 0.95, AGFI = 0.90, RMSEA = 0.038 และ
SRMR = 0.032
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ตารางที4่ .14 ประสิ ท ธิ ผ ลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บ ัติ เพื่ อการช าระหนี้ เงิ นกู้ยืม ของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ปัจจัยผล ทัศนคติทมี่ ีต่อ ความไว้วางใจใน ความพึงพอใจต่ อ ประสิ ทธิผลต่ อ
นโยบายในการ การชาระหนีก้ ้ ูยืม นโยบายการชาระ นโยบายการชาระ
ชาระหนีเ้ งินกู้ยืม
หนี้
หนี้
ATT
TRU
SAT
EFF
(R2=0.87)
(R2=0.92)
(R2=0.86)
(R2=0.70)
ตัวแปรเหตุ
DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE
การสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดี
การตลาด

IMG

การพัฒนาบุคลากร

DEV
ระบบการสื่ อสาร

COM
ทัศนคติ

ATT
ความไว้วางใจ

TRU
ความพึงพอใจ

0.28
3.92
0.18
2.62
0.71
5.17

0.28
3.92
0.18
2.62
0.71
5.17

0.25
3.70
0.16
2.60
0.64
5.03
0.90
6.82

0.25
3.70
0.16
2.60
0.64
5.03
0.90 0.93
6.82 7.12

0.25
3.71
0.16
2.60
0.64
5.01

0.25
3.71
0.16
2.60
0.64
5.01
0.93 0.85
7.12 5.96
0.47
3.99
0.24
3.69

0.24
2.98
0.15
2.58
0.60
4.88

0.24
2.98
0.15
2.58
0.60
4.88
0.85
5.96
0.47
3.99
0.24
3.69

SAT
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, * p <0.05, ** p<0.01
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้
เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ได้รับอิทธิ พลรวมเชิงบวกจาก ทัศนคติที่มีต่อนโยบาย
ในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ( = 0.85) ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( = 0.60) ความไว้วางใจในการ
ช าระหนี้ กู้ยื ม เงิ น ( = 0.47) ความพึ ง พอใจต่ อ นโยบายการช าระหนี้ ( = 0.24) การสร้ า ง
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดีส าหรั บ กองทุ นกู้ยืม ( = 0.24) และการพัฒนาบุ คลากรในการปฏิ บตั ิงาน ( =
0.15) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ได้รับอิทธิพลรวม เชิงบวกจาก ทัศนคติที่
มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ( =0.93) ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.64) การสร้าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ( =0.25) และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ( =0.16)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ความไว้วางใจในการช าระหนี้ กู้ยืม เงิ น ได้รับ อิ ท ธิ พ ลรวม เชิ งบวกจาก ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ
นโยบายในการช าระหนี้ เงิ น กู้ยืม ( =0.90) ระบบการสื่ อสารที่ มี คุ ณ ภาพ ( =0.64) การสร้ าง
ภาพลักษณ์ ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ( =0.25) และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ( =0.16)
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
และทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืม ได้รับอิทธิ พลรวม เชิงบวกจาก ระบบ
การสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.71) การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ( =0.21) และการ
พัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ( =0.18) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปั จจัยของตัวแปรแฝงภายนอก
Matrix LAMDA-X
EP.
IMG
IMAGE01
0.49
→
IMG
IMAGE02
0.41
→
DEV
DEV01
0.48
→
DEV
DEV02
0.51
→
DEV
DEV03
0.45
→
COM
0.49
COMMUN01
→
COM
0.51
COMMUN02
→
COM
0.50
COMMUN03
→

t
20.28
15.24
20.65
21.05
16.67
16.16
19.32
18.79

R2
0.82
0.50
0.71
0.72
0.52
0.52
0.66
0.63

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปั จจัยจากตัวแปรแฝงภายนอก พบว่า การสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
สาหรับกองทุนกู้ยืม (IMG) จะได้รับน้ าหนักปั จจัยจาก การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อ
ส่ วนตัว (x = 0.49) และการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบริ บทแวดล้อม (x
= 0.41) ตามลาดับ
ปั จจัยด้านการพัฒ นาบุ ค ลากรในการปฏิ บตั ิ งาน(DEV) จะได้รับ น้ าหนัก ปั จจัยจาก การ
พัฒนาทักษะการทางาน (x = 0.51) การใช้ทรัพยากรมนุ ษย์อย่างมีคุณภาพ (x = 0.48) และการ
รักษาทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยูค่ ู่กบั องค์การ (x = 0.45 ) ตามลาดับ
ส่ วนปั จจัยเรื่ องระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ (COM) จะได้รับน้ าหนักปั จจัยจาก ระบบการ
สื่ อสารที่มีคุณภาพเพื่อบรรยากาศของการติดต่อสื่ อสาร (x = 0.51) ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ
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เพื่อคุณภาพของสารสนเทศ (x = 0.50) และ ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพเพื่อการประสาน หล่อ
หลอมทางองค์การ (x = 0.49) ตามลาดับ
ตารางที่ 4.16

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปั จจัยของตัวแปรแฝงภายใน

Matrix LAMDA-Y
ATT
ATT
ATT
TRU
TRU
SAT
SAT
EFF
EFF

→
→
→
→
→
→
→
→
→

ATTI01
ATTI02
ATTI03
TRUST01
TRUST02
SATIS01
SATIS02
EFF01
EFF02

EP.
0.51
0.38
0.37
0.48
0.54
0.53
0.53
0.50
0.50

t
16.42
12.79
20.28
18.54
12.79

R2
0.54
0.49
0.34
0.63
0.64
0.71
0.63
0.56
0.50

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปั จจัยจากตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ทัศนคติที่มีต่อนโยบายใน
การชาระหนี้ เงินกูย้ ืม (ATT) จะได้น้ าหนักปั จจัยจาก ทัศนคติดา้ นความรู ้ ความเข้าใจ (y = 0.51)
ทัศนคติดา้ นความรู ้สึก (y = 0.38) และ ทัศนคติดา้ นพฤติกรรม(y = 0.37) ตามลาดับ
ความไว้วางใจในการช าระหนี้ กู้ยืม เงิ น จะได้น้ าหนัก ปั จจัย จาก ความไว้วางใจในการ
ตอบสนองความต้องการ (y = 0.60) และ ความไว้วางใจในการชาระหนี้(y = 0.48) ตามลาดับ
แนวความคิดที่เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ จะได้น้ าหนักปั จจัยจาก การ
สร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึ งพอใจ (y = 0.53) และการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดี (y = 0.53)
ตามลาดับ
แนวความคิ ด ที่ เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ นโยบายการช าระหนี้ จะได้น้ าหนัก ปั จจัย จาก
ประสิ ทธิ ผ ลด้ า นความคุ ้ ม ค่ า ของการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี (y = 0.50) และประสิ ทธิ ผ ลด้ า น
สิ นทรัพย์(y = 0.50) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ข้ อที่
สมมติฐาน
1. การสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีข องกองทุ น กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา ส่ ง ผล
ทางตรงต่อ ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของ
กองทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษาของผูข้ อกู้ยื ม เงิ น และส่ ง ผล
ทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิน
ให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลทางตรงต่อ ทัศนคติที่
มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษาของผูข้ อกูย้ มื เงิน และส่ งผลทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผลใน
การชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
3. ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ส่ งอิทธิ พลทางตรง
ต่อ ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมของกองทุ น
เงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของผูข้ อกูย้ ืมเงิน และส่ งผลทางอ้อมต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
4. ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษาของผูข้ อกูย้ มื เงิน จะส่ งผลทางตรงต่อความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื และส่ งผลทางอ้อมต่อ
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา
5. ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้
กูย้ มื เพื่อการศึกษาของผูข้ อกูย้ มื เงิน จะส่ งผลทางตรงต่อความพึง
พอใจในการชาระหนี้เงินกูย้ มื และส่ งผลทางอ้อมต่อ ประสิ ทธิ ผล
ในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
6. ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้
กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาของผู ้ ข อกู้ ยื ม เงิ น จะส่ งผลทางตรงต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา

ผลการทดสอบ
สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน

สนับสนุน
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ตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ต่อ)
ข้ อที่
สมมติฐาน
7. ความไว้ว างใจในการช าระหนี้ เงิ น กู้ยื ม จะส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา
8.

ความพึ ง พอใจในการช าระหนี้ เงิ น กู้ยื ม และส่ ง ผลทางตรงต่ อ
ประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา

ผลการทดสอบ
สนับสนุน

สนับสนุน

หลัง จากที่ ไ ด้ ผ ลการวิ เคราะห์ จ ากการท าวิ จ ัย เชิ ง ปริ มาณแล้ ว ผู ้วิ จ ัย ได้ ด าเนิ น การ
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาเพื่อไปค้นหาแนวทาง โดยอาศัยการทาวิจยั เชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูท้ ี่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องโดยตรงโดยมีผลสรุ ปดังนี้
ตอนที่ 4)
4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
เพื่อตอบวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1) ที่ ศึกษาสภาพปั ญหาที่ มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการ
ชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะ
ทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืม
ของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษาวางกลยุทธ์ทางการตลาด ผูว้ ิจยั จะนาผลของการสัมภาษณ์
เจาะลึกผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน ได้ขอ้ สรุ ปดังนี้
1. สภาพปัญหาทีม่ ีผลกระทบต่ อประสิ ทธิผลในการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาในปัจจุบันคืออะไร และขณะนีไ้ ด้ มีแนวทางแก้ ปัญหาอย่ างไร
ปั ญ หาแรกได้แก่ เรื่ อง ช่ องทางการชาระเงิ น ที่ ไ ม่ ส ะดวก ซึ่ งในปั จจุ บ นั ปั ญหาดังกล่ าว
ได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึนเนื่ องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การใช้ระบบบาร์ โค้ด และการพัฒนา
แอพพิเคชันรองรับ ทาให้การประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนทาได้ง่ายขึ้น และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น
การเพิม่ ขึ้นของธนาคารที่ให้บริ การ การเกิดขึ้นของพร้อมเพย์ เป็ นสิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาดังกล่าว ทาให้
เกิดประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้มากขึ้น
นอกจากนี้ ทาง กยศ.เองได้มีการทาการสารวจปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการ
ชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ซึ่ งพบว่าปั ญหาหลักได้แก่ ผูก้ ู้ กยศ.ยังขาด
วินัยในการออม และปั ญหาคือด้านการแจ้งข่าวสาร ซึ่ งกรณี ดงั กล่ าวจาเป็ นต้องให้สถานศึกษามี
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ส่ วนร่ วมแก้ปั ญหา อาศัยหลักการบริ หารหนี้ ที่ ดีสุ ด ได้แก่ การต่อรอง คดี ก ันระหว่างเจ้าหนี้ ก ับ
ลู ก หนี้ โดยทางกยศ.สามารถติ ด ต่ อผูก้ ู้ไ ด้ สามารถคุ ย ได้ ปรั บ ความเข้าใจได้ใ นเบื้ องต้น ก็ จะ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่เนื่ องจาก กยศ.ยังขาดข้อมูลข่าวสารส่ วนนี้ ทาง กยศ.จึงต้องทางานในเชิ ง
รุ ก ให้ ม ากขึ้ น โดยข้อ มู ล จากหน่ ว ยงานภาคเอกชน ภาครั ฐ วิ ส าหกิ จ ภาคราชการ ซึ่ งผลการ
ปฏิ บ ตั ิ งานที่ ผ่านมาพบว่าปั ญ หาภาคเอกชนจะมี ไม่ มากเท่ าภาครั ฐวิส าหกิ จ และภาคหน่ วยงาน
ราชการ ข้อเท็จจริ งจะพบว่าหลายหน่วยงานเขาปฏิเสธ เพราะติดขัดในข้อกฎหมายต้องรอข้อมูลจาก
หน่วยงานอื่น
ประการที่ ส องที่ จะเพิ่ ม ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น ได้แก่ ช่ องทางกรมสรรพากร ที่ เปิ ด
โอกาสให้นายจ้างไปหักภาษีทุกเดื อน แนวทางแก้ปัญหาคงต้องให้ความสาคัญที่ตวั กฎหมาย ทั้งนี้
เพราะปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรการที่จะบังคับผูก้ ูย้ มื ในเรื่ องของการชาระหนี้ ขาดมาตรการแก้ไขคือทาง
กองทุน จะเข้าไปแก้ไขการขาดมาตรการการบังคับการให้ชาระหนี้ ในปัจจุบนั เมื่อทาง กยศ.ติดตาม
ไม่ได้ สิ่ งที่ดาเนินการต่อคือการฟ้องร้องดาเนินคดี และการเข้าเครดิตบูโร เพื่อลดการฟ้องร้องคดี
โดยสรุ ปแล้ว ปั ญหาทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตสานึ กที่ดีของผูก้ ู้ เรื่ องการขาดจิตสานึก และเห็น
แก่ ตวั แม้ว่าคนที่ จบแล้วมี งานทามักจะมองเรื่ องความสะดวกส่ วนตัวก่ อน เห็ นผลประโยชน์ ต่อ
ส่ วนรวม หลายกรณี ที่ทาง กยศ. พบคือ บัณฑิ ต เมื่อมีงานทา ก็จะเน้นเรื่ องการซื้ อรถยนต์ มื อถื อ
และผ่อนบ้าน แต่ไม่คิดจะนาเงิ นรายได้มาจ่ายหนี้ กยศ. ซึ่ งส าหรับ แนวทางการแก้ไข เพื่อสร้าง
จิตสานึ ก ทางกยศ.ได้ขอความร่ วมมือจาก สถานศึกษาทุกแห่ ง เพื่อช่วยกัน สร้างจิตสานึ ก และให้
ความรู ้ โดยเริ่ ม ต้น ที่ ส ถานศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นอยู่ แม้ว่ า ในนัก ศึ ก ษาจบใหม่ อ าจจะ ความ
รับผิดชอบ มี ความเป็ นผูใ้ หญ่น้อย ผลที่ได้จึงไม่เต็มที่นัก แต่ทาง กยศ. พิจารณาแล้วว่า สิ่ งนี้ เป็ น
หนทางหนึ่งที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น ดังนั้นทางกองทุนได้กาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ขอ้ ตกลง ข้อหนึ่ งใน
การกูย้ ืมที่ สาหรับผูก้ ูท้ ี่จะกูย้ ืมจะต้องทาสาธารณะประโยชน์ เพื่อทาให้เกิ ดการรู ้ สึกถึงคุ ณค่าของ
การให้ รู ้ ถึ งคุ ณ ค่ าของการเสี ย สละ ท าแล้วให้ เกิ ดความรู ้ สึ ก ที่ ดี ท าให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ที่ จะส่ ง คื น
โอกาสให้กบั รุ่ นน้อง ขณะนี้ ปั ญหาดังกล่ าวการขาดจิตส านึ ก ก าลังจะลดลง เนื่ องจาก ทาง กยศ.
ได้รับความร่ วมมือจากหลายหน่วยงานของรัฐในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบกับกฎหมายใหม่ที่กาลัง
ให้สิทธิ กบั กยศ.การเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่ วนปั ญ หาหลัก อี ก ด้านคื อข้อมู ล ผูก้ ู้ หมายถึ ง ที่ อยู่ ที่ ท างาน เบอร์ โทรศัพ ท์ ปั ญ หานี้
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในช่วงเริ่ มมีระบบ กยศ. ในขณะนั้นทาง กยศ.ให้นกั ศึกษากูเ้ งินได้ ตั้งแต่ปี
แรก จนจบการศึ กษา หากพิ จารณาแล้วจะพบว่าใช้เวลาประมาณ 10 ปี มีลกั ษณะปลอดหนี้ โดย
ข้อมูลดังกล่าวมีความแตกต่างจากข้อมูลธนาคารที่ให้สินเชื่อกับคนที่มีงานทา เพราะฉะนั้นคนที่จะ
กูธ้ นาคารต้องให้ขอ้ มูลอะไรที่เป็ นประโยชน์กบั ธนาคารในการติดตามทวงถามหนี้ แต่ผกู ้ ู้ ณ วันนั้น
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คือเป็ นนักศึกษา ซึ่ งกว่าจะเรี ยนจบ กว่าจะได้ทางาน ข้อมูล ที่อยูอ่ าศัย เบอร์ โทรศัพท์มือถือมีการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งที่อยูท่ ี่บา้ น ที่อยูท่ ี่ทางาน และนักศึกษาเมือเรี ยนจบ มักจะไม่แจ้งที่อยูใ่ หม่ เพราะว่า
กลัวการติ ดตามทวงหนี้ ส่ งผลให้ ท าง กยศ.ขาดข้อมู ล ติ ด ตามผลทวงหนี้ วิ ธี แ ก้ปั ญ หาที่ กยศ.
ดาเนิ นการคื อ การว่าจ้างบริ ษทั ติ ตตามหนี้ ที่เป็ นหน่ วยงานที่ มีความเป็ นมืออาชี พ คล่องตัว และ
เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่า กยศ. รวมถึงคล่องตัวกว่า ธนาคารกรุ งไทย ผลที่ตามมาคือ แนวโน้มของหนี้
ค้างชาระที่ลดลง ส่ งผลทาให้กองทุนสามารถเลี้ ยงตัวเองได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งงบประมาณจากรัฐบาล
เลย โดยที่ จ ะสามารถบริ ห ารจัดการเงิ น ได้ท้ ัง หมด ที่ จะเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์เรื่ อ งของทุ น
หมุนเวียนจริ งๆ อันนี้คือสภาพปั ญหาที่ผา่ นมา และ แนวทางแก้ไขที่มีอนาคต
2. ขณะนีม้ ีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาบ้ างหรื อไม่ ในแง่ ได้ แล้ วได้ ผลเป็ นอย่ างไร
การใช้นโยบายสาธารณะในขณะนี้ ทาง กยศ. ได้ดาเนินการในหลากหลายช่องทาง อาทิ ใน
เรื่ องของพร้อมเพย์ โดยขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ หากระบบสามารถทาได้เต็มรู ปแบบ การ
โอนเงิ น ระหว่า งบุ ค คลกับ สถาบัน หรื อ ระหว่า งสถาบัน กับ บุ ค คล การช าระเงิ น ก็ จ ะสามารถ
ดาเนิ นการได้อย่างเต็มรู ปแบบ ในปั จจุบนั ผูก้ ูเ้ อง จะได้รับความสะดวกจากช่ องทางการชาระเงิ น
มากกว่า ในอดี ต ทางกยศ. ก็ พ ยายามที่ จ ะท าแอพพลิ เคชั่น ทาง กยศ. พยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลุ่ มเป้ าหมาย เน้น สะดวกสบายแต่รวดเร็ ว มี ความมัน่ ใจได้ในเรื่ อง
ความปลอดภัย ที่สาคัญที่สุดได้แก่ นโยบายเรื่ องการปรับปรุ งกฎหมายกองทุน และนโยบายในเรื่ อง
การขึ้นทะเบียนคนจน ทางกยศ. ใช้สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผูป้ กครองกับนักศึกษาที่
ยื่นกู้ กยศ. เพื่อให้เงิ นกู้ไปถึ งบุ คคลที่ ควรได้รับการกู้ที่ แท้จริ ง ส าหรับนโยบายในอนาคต การที่
สถานศึกษาจะพิจารณาว่าเด็กที่จะกูอ้ ยูใ่ นกรณี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวของผูก้ ูต้ อ้ งต้องไป
ขึ้นทะเบียนคนจนก่อน เพื่อให้มีหนังสื อรับรองมาว่าครอบครัวของผูก้ ูย้ ากจนจริ ง เพื่อให้เงินกูไ้ ปถึง
ผูท้ ี่ควรได้รับอย่างแท้จริ ง เดิมอานาจในการพิจารณาอยูท่ ี่สถานศึกษา ผลที่ตามมาคือการเกิดปั ญหา
จากสถานศึกษาเอกชนที่พยายามจะให้นกั ศึกษาทุกคนได้รับอนุ มตั ิกู้ เพื่อทางสถาบันจะได้ค่าเทอม
ดังนั้น การใช้นโยบายที่ นาไปใช้ก ารขึ้ นทะเบี ยนคนจน การที่ มี พ ร้ อมเพย์น่าจะเป็ นนโยบายที่ ดี
ส่ งผลทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ กยศ. กล่าวลดลง
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3.ปัจจัยเหล่ านีม้ ีผลต่ อประสิ ทธิผลในการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา
หรื อไม่ อย่างไร
3.1. การสร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ีสาหรับกองทุนกู้ยืม
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนเงินกูย้ ืม กยศ. มีผลต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้
ของผูก้ ู้ สาหรับเรื่ องนี้ ทาง กยศ. ตระหนักถึง การให้ความสาคัญของ ภาพลักษณ์ ที่ดีมาโดยตลอด
กล่าวคือเมื่อ นักศึกษาผูก้ ูต้ ิดปั ญหากับทาง กยศ. หรื อมีปัญหาในด้านใด ก็สามารถติดต่อมายัง กยศ.
ได้ ทั้งนี้ เพราะความสัมพันธ์ระห่ าง กยศ. กับนักศึกษาในฐานะผูก้ ู้ กยศ.มุ่งหวังความต่อเนื่ อง และ
ไม่อยากให้ขาดการติดต่อกัน ทั้งนี้ เพราะ กยศ.ยังต้องอยูด่ ว้ ยกัน กับผูก้ ูอ้ ีกนาน 10 กว่าปี การสร้าง
ภาพลักษณ์ในส่ วนนี้ น้ ี ทาง กยศ. พยายามให้นกั ศึกษามีทศั นคติที่ดี ให้มองทาง กยศ.อย่างเป็ นมิตร
เมื่อมี ปัญ หาก็สามารถมาปรึ กษาหารื อ เนื่ องจากกยศ.ไม่ประสงค์ให้มีผูก้ ู้ไปถึ งจุ ดที่ บ งั คับคดี ยึด
ทรัพย์ ทาง กยศ. มีทางออกให้เลือกมากมาย โดยเชื่ อว่าทุกอย่างต้องเกิ ดจากการพูดคุย ให้ผูก้ ูไ้ ด้มี
เลือก เมื่อเกิดปั ญหา ก็เปิ ดช่ องทางแก้ปัญหา เช่นการให้ผ่อนชาระ การพักการผ่อนก็ได้ ทางกยศ.
มุ่งสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดี ในเรื่ อง "มี ปัญหาชาระหนี้ ก็ปรึ กษากัน" ขณะนี้ กยศ.มีโครงการร่ วมและ
เปิ ดตัวให้สังคมรู ้จกั ในแง่ที่ดีมากขึ้น ให้สังคมรู ้ สึกกับ กยศ.ในทางดี ข้ ึน ให้เกิดภาพลักษณ์กองทุน
กยศ. โดยมุ่งเน้นในเรื่ องการสร้างความเข้าใจหรื อทัศนคติที่ถูกต้องให้กบั คนกูย้ ืม ทั้งในส่ วน ตัวผู ้
กูย้ ืม รวมถึงผูป้ กครอง นอกจากนี้ ยงั มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ สถานศึกษาด้วย เพราะทาง
สถานศึกษาต้องมีบทบาทสาคัญ ในเรื่ องการกระจายภาพลักษณ์ที่ดีของกยศ.
โดยที่ก่อนหน้านี้ การสร้างภาพลักษณ์จะเป็ นการรณรงค์แบบบุคคล แต่ในปั จจุบนั กยศ.จะ
เน้นไปที่องค์การ เน้นไปที่ตวั นายจ้าง และเน้นเป็ นพิเศษในหน่ วยงานภาครัฐ ขณะนี้ ทาง กยศ.ได้
พิจารณาการสร้ างภาพลักษณ์ โดยอาศัยความร่ วมมื อกับสถาบันการศึ ก ษา รวมถึ งการให้ความรู ้
เกี่ ยวกับ การบริ หารการเงิ นให้ นัก ศึ ก ษาตามสถาบันการศึ ก ษาโดยใช้ตลาดหลัก ทรั พ ย์เข้ามาให้
ความรู ้เกี่ ยวกับวินยั ทางการเงิน กยศ.ตระหนักว่าในวันที่นกั ศึกษาเริ่ มกู้ อายุยงั ไม่ถึงยี่สิบปี เต็มการ
ตระหนักรู ้ ย งั ไม่ชัดเจนการสร้ างภาพลัก ษณ์ เพื่ อให้เขาสนใจและรั บ ผิด ชอบต่ อหนี้ ที่ ตนก่ อจึ งมี
ความสาคัญมาก
3.2.การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน ถือเป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะบุคลากรของเราต้องทันโลก
ทันเหตุการณ์ ปั จจุบนั นี้ ทาง กยศ. มีโครงการฝึ กอบรมให้บุคลากรมีจิตบริ การ พนักงานทุกคนถูก
ฝึ กอบรมว่า มี จิตบริ ก ารอยู่ตลอดเวลา และต้องเข้าใจว่า กยศ. คื องานบริ ก าร เราท างานบริ ก าร
บุ ค ลากรต้องไม่ คิดว่าเราจะท างานเหมื อนธนาคารพาณิ ช ย์ที่ จะปล่ อยกู้เพี ยงอย่างเดี ยว หรื อเป็ น
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สถาบันที่จะคอยทวงหนี้ อย่างเดี ยว กยศ.เป็ นหน่วยงานให้บริ การที่เป็ นมิตรกับผูก้ ู้ ข้อนี้ ถา้ ทาได้ก็
จะช่ วยสะท้อนมุมมองที่ดีต่อภาพลักษณ์ ในแง่ที่ กยศ. จะให้บริ การกับประชาชนเช่นเดี ยวกันเป็ น
การให้บ ริ ก ารกับ ผูก้ ู้ กยศ.ต้องมี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี จิตบริ ก ารที่ ดี สิ่ งส าคัญ ในการเตรี ย ม
บุคลากรของเราคือ บุค ลากรของ กยศ. จะต้องตระหนัก ถึ งความรับ ผิดชอบต่อ การสร้ างความรู ้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การมีจิตอาสาที่จะเข้าไปช่วยผูก้ ู้ ตามลาดับความเร่ งด่วน ซึ่งในประเด็นนี้
ทาง กยศ.ทาอย่างต่อเนื่องและให้ความสาคัญมากที่สุด
ปั ญ หาของ กยศ. ที่ มี ม าก และเกิ ดการสะสมมายาวนาน คื อการไม่ ใส่ ใจเรื่ อ งคน เรื่ อ ง
ปริ มาณ เรื่ องเวลาที่ การพัฒนาเป็ นสิ่ งที่สาคัญในเรื่ องที่ตอ้ งทา เรื่ องของทักษะในการทางาน กับใน
เรื่ องของภารกิจอะไรต่างๆ เพื่อให้มีภาระผูกพันขององค์การ ปัจจุบนั กยศ. มุ่งพัฒนาบุคลากรตลอด
ทุ ก ๆปี ในแต่ ล ะด้านก็ จะมี ก ารอบรมภาพรวม มี ก ารอบรมเฉพาะฝ่ าย ในหลัก สู ตรที่ คิ ด ว่า เป็ น
ประโยชน์
3.3.ระบบการสื่ อสารและเทคโนโลยีทมี่ ีคุณภาพ
เรื่ อ งของการพัฒ นาคุ ณ ภาพเทคโนโลยี และ ระบบการสื่ อ สารที่ มี คุ ณ ภาพ การใช้
เทคโนโลยีถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากสาหรับ กยศ. ยุคนี้ เป็ นยุคแห่ งสารสนเทศ ซึ่ งเรามุ่งเน้นออกเป็ น
สองสวนได้แก่ ส่ วนของการติ ดต่อภายในและการสื่ อสารไปยังภายนอก ทั้งนี้ ทาง กยศ. ใช้การ
สื่ อสารเพื่ อประชาสั มพันธ์ ไปกลุ่ มเป้ าหมายของเรา ซึ่ งขณะนี้ จะเป็ นช่ วงวัยทางาน (เพราะเริ่ ม มี
รายได้พร้อมชาระหนี้ ) ดังนั้นการสื่ อสาร กับกลุ่มเป้ าหมายไม่สามารถได้เพียงช่องทางเดี ยว กยศ.
ไม่ สามารถใช้วิธีต้ งั รับ เพราะเราต้องเข้าใจผูก้ ู้ ในยุคนี้ พ วกเขาไม่ ได้มีแค่โทรศัพ ท์ในการติ ดต่ อ
เกือบทุกคนจะมี Facebook มีแชท ดังนั้นทาง กยศ. จึงใช้วิธีการเปิ ดช่องทางให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย
กยศ. มี Facebook สาหรับแชท กยศ. กาลังทาโดยใช้ให้ Line ตอบ ขณะนี้ มีการประชุ มกันว่าเราจะ
ทาไลน์แบบใด ใช้การตอบแบบอัตโนมัติ หรื อมีแบบเฉพาะกิจ แอพพลิ เคชัน่ ไลน์ กยศ.กาลังจะมี
โดย อยูใ่ นขั้นกาลังศึกษาถึงความเป็ นไปได้วา่ สิ่ งที่กาลังดาเนินการอยู่ สาหรับเทคโนโลยี และการ
สื่ อสารนั้นสาคัญมาก ดังนั้นทางกยศ. ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมและคุ ม้ ค่าหรื อไม่ เพราะฉะนั้น
ช่องทางอื่นที่ กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้ามาติดต่อได้บนแอพพิเคชัน่ บนมือถือ บนสังคมออนไลน์
เราต้องมี ให้ครบ เหมื อนกับ โทรศัพท์ขณะนี้ จะเห็ นว่าแม้แต่เราเองก็มีแนวโน้มการใช้งานลดลง
การติดต่อกับทาง กยศ.ผ่านระบบสื่ อสาร ไม่ใช่ติดต่อยาก แต่การติดต่อแต่ละครั้งใช้เวลานาน
สาหรับด้านการสื่ อสารภายในองค์การเองก็ ทางกยศ. ก็มีเฟสบุคตัวเอง ภายในองค์การเอง
ต้องใช้ไลน์กลุ่มด้วย การใช้อีเมล์ มีการสั่งการทางโทรศัพท์ กล่าวคือทาง กยศ. จะใช้วิธีการ สื่ อใน
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การสื่ อสารในทุกช่องทาง ให้พนักงานทุกคนเข้าใจ วัตถุประสงค์ นโยบายหรื อโครงการหลักที่ตอ้ ง
ให้เขาเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ กยศ. แม้ไม่ได้เป็ นตัวหลัก แต่เป็ นตัวสนับสนุ นที่
ส าคัญ นโยบายการท างาน เราเอาไอที ม าสนั บ สนุ น ให้ เดิ น ไปได้ เร็ ว ขึ้ น ได้ เร็ ว ขึ้ น ดี ข้ ึ น
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โปร่ งใสมากขึ้น การสื่ อสารสาคัญมากคือการสื่ อสารได้ไม่ชดั เจนคนที่รับสื่ อ
มันก็ไม่เข้าใจอีก ชัดเจนหมายความว่าให้คนตีความเองได้ไม่คลุ มเครื อ ทาให้คนรู ้ จกั องค์การมาก
ขึ้น เข้าใจ กยศ. มากขึ้น การสื่ อสารที่มีคุณภาพ เป็ นเรื่ องที่ กยศ.ให้ความสาคัญ และวางแผนไว้ท้ งั นี้
เนื่องจาก ในระยะเวลาสักประมาณ 3 ปี สัญญากับธนาคารกรุ งไทย ธนาคารอิสลามจะหมดสัญญา
ระบบทั้ง หมดจะกลับ มาให้ กยศ.บริ ห ารเอง ดัง นั้ นขณะนี่ ท าง กยศ.จึ ง พัฒ นาแนวทางของ
เทคโนโลยีและการสื่ อสารให้สมบูรณ์มากที่สุดในทุกช่องทางที่เป็ นไปได้
3.4.การสร้ างทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
ทัศนคติที่ดียอ่ มสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์ ของ กยศ. มีทศั นคติของนักศึกษา บางคนที่ มอง
กยศ. เป็ นเหมือนบริ ษทั ไปทวงหนี้ ตัวนักศึกษา เป็ นลูกหนี้ ในความจริ งทาง กยศ.อยากให้นกั ศึกษา
เข้าใจว่าเราเข้ามาช่วยเหลื อมากกว่า คืออยากให้นกั ศึกษาที่เข้ามากู้ กยศ. ปรับทัศนคติใหม่ว่าผูก้ ู้ กู้
ไปก็ตอ้ งส่ งต่อคืนต่อให้รุ่นน้อง เพราะเมื่อนักศึกษาได้รับโอกาสจนเรี ยนจบไปแล้ว ต้องรับผิดชอบ
ในการส่ งโอกาสต่อให้กบั รุ่ นน้อง ให้เงินหมุนเวียนกลับเข้ามาเพื่อที่จะให้รุ่นน้องมีโอกาสเหมือนที่
นักศึกษาที่กู้ กยศ.เคยได้รับ สิ่ งนี้ เป็ นความพยายามในการเปลี่ยนทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการชาระหนี้
โดยมุ่งเป็ นภารกิ จหลักของผูก้ ูท้ ี่ จะต้องแสดงน้ าใจส่ งต่อโอกาส ให้รุ่นน้อง เมื่อผูก้ ูม้ ีงานทาแล้วมี
รายได้แล้ว การมีทศั นคติที่ถูกต้องมี สาคัญมากกว่าที่ กยศ.ต้องไปสร้างกฎ ไปบังคับการชาระหนี้
ทัศนคติที่ดีจะช่วยสร้างการตระหนักถึงความสาคัญที่ตนมีหน้าที่ส่งมอบโอกาสต่อให้รุ่นน้องในสิ่ ง
ที่นกั ศึกษาเคยได้รับมาแล้ว ซึ่ งต่อไปในอนาคตรุ่ นน้องก็จะเจริ ญรอยตาม การมีทศั นคติจะช่วยได้มี
การส่ งมอบโอกาสต่อไปเรื่ อยๆ มันก็จะเป็ นวงล้อวัฏจักร ที่ทาให้ประเทศไทยพัฒนาไป ทัศนคติที่ดี
ต้องเริ่ มที่วธิ ี คิดที่จิตสานึกก่อน เพราะว่ากองทุนมองว่าคนเราถ้าเป็ นคนดีสิ่งเหล่านี้พวกนี้ มนั ตามมา
เอง ส่ วนเรื่ องมาตรการบังคับเรามองว่าเป็ นมาตรการเสริ ม
3.5. การสร้ างความไว้ วางใจในการชาระหนีก้ ้ ยู ืมเงิน
การไว้วางใจของผูก้ ู้ ที่มีต่อ กยศ.ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะให้นโยบายประสบความสาเร็ จ ผูก้ ู้
จะต้องมีความมัน่ ใจว่า การที่กยศ. นาเงินที่ชาระคืนมาเพื่อปล่อยกูต้ ่อมาให้กบั รุ่ นต่อไป เป็ นความ
ร่ วมมือกันในการสร้างโอกาส และสร้างความสาเร็ จให้นกั ศึกษาในรุ่ นต่อไป ความเชื่ อมัน่ จะสร้าง
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ความไว้วางใจ ข้อที่เป็ นจริ งคือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ กยศ.ได้รับกลับจะนากลับมาสร้ างคุ ณค่า
ให้กบั สังคม คืนให้กบั ประเทศไทย
การสร้างความไว้วางใจในการชาระหนี้ คือการที่ลูกหนี้ไว้วางใจ ที่จะชาระหนี้ วา่ และมัน่ ใจ
ว่าเงิ น จะเอาไปใช้ให้ เกิ ด ประโยชน์ ก ับ กองทุ น ไม่ มี ปั ญ หา ในอดี ต ที่ ผ่า นมาทาง กยศ.ไม่ เคยมี
ประเด็นว่าเคยถู กถาม เพราะผูก้ ูท้ ุกคนเข้าใจว่าเงินนี้ ตอ้ งเอากลับมากูต้ ่อ ไม่เช่ นนั้นเด็กรุ่ นน้องจะ
ได้รับผลกระทบ อีกประเด็นหนึ่งคือทาง กยศ. สานักงบประมาณก็ดูแลอยู่ มีสภาก็ดูแลอยู่ เวลาตั้ง
งบขอกูย้ มื เพราะว่าลักษณะของกองทุนถูกตั้งขึ้นมาเป็ น แนวคิดของเงินหมุนเวียน เงินหมุนกลับมา
ใช้ ส่ วนที่ขาดคือขอสนับสนุนเพิ่ม กองทุนเป็ นหนึ่งของกองทุนหมุนเวียน
4.แนวทางในการจัดการในการเพิม่ ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการ
ชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษาเพื่อให้ เกิดความสาเร็จต้ องทาอย่ างไร
การนาแนวทางการจัดการ นโยบายการเพิ่มประสิ ทธผลในการชาระหนี้ ต้องเกิ ดจากการ
บูรณาการปั จจัยหลาย ๆ ประการเข้าด้วยกัน ทาง กยศ. ก็ตอ้ งมาคิดโครงการเพื่อที่จะนาไปปฏิบตั ิให้
ได้จริ ง ในทุกนโยบายต้องมีการศึกษาผลเสี ยผลได้และต้องศึกษาถึงความเป็ นไปได้ มีการจัดทาก็
ต้องให้บงั เกิ ดผลได้จริ ง มีการลงไปดู ในกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบเพื่อที่จะให้ได้ผลจริ ง เพื่อก่อนที่จะ
นาไปปฏิบตั ิ และเมื่อปฏิบตั ิแล้วต้องประเมินผลกลับมาเป็ นวงล้อ นาผลที่ ศึกษานาร่ องมาสรุ ปว่าสิ่ ง
ใดที่ขาดไป ต้องมาเพิ่มเติมเป็ นนโยบายใหม่ ดังนั้นโนบายสาธารณะ ทางกยศ. จะต้องนาการปรับมี
การสร้ างเสริ ม เป็ นวงล้อที่ ต่อเนื่ องไป เมื่ อเริ่ ม รั บ เป็ นปั จจัยเข้ามา ดาเนิ นการ ดู ผ ลที่ เกิ ด มี ก าร
ประเมิ นผลย้อนกลับ เพื่ อนากลับ เข้ามาเป็ นปั จจัย นาเข้าอี ก ต่ ออี ก คื อต้องมี ผ ลตอบรั บ เข้ามา ให้
ประเมินผล คือโครงการทุ กโครงการของ ทางกยศ. จะสาเร็ จหรื อไม่ ไม่ได้เกิ ดจากการผลเพียง
อย่างเดียว ต้องมีการพิจารณาแบบระยะยาว หากประสิ ทธิภาพเป็ นไปตามต้องการแล้วก็จะเก็บเป็ น
แนวทางนโยบายที่ใช้ต่อไป และหากบางนโยบายที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล ก็จะมีประชุมเพื่อหาทางแก้ไข
รวมถึงบางนโยบายที่อาจจะพิจารณาแล้วว่ามีประสิ ทธิ ผล 95% แล้วอีก 5% ที่ไม่บรรลุผล
ทาง กยศ. จะไม่เพิกเฉย จาพิจารณาหากทางปรับปรุ งใน ส่ วนที่เหลือให้ได้ประสิ ทธิ ผลที่
สมบู รณ์ ข้ ึนในปี ถัดไป เพราะฉะนั้นการจัดการในส่ วนนี้ เน้นการทาให้เป็ นประโยชน์ให้ได้มาก
ที่ สุ ด ทุ ก นโยบายจะต้อ งมี ก ารด าเนิ น การได้จริ ง เมื่ อ ให้ เห็ น ตัวอย่า งด้วยว่าท าแล้ว ก็ จะทยอย
ปรับ ปรุ งในส่ วนที่ ยงั ท าไม่ได้ และส่ วนที่ ยงั ไม่ได้ท า หรื อส่ วนที่ ไม่ได้บรรลุ ตามเป้ าหมาย ทาง
กยศ. จะใช้การจัดการด้วย การนามาเป็ นปั จจัยป้ อนเข้าใหม่ ประมวลผลใหม่ ถือเป็ นวงล้อในการทา
นโยบายในการปฏิบตั ิที่หมุนเวียน
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การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา เกิดจากการผล
จากการผสานวิธี จากการทาวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพมาสรุ ปดังภาพที่ 4.3 ดังนี้

ภาพที่ 4.3 แนวทางและข้อ เสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการ
นานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ จาเป็ นต้องอาศัย ตั้งแต่การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ ดีของ กยศ. ให้ผูก้ ู้
กยศ.รู ้ สึ ก ว่า กยศ.ไม่ ใช่ เจ้าหนี้ แต่ เป็ นโอกาสที่ หยิบ ยื่นให้ผูก้ ู้เข้ามาสู่ โอกาสทางการศึ ก ษา เปิ ด
ช่องทางให้คาปรึ กษากับผูก้ ู้ และสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคนไทยที่จะหยิบยื่น
โอกาสต่ อให้ก ับ รุ่ นน้อง และด้วยความเปลี่ ยนแปลงในยุคโลกาภิ วตั น์การพัฒ นาของระบบการ
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สื่ อสารและแอพพิ เคชัน ท าให้ผูก้ ู้ในฐานะคนรุ่ นใหม่ใช้โทรศัพ ท์มือถื อได้ง่ายขึ้ น กยศ.เองจึ งมี
แนวทางพัฒนาช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงตัวผูก้ ู้ การพัฒนาระบบสื่ อสาร
ใช้ท้ งั ในองค์การเพื่อความสะดวกในการทางาน และใช้ภายนอกองค์การ เพื่อใช้กลยุทธ์ในเชิ งรุ ก
เปิ ดช่ องทางการสื่ อสารที่ ชัดเจนโปร่ งใส่ ให้เกิ ดขึ้ นระหว่าง กยศ.กับ ผูก้ ู้ ดังนั้นเพื่ อให้ นโยบาย
ดังกล่าวบรรลุผล กยศ.จึงมีความจาเป็ นที่จะพัฒนาบุคลากรของตนให้กา้ วทันเทคโนโลยี มีจิตใจ
ให้บริ การ และมีแผนงานการใช้แหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีความเป็ นมืออาชีพ
ผลของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน และระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยี จะท าให้ กยศ.กับ ผู ก้ ู้ไ ม่ ห่ างเหิ น กัน สร้ า งการตระหนัก ในหน้ าที่ ข องตนท าให้
ทัศนคติของผูก้ ูท้ ี่มีต่อ กยศ. และทัศนคติในการรับผิดชอบต่อส่ วนรวมดีข้ ึนทาให้เกิดความพึงพอใจ
และไว้วางใจ จนท าให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ดในการช าระหนี้ จนเกิ ดวัฎ จัก รที่ พ ฒ
ั นา ผูท้ ี่ ไ ด้รับ
โอกาส ให้มีอนาคต และส่ งมอบอนาคตให้คนรุ่ นหลัง จนทาให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั อยู่ 3 ประการคือ 1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
ที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา 2. เพื่อ
ศึกษาหาประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุ นเงิ น
ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และ3. เพื่ อ พัฒ นาแนวทางและข้อ เสนอแนะทางการจัด การในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ใช้ เทคนิ คการวิจยั เชิ งผสม (Mixed Method Research) การศึกษาในครั้งนี้ เป็ น
การศึ ก ษาวิจยั แบบผสม โดยเน้นการวิจยั เชิ งปริ มาณ(Quantitative Research) ซึ่ ง จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมู ล จากแหล่ ง ข้อมู ล ได้แก่ บ รรดานัก ศึ ก ษาที่ กู้ยืม เงิ น กยศ. ส าเร็ จการศึ ก ษาตั้ง แต่ ปี
การศึกษา 2549 – 2559 เป็ นผูก้ ูย้ ืมทั้งที่สามารถชาระหนี้ ได้และชาระหนี้ ไม่ได้ และนาวิธีวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลจากผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องในเชิ งนโยบาย โดยสามารถสรุ ป
อภิปรายผล และให้ขอ้ เสนอแนะได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อ มู ล ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิ จ ัย พบว่ า ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 65.71) ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 72.38)
มี อายุใ นช่ วง 21-22 ปี (ร้ อยละ33.81) อาชี พ ของผูป้ กครองส่ วนใหญ่ คื อ ค้า ขาย (ร้ อยละ 35.71)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บิดามารดา (ร้อยละ 59.52) ระยะเวลาที่กกู้ องทุน
เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาอยู่ในช่ วง 4 ปี (ร้อยละ 38.10) ส่ วนใหญ่สมาชิ กในครอบครั วไม่มีใครกู้
เงินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ยกเว้นผูต้ อบ (ร้อยละ 62.86) และส่ วนใหญ่มีจานวนสมาชิ กใน
ครอบครัว (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ) (ร้อยละ 59.76)
2. ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ภาพรวมอยู่ในระดับที่ ดีม ากในทุ กด้า นโดยเป็ นผลมากจากการได้รับ การ
ประเมินภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความไว้วางใจจากผูก้ ูเ้ งิน กยศ. ทิศทางการดาเนินตามนโนบาย
ในปั จจุบนั จึงมีทิศทางในทางที่ดีข้ ึนตามลาดับ
2.1 ผลการประเมินการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่
ในระดับมาก ในส่ วนการสร้างภาพลักษณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 โดยด้านที่ได้รับ
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การประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิ ด
ตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.16) ในขณะที่การสร้างภาพลักษณ์
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและบริ บทแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยที่ 4.16 โดยด้านที่ได้รับการประเมินมากกว่า
ทุ ก ข้อได้แก่ เรื่ อง ภาพลัก ษณ์ ข องกองทุ นกู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา แสดงให้เห็ นว่า คนในประเทศให้
ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.20)
2.2 ผลการประเมิ นการพัฒนาบุ คลากรในการปฏิ บ ตั ิ ง าน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ใ น
ระดับมาก ในส่ วนการใช้ทรั พยากรมนุ ษย์อย่างมีคุณภาพ มี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.01 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมิ น มากกว่ า ทุ ก ข้อ ได้ แ ก่ เ รื่ อง หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบายและทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ
(ค่าเฉลี่ย 4.05)ในขณะที่การพัฒนาทักษะการทางาน มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 โดยด้านที่ได้รับการประเมิน
มากกว่าทุกข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา มุ่งเน้นการส่ งเสริ มบุ คลากรให้มี
คุ ณค่ า และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลในการท างานให้ป ระสบความสาเร็ จ (ค่ า เฉลี่ ย 4.08) และการรั ก ษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ดารงอยูค่ ู่กบั องค์การ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.09 โดยด้านที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุก
ข้อ ได้แ ก่ เ รื่ อ ง หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น ให้ บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดีข้ ึ น
(ค่าเฉลี่ย 4.14)
2.3 ผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน ผลการวิจยั พบว่าทุ กข้ออยู่ใ น
ระดับ มาก ในส่ วนการประสานหล่ อหลอมทางองค์การ มี ค่ า เฉลี่ ยที่ 4.02 โดยด้านที่ ไ ด้รับการ
ประเมิ นมากกว่า ทุ กข้อได้แก่ เรื่ อง หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืม เพื่ อการศึ กษา มี ความสามารถในการ
สื่ อ สารเกี่ ย วกับ องค์ ก ารและสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นงาน (ค่ า เฉลี่ ย 4.06) ส่ ว นบรรยากาศของการ
ติดต่อสื่ อสาร มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.06 โดยด้านที่ได้รับการประเมิ นมากกว่าทุ กข้อได้แก่ เรื่ องหน่ วยงาน
กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นการติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสื่ อสารสอง
ทางกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (ค่าเฉลี่ ย 4.11) ด้านคุณภาพของสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.11 โดยด้านที่
ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ องกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สามารถให้ขอ้ มูลที่ เชื่อถือได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่ (ค่าเฉลี่ย 4.15)
2.4 ผลการประเมินทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ผลการวิจยั พบว่าทุกข้อ
อยู่ใ นระดับ มากถึ งมากที่ สุ ด ในด้า นความรู ้ ความเข้า ใจ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.04 โดยด้านที่ ไ ด้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ท่านได้พฒั นาความเข้าใจในกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาจากการ
ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่ อง (ค่าเฉลี่ย 4.10) ในด้านความรู ้สึก มีค่าเฉลี่ย 4.12 โดยด้านที่ได้รับการ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่เรื่ อง ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ ืมกองทุนกูย้ ืมเพื่อ
การศึกษา และจะทาหน้าที่ของลู กหนี้ ที่ดี (ค่าเฉลี่ ย 4.14) ในด้านพฤติกรรมได้รับการประเมินสู ง
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โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.27 และค่าที่ได้รับการประเมินมากที่สุดได้แก่ ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ูย้ ืมทุก
ท่านที่ตอ้ งนาเงินมาให้กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.30)
2.5 ผลการประเมินความไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับ มากถึ ง มากที่ สุ ด ด้า นความไว้วางใจในการชาระหนี้ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.17 โดยค่ า ที่ ไ ด้รับ การ
ประเมินมากกว่าทุกข้อได้แก่ ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วยความเป็ น
ธรรมและเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม (ค่าเฉลี่ ย 4.21) ใน
ด้านความไว้วางใจในการตอบสนองความต้ องการมี ค่าเฉลี่ ยที่ 4.15 โดยค่าที่ ได้รับการประเมิ น
มากกว่าทุกข้อได้แก่ ข้าพเจ้าไว้วางใจว่ากองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 4.16)
2.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ใน
ระดับมากถึ งมากที่สุด ด้านการสร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ ยที่ 4.10 โดยค่าที่
ได้รับ การประเมิ นมากกว่า ทุ ก ข้อได้แก่ นโยบายการช าระหนี้ สร้ า งความพึ ง พอใจแก่ ข ้า พเจ้า
(ค่ า เฉลี่ ย 4.11) ในส่ วนการสร้ า งสั ม พันธภาพที่ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 4.15 โดยค่ า ที่ ไ ด้รับ การประเมิ น
มากกว่า ทุ ก ข้อได้แก่ ข้า พเจ้า ยินดี ที่ จะให้ข ้อมู ล ต่ อผูท้ ี่ ส นใจเกี่ ย วกับ การกู้เงิ นกองทุ นกู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา (ค่าเฉลี่ย 4.23)
2.7 ผลการประเมิ นประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ ผลการวิจยั พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับ มาก
ด้านความคุม้ ค่าของการใช้ทรัพยากรที่มี มีค่าเฉลี่ยที่ 4.01 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุ ประสงค์การกูแ้ ละสามารถติ ดตาม ได้อย่าง
ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่ วนได้สินทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.03 โดยค่าที่ได้รับการประเมินมากกว่าทุกข้อ
ได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิ กมากูเ้ งินอย่างต่อเนื่ อง และใช้หนี้ ตรง
เวลา (ค่าเฉลี่ย 4.05)
2.8 สรุ ปได้ว่าสาหรับประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ ในประเด็นของความคุ ม้ ค่าของการใช้
ทรัพยากรที่มี พบว่าส่ วนที่ กองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา ส่ วนที่ เป็ นจุ ดแข็งคื อ กยศ. สามารถทราบ
วัตถุ ประสงค์การกู้และสามารถติ ดตาม ได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ ส่วนที่ ควรได้รับการปรั บ ปรุ ง
ได้แก่ เรื่ องการปลดเปลื้ องหนี้ สินของสมาชิ กบรรลุ เป้ าหมาย ในขณะที่ประเด็นที่สองในเรื่ อง
สิ นทรัพย์ ด้านที่เป็ นจุดแข็งได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิ กมากูเ้ งิ น
อย่างต่อเนื่ อง และใช้หนี้ ตรงเวลา และที่ดา้ นที่ยงั ต้องปรับปรุ งได้แก่ กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษามี
สภาพคล่องสามารถโอนจานวนเงิ นกูท้ ี่ได้จดั สรรให้แต่ละโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาได้ตรง
เวลา
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3. ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงิน
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อ
การชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ได้รับอิทธิ พลรวมเชิ งบวกจาก ทัศนคติที่
มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม ( = 0.85) ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( = 0.60) ความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ( = 0.47) ความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ ( = 0.24)
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืม ( = 0.24) และการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
( = 0.15) อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ในขณะที่ ค วามพึ ง พอใจต่ อนโยบายการช าระหนี้ ได้รั บ
อิ ทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ทัศนคติ ที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกู้ยืม ( =0.93) ระบบการ
สื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.64) การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีสาหรั บกองทุ นกู้ยืม ( =0.25) และการ
พัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน ( =0.16) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ความไว้วางใจในการชาระหนี้
กูย้ ืมเงิน ได้รับอิทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงินกูย้ ืม ( =0.90)
ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ( =0.64) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ มื ( =0.25) และ
การพัฒ นาบุ ค ลากรในการปฏิ บ ัติ งาน ( =0.16) อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ และทัศ นคติ ที่ มี ต่อ
นโยบายในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืม ได้รับอิทธิ พลรวม เชิ งบวกจาก ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ (
=0.71) การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดีส าหรั บ กองทุ นกู้ยืม ( =0.21) และการพัฒนาบุ คลากรในการ
ปฏิบตั ิงาน ( =0.18) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
4. สภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุ นเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาแรกได้แก่เรื่ องช่องทางการชาระเงิน ที่ไม่สะดวก แต่ใน
จากเดิ มปั จจุบนั ปั ญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึนเนื่ องจากพัฒนาการของเทคโนโลยี การใช้
ระบบบาร์ โค้ด และการพัฒนาแอพพิเคชันรองรับ ทาให้การประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนทาได้ง่าย
ขึ้น และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น การเพิ่มขึ้นของธนาคารที่ให้บริ การ การเกิดขึ้นของพร้อมเพย์ เป็ น
สิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาดังกล่าว ทาให้เกิดประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ มากขึ้น ประการที่สองที่จะเพิ่มให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ น คื อ ช่ องทางกรมสรรพากร ที่ ใ ห้นายจ้า งไปหัก ภาษี ทุ ก เดื อ น แนวทาง
แก้ปัญหาคงต้องให้ความสาคัญที่ตวั กฎหมาย กฎหมายปั จจุบนั ยังไม่มีมาตรการที่จะบังคับผูก้ ยู้ มื ใน
เรื่ องของการชาระหนี้ ขาดมาตรการคือทางกองทุน จะเรี ยกว่าขาดมาตรการการบังคับการให้ชาระ
หนี้ ในเมื่อติดตามไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่งก็ตอ้ งฟ้องร้องดาเนินคดี หากใช้มาตรการเรื่ อง การเข้าเครดิตบู
โร การฟ้องร้องคดีจะลดลง
5. การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ จาเป็ นต้องอาศัย ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กยศ. ให้ผกู ้ ู้ กยศ.
รู ้สึกว่า กยศ.ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่เป็ นโอกาสที่หยิบยื่นให้ผกู ้ ูเ้ ข้ามาสู่ โอกาสทางการศึกษา เปิ ดช่องทาง
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ให้คาปรึ กษากับผูก้ ู้ และสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคนไทยที่จะหยิบยื่นโอกาส
ต่อให้กบั รุ่ นน้อง และด้วยความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์การพัฒนาของระบบการสื่ อสารและ
แอพพิเคชัน ทาให้ผูก้ ูใ้ นฐานะคนรุ่ นใหม่ใช้โทรศัพท์มือถื อได้ง่ายขึ้น กยศ.เองจึงมีแนวทางพัฒนา
ช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงตัวผูก้ ู้ การพัฒนาระบบสื่ อสาร ใช้ท้ งั ในองค์การ
เพื่อความสะดวกในการทางาน และใช้ภายนอกองค์การ เพื่อใช้กลยุทธ์ในเชิ งรุ ก เปิ ดช่ องทางการ
สื่ อสารที่ชดั เจนโปร่ งใส ให้เกิ ดขึ้นระหว่าง กยศ.กับผูก้ ู้ ดังนั้นเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุ ผล
กยศ.จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะพัฒนาบุคลากรของตนให้กา้ วทันเทคโนโลยี มี จิตใจให้บริ การ และมี
แผนงานการใช้แหล่งสนับสนุ นจากหน่วยงานที่มีความเป็ นมืออาชี พ ผลของการสร้างภาพลักษณ์ที่
ดี การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบตั ิงาน และระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี จะทาให้ กยศ.กับผูก้ ู้
ไม่ห่างเหิ นกันสร้างการตระหนักในหน้าที่ของตนทาให้ทศั นคติของผูก้ ูท้ ี่มีต่อ กยศ. และทัศนคติใน
การรั บผิดชอบต่อส่ วนรวมดี ข้ ึ นทาให้เกิ ดความพึงพอใจและไว้วางใจ จนทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดในการชาระหนี้ จนเกิดวัฎจักรที่พฒั นา ผูท้ ี่ได้รับโอกาส ให้มีอนาคต และส่ งมอบอนาคตให้
คนรุ่ น หลัง จนท าให้ ป ระเทศชาติ เ กิ ด การพัฒ นา หรื อกล่ า วได้ ว่ า การพัฒ นาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ ตอ้ งเน้น
ความส าคัญ ในด้า น การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ส าหรั บ กองทุ น กู้ยื ม การพัฒ นาบุ ค ลากรในการ
ปฏิ บตั ิ งาน ระบบการสื่ อสารที่ มีคุณภาพ ทัศนคติ ที่มีต่อนโยบายในการช าระหนี้ เงิ นกู้ยืม ความ
ไว้วางใจในการชาระหนี้กยู้ มื เงิน และความพึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ อย่างผสมผสานกัน
5.2 อภิปรายผล
1.ผลการวิจยั พบว่า สภาพปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประสิ ทธิ ผลในการชาระหนี้ เงินกูย้ มื ของ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาแรกได้แก่เรื่ องช่องทางการชาระเงิน ที่ไม่
สะดวก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พงษ์พนั ธุ์ พลเยี่ยม (2543) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง การติดตามการ
ดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ปี การศึกษา 2541 ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาในการดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ที่ อยู่ในระดับเป็ นปั ญหามากคื อ ขาด
ความมัน่ ใจในการชาระเงินคืนตามกาหนด ขาดงบประมาณในการการดาเนินการ และปั ญหาเรื่ อง
ช่ องทางการช าระเงิ น แต่ ใ นจากเดิ ม ปั จจุ บ นั ปั ญหาดัง กล่ า วได้รับ การแก้ไ ขให้ดี ข้ ึ น เนื่ อ งจาก
พัฒนาการของเทคโนโลยี การใช้ระบบบาร์ โค้ด และการพัฒนาแอพพลิ เคชั่นรองรับ ทาให้การ
ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนทาได้ง่ายขึ้น และติดตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น การเพิ่มขึ้นของธนาคารที่
ให้บริ การ การเกิ ดขึ้นของพร้ อมเพย์ เป็ นสิ่ งที่ช่วยลดปั ญหาดังกล่าว ทาให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลในการ
ชาระหนี้ มากขึ้น ประการที่สองที่จะเพิ่มให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ ช่องทางกรมสรรพากร ที่ให้
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นายจ้างไปหักภาษีทุกเดื อน แนวทางแก้ปัญหาคงต้องให้ความสาคัญที่ตวั กฎหมาย กฎหมายปั จจุบนั
ยังไม่มีมาตรการที่จะบังคับผูก้ ูย้ ืมในเรื่ องของการชาระหนี้ ขาดมาตรการคือทางกองทุน จะเรี ยกว่า
ขาดมาตรการการบังคับการให้ชาระหนี้ ในเมื่อติดตามไม่ได้ไปถึงจุดหนึ่ งก็ตอ้ งฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี
หากใช้มาตรการเรื่ อง การเข้าเครดิตบูโร การฟ้องร้องคดีจะลดลง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมชัย
ฤชุ พนั ธ์ และชลธาร วิศรุ ตวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “แนวทางการบริ หารจัดการกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา” ที่พบว่า เงื่ อนไขการชาระหนี้ ของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาผ่อนปรน
มาก ระบบการติดตามและบังคับการชาระหนี้ ไม่เข้มงวด ทาให้รายได้จากดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมไม่เพียง
พอที่จะครอบคลุ มต้นทุนการบริ หารและจัดการกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาได้ งานวิจยั ของ
สุ ดท้าย ชัยจันทึก. (2560). ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการให้เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาของ
ภาครัฐ ในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่เสนอว่าเงื่อนไขของ กยศ.ที่ผอ่ นปรนมากเกินไปทา
ให้เกิ ดปั ญหาในการชาระหนี้ และการติดตามหนี้ งานวิจยั ของ เสกสรรค์ บุญรอด. (2553). ทาการ
วิจยั เรื่ อง การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อ
การศึกษา: กรณี ศึกษาสถาบันการศึกษาระดับอุ ดมศึ กษา ที่เสนอว่า ปั ญหาของ กยศ.คือ การขาด
กลไกการติดตามการชาระหนี้ คืนที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้เกิดความสู ญเสี ยต่อรัฐและผูเ้ สี ยภาษี และ
งานวิจยั ของอมรา ติ รศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษาใน
ประเทศไทย : ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข ที่ พบว่า กยศ.มี ปัญหาการขาดประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการ นโยบาย การจัดสรร คัดสรร การแจกจ่าย ระบบการติดตามทวงหนี้ และการชาระหนี้
ของกองทุนให้ทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2. ประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุน
เงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาเกิ ดจาก รวมเชิ งบวกจาก (1) ทัศนคติที่มีต่อนโยบายในการชาระหนี้ เงิ น
กู้ยื ม ดัง ที่ ชัย สมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) เสนอว่ า ความพอใจของลู ก ค้า มี ผ ลจากความรู ้
ความสามารถ ความพร้ อมในด้านกายและอารมณ์ ในขณะให้บริ การรวมถึ งความเต็มใจในการ
ให้บ ริ ก ารของพนัก งานสิ่ ง หนึ่ ง ที่ นัก การตลาดต้องท าคื อ การคัดเลื อกพนัก งานจะต้องท าอย่าง
รอบคอบ ต้องมีการวัดทัศนคติของผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ ระบบการสื่ อสารที่มีคุณภาพ ดังที่
งานวิจยั ของ อมรา ติรศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศไทย : ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข เสนอว่าการสื่ อสารของสารสนเทศ มีความจาเป็ น
ในการสร้ า งการรั บ รู ้ ตระหนัก ถี ง ผลกระทบ รวมทั้ง บทลงโทษทั้ง ในรู ป แบบทางการเงิ น และ
รู ปแบบอื่น (2) ความไว้วางใจในการชาระหนี้ กูย้ ืมเงิ น ดังแนวคิดของ Burn and Stalker (1990) ที่
เสนอว่า ความไว้วางใจจะช่วยในการสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบในชีวติ โดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่คล่องตัวและมีการเปลี่ยนแปลงง่ายจนเกิดบรรยากาศการติดต่อสื่ อสารกันอย่างเปิ ดเผย (3) ความ
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พึงพอใจต่อนโยบายการชาระหนี้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสกสรรค์ บุญรอด. (2553). ทาการวิจยั
เรื่ อง การประเมินผลและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืม เพื่อ
การศึ กษา: กรณี ศึกษาสถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษาที่เสนอว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพี่อการศึกษา เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลไม่พบความ
แตกต่างกัน (4) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับกองทุนกูย้ ืมดังที่ Kotler (2000 : 296) ได้กล่าวเสนอ
ว่า ภาพลักษณ์ (Image) คือ ภาพที่เกิ ดขึ้ นในใจของประชาชนที่ มีต่อองค์การหรื อสถาบัน ซึ่ งเน้น
เฉพาะภาพของตัวสถาบันหรื อองค์การเพียงส่ วนเดียว ไม่รวมถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่จาหน่าย ดังนั้น
ภาพลักษณ์ประเภทนี้ จึงเป็ นภาพที่สะท้อนถึงการบริ หารและการดาเนิ นงานขององค์การ ทั้งในแง่
ระบบบริ ห ารจัด การ บุ ค ลากร(ผู บ้ ริ ห ารและพนัก งาน) ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการทา
ประโยชน์แก่สาธารณะ และ(5) การพัฒนาบุคลากรในการปฏิ บตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) เสนอว่า ประสิ ทธิ ผลขององค์การเกิ ด
จาก การประเมินความสาเร็ จของงาน องค์การจาเป็ นต้องรู ้วา่ งานที่กระทาอยูน่ ้ นั กาลังดาเนิ นการอยู่
ถึงขั้นใด หรื อดาเนิ นการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมีมากน้อยเพียงใด โดย
ในมิติของประโยชน์ของการประเมินเพื่อการพัฒนาบุคลากรเมื่อพบว่าบุคลากรใดบกพร่ องความรู ้
ความสามารถในด้านใด จะได้หาทางส่ งเสริ มให้บุคลากรเหล่านั้นได้มีการพัฒนาศักยภาพของตน
ในสิ่ งที่ ไม่รู้ตอ้ งทาให้เกิดมีความรู ้แตกฉานชานาญกว่าคนอื่น ๆ ไม่ชอบงานของตนเองต้องทาให้
เกิ ดความรักในงานที่รับผิดชอบเป็ นชี วิตจิตใจ หรื อทาไม่ได้ตอ้ งส่ งเสริ มให้มีทกั ษะเชี่ ยวชาญเป็ น
อย่างยิง่ เหนือกว่าใครๆ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม
3. การพัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะทางการจัดการในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ จาเป็ นต้องอาศัย ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กยศ. ให้ผกู ้ ู้ กยศ.
รู ้สึกว่า กยศ.ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่เป็ นโอกาสที่หยิบยื่นให้ผกู ้ ูเ้ ข้ามาสู่ โอกาสทางการศึกษา เปิ ดช่องทาง
ให้คาปรึ กษากับผูก้ ู้ และสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะคนไทยที่จะหยิบยื่นโอกาส
ต่อให้กบั รุ่ นน้อง และด้วยความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์การพัฒนาของระบบการสื่ อสารและ
แอพพิเคชัน ทาให้ผกู ้ ูใ้ นฐานะคนรุ่ นใหม่ใช้โทรศัพท์มือถื อได้ง่ายขึ้น กยศ.เองจึงมีแนวทางพัฒนา
ช่องทางดังกล่าวเพื่ออานวยความสะดวกและเข้าถึงตัวผูก้ ู้ การพัฒนาระบบสื่ อสาร ใช้ท้ งั ในองค์การ
เพื่อความสะดวกในการทางาน และใช้ภายนอกองค์การ เพื่อใช้กลยุทธ์ในเชิ งรุ ก เปิ ดช่ องทางการ
สื่ อสารที่ชดั เจนโปร่ งใส ให้เกิ ดขึ้นระหว่าง กยศ.กับผูก้ ู้ ดังนั้นเพื่อให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุ ผล
กยศ.จึ งมี ความจาเป็ นที่ จะพัฒนาบุคลากรของตนให้กา้ วทันเทคโนโลยี มี จิตใจให้บริ การ และมี
แผนงานการใช้แหล่งสนับสนุ นจากหน่ วยงานที่ มีความเป็ นมื ออาชี พ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สมฤดี วงศ์สมิง (2540) ได้ศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์การดาเนิ นงานตามนโยบายกองทุนเงิ นให้
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กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา” ซึ่ งการเสนอแนวทางให้ กยศ.ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการดาเนิ นงานให้รวดเร็ วขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการแนะนาและตรวจสอบ
เอกสารช่วงงานเร่ งด่วน งานวิจยั ของ บรรพต ศรี วชิ ยั (2541) ได้ศึกษาเรื่ อง “สภาพการดาเนิ นงาน
กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเชี ยงราย” ที่เสนอให้ กยศ. สร้างระบบ
การประสานงานกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายและมีการติดตามประเมินรายงานผลและประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนิ นงานอย่า งสม่ า เสมอ งานวิจยั ของ ณรงค์ กุ ศ ลสร้ า ง (2543) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง “ปั ญหาการ
ดาเนิ นงานกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 6” ที่ เสนอให้การดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ กษาคื อ การจัดทาเอกสาร
หลักฐานประชาสัมพันธ์ ให้ผูก้ ูท้ ราบ การจัดทาเอกสารหลักฐานของสัญญาเงิ นกู้ควรได้รับการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสม งานวิจยั ของ เสาวลักษณ์ จงรัตนานนท์ (2543) ได้ศึกษาเรื่ อง “ประสิ ทธิผล
ของกองทุ นเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึ กษา ศึ กษาเฉพาะกรณี มหาวิทยาลัยเกริ ก” ที่เสนอให้จดั สรร
บุคลากรที่ทางานให้เหมาะสมกับจานวนงานและมีข้ นั ตอนในการดาเนิ นงานหลายขั้นตอน เพื่อลด
ความผิดพลาด งานวิจยั ของ อมรา ตันประวัติ (2544) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการชาระคืน
เงินกูโ้ ครงการกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา : กรณี ศึกษานิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร” ที่ เสนอว่า การดาเนิ นงานกองทุ นเงิ นให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษามี ก รอบ
แนวทางขั้นตอนในการปฏิบตั ิที่ชดั เจน แต่เมื่อนาไปปฏิบตั ิก็มีปัญหาบางประการเพราะสภาพความ
พร้อมของแต่ละโรงเรี ยนแต่ละแห่ งแตกต่างกัน งานวิจยั ของ จารุ วรรณ เป็ งมล (2559) ทาวิจยั เรื่ อง
กลยุทธ์การบริ หารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กย
ศ.) ในอนาคต ที่เสนอว่า กยศ. ควรนาแนวคิด CSR มาใช้ในการบริ หารจัดการกองทุนฯมากกว่าเดิม
และควรอยู่ในกระบวนการทางานหลักขององค์กรเป็ น“CSR in-process" โดยปรั บปรุ งข้อก าหนด
ข้อบังคับ หรื อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการการทางานของกยศ. โปร่ งใสและเป็ น
ธรรมกับ ทุ ก ฝ่ าย งานวิ จ ัย ของ สุ ร ศัก ดิ์ มี บ ัว . (2561). ท าการวิ จ ัย เรื่ อง การวิ เ คราะห์ ร่ า ง
พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กองทุ นเพื่ อการศึ กษาพ.ศ.....ที่ เหมาะสมต่ อการบัง คับใช้ โดยเสนอว่า
การศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านเพราะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคน
ในสังคมลดความเหลื่อมล้าและช่วยยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนให้สูงขึ้น และงานวิจยั ของ
อมรา ติรศรี วฒั น์. (2559) ทาการวิจยั เรื่ อง การผิดนัดชาระเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย :
ปั ญหาและแนวทางในการแก้ไข. ที่ เสนอว่า กยศ.ต้องพัฒนาบุ ค ลากรให้มี ค วามเหมาะสมของ
คุณสมบัติบุคคลากรในหน่ วยงานเงิ นกองทุนฯ มีความรอบรู ้ มีความสามารถ ในการปฏิบตั ิ หน้าที่
อย่างมืออาชี พ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ปราศจากการบริ หารจัดการที่มีพิธีการมากเกินไป การทางานเป็ น
ทีม มีวฒั นธรรม มีวินยั มีระเบียบแบบแผน ทางานอย่างเป็ นระบบสามารถตรวจสอบและติดตาม
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ผลได้ และต้อง มีกระบวนการขั้นตอนการรับชาระเงินกูท้ ี่ชดั เจน เหมาะสม มีความถูกต้อง ทันเวลา
และมีฐานข้อมูลที่ สามารถติ ดตามผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และเป็ นปั จจุบนั จากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องฝ่ าย
กองทุนนายจ้าง กรมสรรพากร ผูร้ ับชาระหนี้ และสถาบันการศึกษา
5.3 ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้ อเสนแนะในเชิงนโยบาย
1. ผลจากการวิจยั พบว่าประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้
เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาเกิดจากทัศนคติที่ดีของผูก้ ู้ ดังนั้นก่อนพิจารณากูย้ มื เงิน
คุ ณสมบัติหนึ่ งก็คือการประเมินทัศนคติของผูก้ ูย้ ืม โดยอาจมีการประเมินเพื่อสะท้อนสภาพก่ อน
กูย้ มื นอกจากการประเมินเพียงผลการเรี ยนเท่านั้น หากผูก้ ยู้ มื มีความตระหนักและเข้าใจถึงที่มาของ
การชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา และเข้าใจความรับผิดชอบและบทบาท
ของตนในการชาระหนี้ให้ตรงเวลาเพื่อรุ่ นน้อง ก็จะทาให้ประสิ ทธิ ผลในการนานโยบายดังกล่าวไป
ใช้มีความสาเร็ จตามเป้าหมาย
2. ปั จจัยที่เป็ นองค์ประกอบร่ วมได้แก่ความไว้วางใจ และความพึงพอใจที่มีต่อกองทุนเงิ น
ให้กูย้ ืม ปั จจัยดังกล่าวเป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการมีทศั นคติที่ดี ดังนั้นกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาต้อง
คานึงถึงโดยมอาจมีการประเมินผลของสองปั จจัยดังกล่าว และหาหนทางที่จะพัฒนาความไว้วางใจ
และสร้างความพึงพอใจต่อการชาระหนี้คืนของลูกหนี้
3. ปั จจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ เพื่อการชาระ
หนี้ เงิ นกูย้ ืมของกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่มีอิทธิ พลมากที่สุดได้แก่ ระบบการสื่ อสารที่ มี
คุ ณภาพ ดังนั้นการเพิ่มช่ องทางเพื่อสร้ างความเข้าใจและสร้ างทัศนคติที่ดีเป็ นสิ่ งที่ กองทุนเงิ นให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษาจาเป็ นต้องทาเป็ นลาดับแรก ยิ่งในยุคที่การสร้างสารสนเทศผ่าน แอพพิเคชัน ทา
ได้ง่ายยิ่งถื อเป็ นโอกาสอันนี้ ในการพัฒนาศักยภาพของประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ดังกล่าวมีขอบเขตเฉพาะในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นหากจะได้มิติที่มีความ
ครบถ้วนชัดเจนอาจจะทาการศึกษาในเขตปริ มณฑลและจังหวัดอื่น
2. งานวิจยั ฉบับนี้ ใช้เทคนิ คแบบผสานวิธี โดยเก็บข้อมูลเชิ งปริ มาณที่นกั เรี ยนนักศึกษากับ
ท าการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพกับ ผูบ้ ริ หาร กยศ.เท่ า นั้นยัง ไม่ ไ ด้เ ก็ บ ข้อมู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพกับ ผู ้มี ส่ ว น

159

เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และเจ้าของสถานประกอบการที่รับ นักศึกษาที่ กู้ กยศ.เข้า
มาทางาน ดังนั้นผูท้ ี่สนใจอาจจะขยายเขตแดนการศึกษาเพิ่มเติมจากกลุ่มเหล่านี้
3. งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึ กษาลักษณะภาคตัดขวางในช่ วงเวลาหนึ่ ง หากผูท้ ี่ สนใจจะ
ศึ กษาในลักษณะของอนุ กรมเวลา และมี การติ ดตามผลพฤติ กรรมการชาระหนี้ ของผูท้ ี่ กู้ กยศ. ก็
อาจจะได้ผลการวิจยั ในมิติที่แตกต่างกันออกไป
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั เรื่ อง :
ประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงิน
ให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
The Effectiveness of Public Policy Implementation for the Repayment
of Student Loan Fund
ผูว้ จิ ยั
ว่าที่ ร้อยเอก โอภาส มีเชาว์
หลักสู ตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
คำชี้แจง
1. ผูต้ อบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่บรรดานักเรี ยนนักศึกษาที่กยู้ ืมเงิน กองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึกษา
2. แบบสอบถามนี้ จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อการท าวิจยั ประสิ ทธิ ผลการนานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้ เงินกูย้ ืมของกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ผูว้ ิจยั ปรารถนา
จะให้ผูต้ อบคาถามแสดงความคิดเห็ นอย่างเต็มที่ กรุ ณาสละเวลาตอบคาถามด้วยตัวท่านเอง และ
ไม่ตอ้ งลงชื่อในแบบสอบถาม
3. ผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มูลเพื่อการวิจยั เท่านั้น และจะสงวนคาตอบของท่านไว้เป็ นความลับ จึง
ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ตัว ท่ านเอง แต่ จ ะมี ค วามส าคัญ และเกิ ด ประโยชน์ อ ย่า งยิ่ ง การน านโยบาย
สาธารณะไปปฏิบตั ิ เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาต่อไป
4. แบบสอบถามชุดนี้ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
แบบสอบถามเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิ บตั ิ
เพื่อการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
ตอนที่ 3
คาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
“แบบสอบถำมมีท้งั สิ้น 9 หน้ ำ มีท้งั ด้ ำนหน้ ำและหลังขอควำมกรุ ณำตอบให้ ครบทุกข้ อ”
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถำม
คำชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมำย  ในช่ อง 
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 1. มัธยมศึกษา
 2. ปริ ญญาตรี
 3. อื่น ๆ (โปรดระบุ.........................)
3. อายุ
 1. ต่ากว่า 16 ปี
 2. 17-18 ปี
 3. 19-20 ปี
 4. 21-22 ปี
 5. 22 ปี ขึ้นไป
4. อาชีพของผูป้ กครอง
 1. ว่างงาน
 2. รับราชการ
 3. รัฐวิสาหกิจ
 4. พนักงานภาคเอกชน
 5. ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
 6. รับจ้าง
 7. แม่บา้ น
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
5. ท่านอาศัยอยูก่ บั บิดา-มารดา
 1. ใช่
 2. ไม่ใช่
6. ระยะเวลาที่กูก้ องทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
 1. ต่ากว่า 1 ปี
 2. 1 ปี
 3. 2 ปี
 4. 3 ปี
 5. 4 ปี
 6. 5 ปี
 7. 6 ปี
 8. 6 ปี ขึ้นไป
7. สมาชิกในครอบครัวที่กเู้ งินกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ)
 1. ไม่มี
 2. 1 คน
 3. 2 คน
 4. 3 คนขึ้นไป
8. จานวนสมาชิกในครอบครัว (ไม่นบั ตัวผูต้ อบ)
 1. ไม่มี
 2. 1 คน
 3. 2 คน
 4. 3 คนขึ้นไป
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับประสิ ทธิผลการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เพื่อการ
ชาระหนีเ้ งินกู้ยืมของกองทุนเงินให้ ก้ยู ืมเพื่อการศึกษา
คาชี้แจง : ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ โดยทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน (ขอความกรุ ณาตอบทุกข้อ)
ระดับความคิดเห็น

การสร้ างภาพลักษณ์ ทดี่ ีสาหรับกองทุนกู้ยืม
ประโยชน์ ต่อส่ วนตัว
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา น่าเชื่อถือ
2.การกูย้ มื กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้าเกิด
ภาพลักษณ์ ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
เกิดตระหนักต่อหน้าที่ และความรับผิดชอบในการศึกษา
ประโยชน์ ต่อสั งคมและบริบทแวดล้อม
1. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา เป็ นตัวแทนถึง
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา ทาให้ขา้ พเจ้า
ตระหนักถึงหน้าที่ ที่ตอ้ งทาให้แก่สังคมไทยหลังศึกษาจบ
3.ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา สะท้อนให้เกิด
ความเชื่อมัน่ ถึงความภาคภูมิใจของคนในชาติ ที่มุ่งเน้น
การศึกษาแก่เยาวชน
4. ภาพลักษณ์ของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นว่า
คนในประเทศให้ความสาคัญและโอกาสทางการศึกษา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การใช้ ทรัพยากรมนุษย์ อย่ างมีคุณภาพ
1. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นที่ความรู ้
ความสามารถ ของบุคลากรในองค์การ
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นความคิดริ เริ่ ม
ของบุคลากรที่สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ ของทุกคนในองค์การ มีการกาหนดนโยบาย
และทิศทางองค์การของผูบ้ ริ หารองค์การ
4. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้น การสร้ าง
โอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิ ดความสัมพันธ์กบั การ
ทางาน โดยมีการวางรู ปแบบการทางาน กาหนดหน้าที่การ
ทางาน มีการวางแผนการทางาน
5. หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากร
ใช้ ค วามคิ ด ที่ เป็ นระบบ สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ ม
สถานการณ์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงภายในและภายนอก
องค์การอย่างเป็ นระบบ
การพัฒนาทักษะการทางาน
1. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ งเน้ น การส่ งเสริ ม
บุคลากรให้มีคุณค่ าและและเพิ่ มประสิ ทธิ ผลในการทางานให้
ประสบความสาเร็ จ
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การพัฒนาทักษะ
การทางานของบุคลากรที่มีหลากหลายรู ปแบบ
3. หน่ วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา มุ่งเน้นการกาหนด การ
วางแผน และการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
4. หน่ วยงานกองทุ น กู้ยื มเพื่ อ การศึ กษา มุ่ งเน้น การให้ค วาม
ร่ วมมื อของบุคลากรภายในองค์การเพื่ อส่ งผลถึงการทางานให้
สาเร็ จตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
การรักษาทรัพยากรมนุษย์ ให้ ดารงอยู่ค่ ูกบั องค์ การ
1. หน่ ว ยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น ความ
สอดคล้องกันของคุณภาพบุคลากร การทางานของบุคลากร
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของบุคลากร
2. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้บุคลากรมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
3. หน่วยงานกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา มุ่งเน้น การรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้คงอยูค่ ู่กบั องค์การ
ระบบการสื่ อสารทีม่ ีคุณภาพ
การประสาน หล่อหลอมทางองค์ การ
1. หน่ วยงานกองทุ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา มีความสามารถใน
การสื่ อสารเกี่ยวกับองค์การและสิ่ งแวดล้อมด้านงาน
2. หน่ วยงานกองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถสะท้อนถึง
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคล กับข่าวสารข้อมูลที่เขาได้รับ
บรรยากาศของการติดต่ อสื่ อสาร
1. การติ ด ต่ อ สื่ อสาร จาก หน่ วยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ
การศึกษา เน้นการสื่ อสารแบบสองทางกับผูบ้ งั คับบัญชา
2. การติดต่อสื่ อสารในทุกระดับของหน่วยงานกองทุนกูย้ ืม
เพื่อการศึกษา เพื่อกระตุน้ ให้บรรลุเป้าหมายร่ วมกัน
3. บุ ค ลากรในหน่ วยงานกองทุ น กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา รั บ รู ้
และทาหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. หน่ วยงานกองทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มุ่ ง เน้ น การ
ติดต่อสื่ อสารกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เป็ นการติดต่อสื่ อสารสอง
ทางกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ระบบการสื่ อสารทีม่ ีคุณภาพ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

คุณภาพของสารสนเทศ
1.กองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถให้ ข ้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ ง
แม่นยา สมบูรณ์ครบถ้วน เข้าใจง่าย และทันต่อเวลา
2.กองทุ นกูย้ ืมเพื่อการศึ กษา สามารถให้ขอ้ มูลที่ เชื่ อถือได้
ตรวจสอบได้ และมีความยืดหยุน่
3. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษาสามารถให้ขอ้ มูล ที่สอดคล้อง
กับความต้องการ สะดวกในการเข้าถึง และมีความปลอดภัย
ระดับความคิดเห็น

ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ
1. ท่านมีความเข้าใจต่อการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านมีความเข้าใจต่อโครงสร้างของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
3. ท่านได้พฒั นาความเข้าใจในกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
จากการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
ด้ านความรู้ สึก
1. ท่านชื่นชมความมุ่งมัน่ ในการทางานของกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
2. ท่านรู ้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนเป็ นผูก้ ยู้ มื
กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
3. ท่านตระหนักในความรับผิดชอบจากการกูย้ มื กองทุน
กูย้ มื เพื่อการศึกษา และจะทาหน้าที่ของลูกหนี้ที่ดี
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ทัศนคติทมี่ ีต่อนโยบายในการชาระหนี้เงินกู้ยืม
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ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ด้ านพฤติกรรม
1. ท่านตั้งใจจะชดใช้เงินคืนให้กบั กองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
เมื่อท่านศึกษาจบ
2. ท่านคิดว่าเป็ นหน้าที่ของผูก้ ยู้ มื ทุกท่านที่ตอ้ งนาเงินมาให้
กองทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กบั รุ่ นน้องต่อไป
3. ท่านมีความตั้งใจที่จะใช้หนี้อย่างสม่าเสมอ และตระหนัก
ว่าเป็ นภารกิจสาคัญลาดับแรกหลังเรี ยนจบ
ระดับความคิดเห็น

ความไว้ วางใจในการชาระหนีก้ ้ ยู ืมเงิน
ความไว้วางใจในการชาระหนี้
1. ท่านมีความไว้วางใจในการทางานของกองทุน กยศ.
2. ท่านมีความไว้วางใจว่ากองทุน กยศ. ว่ามีการจัดสรร ด้วย
ความเป็ นธรรมและเปิ ดโอกาสให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาได้
เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ท่านมีความเชื่ อใจถึงชื่อเสี ยงของ กองทุน กยศ.
ความไว้วางใจในการตอบสนองความต้ องการ
1.ข้าพเจ้าไว้ว างใจว่า กองทุ น กู้ยืม เพื่ อ การศึ ก ษา สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการที่คาดหวัง
2.ข้าพเจ้าไว้วางใจในความคุ ม้ ค่า และอรรถประโยชน์ของ
การเข้ามาเป็ นสมาชิกของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
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ความพึงพอใจต่ อนโยบายการชาระหนี้

มาก
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(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

การสร้ างประสบการณ์ แห่ งความพึงพอใจ
1. นโยบายการชาระหนี้ สร้างความพึงพอใจแก่ขา้ พเจ้า
2. นโยบายการชาระหนี้ สอดคล้องต่อความคาดหวังที่
ข้าพเจ้าตั้งไว้
3. นโยบายการชาระหนี้ คานึ งถึงความสามารถในการชาระ
หนี้ของข้าพเจ้า
4. นโยบายการชาระหนี้ตอบสนองต่อความพึงพอใจด้วย
ความเชื่อและการรับรู ้คุณค่าจากข้าพเจ้า
การสร้ างสั มพันธภาพทีด่ ี
1. ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้ขอ้ มูลต่อผูท้ ี่สนใจเกี่ยวกับการกู้
เงินกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา
2.ข้าพเจ้ารู ้สึกมีความผูกพันอันดีต่อกองทุนกูย้ มื เพื่อ
การศึกษา
ระดับความคิดเห็น

ประสิ ทธิผลในการชาระนี้
ความคุ้มค่ าของการใช้ ทรัพยากรทีม่ ี
1.การมีหนี้สูญจานวนน้อย
2.การปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกบรรลุเป้าหมาย
3.กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา สามารถทราบวัตถุประสงค์การ
กูแ้ ละสามารถติดตาม ได้อย่างชัดเจน
ด้ านสิ นทรัพย์
1. กองทุนกูย้ ืมเพื่อการศึกษา มีการเจริ ญเติบโต มีสมาชิกมา
กูเ้ งินอย่างต่อเนื่อง และใช้หนี้ตรงเวลา
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ประสิ ทธิผลในการชาระนี้

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

ด้ านสิ นทรัพย์ (ต่ อ)
2.กองทุ น กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา มี ส ภาพคล่ อ งสามารถโอน
จ าน ว น เงิ น กู้ ที่ ไ ด้ จั ด ส ร ร ใ ห้ แ ต่ ล ะ โ ร ง เรี ย น แ ล ะ
สถาบันการศึกษาได้ตรงเวลา
3.การเจริ ญเติบโตของกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง

ขอบคุณทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ภาคผนวก ข
ผู้ทรงคุณวุฒิทใี่ ห้ สัมภาษณ์ เจาะลึก
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ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์
ผู้จดั การ กยศ.

คุณนันทวัน วงศ์ ขจรกิตติ
รองผู้จดั การ กยศ.
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คุณปรีชา บูชางกรู
รองผู้จดั การ กยศ.

คุณดวงแข ตันติตยาพงษ์
รองผู้จดั การ กยศ.
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คุณปรเมศวร์ สังข์ เอีย่ ม
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหารหนี้ กยศ.
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