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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยเอกสารสาหรับจัดทาการศึกษาความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนว
ทางการดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ- หัวหิน และประยุกต์
เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR สาหรับศึกษาซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชา แบบสโนว์บอล (Snowball
Sampling) จานวน 17 คน ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (EDFR รอบที่1) และแบบสอบถาม (EDFRรอบที่ 2)
และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน ในการหาค่าความสอดคล้องของความคิดเห็น โดยใช้สถิติฟลีสแคปปา (Fleiss
Kappa) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน มีความ
ต้องการจาเป็น เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานการให้บริการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1 ด้าน
เศรษฐกิจ 1) ส่ งเสริม การท่ องเที่ ย ว 2) กระจายรายได้ สู่ท้ องถิ่น 3) การสร้างแรงดึ งดู ดในการลงทุ นจาก
ต่างประเทศ 4) เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 2 ด้านการขนส่ง 1) ผู้ใช้บริการ 2) สิ่งของ 3 ด้านความปลอดภัย
1) ความปลอดภัยของสถานี 2) ลดอุบัติ เหตุ 3) การแก้ไ ขจุ ด ตัด ทางเดิ น รถไฟ 4 ด้า นสิ่ ง แวดล้อม 1) ด้ า น
นิเวศวิทยา, มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ 2) การระบายน้า และควบคุมน้าท่วม 3) ด้านประวัติศาสตร์
และโบราณสถานออกแบบโครงสร้างทางยกระดับและสถานีให้มีความโปร่ง 4) ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน 5)
ด้านการแบ่งแยกเส้นทางขณะดาเนินงาน
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Abstract

The purpose of this research was to investigate for A Study need Assessment of
Service Provision Hight – Speed Rail in the Future a Case Study Bangkok – Huahin Route. And
the application of research techniques EDFR. A sample of snowball sampling Participants
included 17 connoisseurs. interview form connoisseur. (EDFR1) And questionnaire. (EDFR 2) and
Send to another 5 connoisseur. The research instruments included Fleiss Kappa. Results
indicated that the adjusted Project Hight – Speed Rail Study Bangkok – Huahin Route Need
Assessment divided into 4 aspects. The first aspect was the economy. 1) Tourism Promotion. 2)
Income distribution to local. 3) the attraction of foreign investment. 4) Economic Value. The
second aspect was Transportation 1) Users of service. 2) Object The third aspect was Safety. 1)
Reduce accidents. 2) Rail intersections. 3) Station Safety. The forth aspect was Environmental
impact. 1) Ecology, Defensive measure. 2) Flood management. 3) History and Archaeological. 4)
Noise and Vibration. 5) The Separation paths.
Keyword: Need Assessment, High-Speed Rail
บทนา

ในอดีตประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีรถไฟใช้เป็นอันดับต้นๆของเอเชีย โดยได้มีการตั้งกรมรถไฟ ใน
ปี พ.ศ. 2433 หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาระบบรถไฟไทยอย่างต่อเนื่อง แต่การพัฒนาถือว่าเป็นไปอย่างล่าช้า จึง
ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบรถไฟในประเทศเดิมที่ใช้รถไฟแบบธรรมดาให้เป็ นระบบรถไฟความเร็วสูง โดยเริ่มมี
การศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง ในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2539) และรัฐบาลมีการเปิดทางให้ต่างประเทศได้ศึกษาแนวเส้นทาง เนื่องจากประเทศไทย
มีลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภู มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา และประเทศมาเลเซีย
จึงอยู่ในสถานะของการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียได้ ดังนั้นการขนส่งระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ประเทศจึงเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสาคัญเพื่อเป็นการสร้างแรงดึงดูดจากการลงทุนจากต่างประเทศ และ
การขนส่งระหว่างประเทศในภูมิภาค (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556) โดยโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงได้ใช้เส้นทางผ่านทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่นครปฐมที่เป็นเมืองของการศึกษา ราชบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เพชรบุรีเมืองที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และหัวหินเมืองพักต่างอากาศที่เลื่องชื่อ และเป็นศูนย์รวม
ความรักของคนไทย ทั้ง 4 เมือง มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจ และมาเที่ยวเป็นจานวนมาก นา
เม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งทั้ง 4 เมืองนี้ต่างมีศักยภาพที่พร้อมต่อการขยายตัวเพื่อการรองรับการ
ท่องเที่ยวได้อีกมาก แต่อุปสรรคที่สาคัญนั้นคือ ปัญหาจราจร เนื่องจากเส้นทางจากกรุงเทพฯการเดินทางไปทั้ง 4
เมืองนี้ มีเพียงทางถนนอย่างเดียว ซึ่งในช่วงเทศกาล การจราจรมีความหนาแน่นทาให้เสี ยเวลาในการเดินทาง
สิ้นเปลืองพลังงาน และที่สาคัญยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขึ้นบ่อยครั้ง แต่ด้วยรถไฟความเร็วสูงจะปรับเปลี่ยน
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การเดินทางทั้ง 4 เมืองให้สะดวก รวดเร็วปลอดภัยมากขึ้น ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง หลีกหนีจราจรที่ติดขัด ช่วย
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก จานวนนักท่องเที่ยวก็จะมากขึ้น นารายได้
สู่ท้ องถิ่น เอื้อต่ อการเกิด ธุรกิจใหม่ เกิดการจ้า งงานที่ มากขึ้น น ามาสู่ชี วิต ที่ดี กว่า ของชาวนครปฐม ราชบุ รี
เพชรบุรี และหิวหิน รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุ งเทพฯ-หิวหิน คือ 1 ใน 4 สายทางที่ภาครัฐเร่งให้เกิดขึ้นจริง
อย่างรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการคมนาคมการขนส่งของประเทศให้ทันสมัย เสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในระดับสากล (สังเคราะห์วีดีทัศน์รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หัวหินประกอบสัมมนาครั้งที่ 3,
2556) ด้วยความสาคัญและสาเหตุนี้ความต้องการจาเป็นในการรับบริการสินค้าสาธารณะประเภทรถไฟความเร็ว
สูงนั้น โครงการนี้จึงมีความจาเป็นมากในอนาคต เพราะจะทาให้เศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น ต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้น หากต้องการทาโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ภาครัฐควรจะต้องศึกษาระบุสาเหตุถึงปัญหาในปัจจุบันที่เป็นปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อที่จะแก้ปัญหาในอนาคตได้
อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การสารวจปัญหาหรือความต้องการของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะทาให้
โครงการหรือการรถไฟได้รับความเชื่อถือและมีความเป็นไปได้สูงที่จะได้รับการสนับสนุน(สุวิมล ว่องวาณิช , 2547
) และสามารถกาหนดแผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการป้องกันการสูญเสียทรัพยากรกับการ
ดาเนินงานที่ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์การดาเนินงานมาอย่างแท้จริง
จากความสาคัญของที่มาและปัญหาวิจัยนี้จะได้นาข้อมูลจาการสั มภาษณ์สอบถามจากความต้องการ
จาเป็นของผู้ใช้บริการ ว่าข้อมูลที่ได้จะสะท้อนสภาพบริบทที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคตว่าผู้ใช้บริการมี
ความต้องการจาเป็นในเรื่องใดบ้างเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงที่กาลังจะเกิดขึ้น และการบริการให้สอดคล้องกับ
สภาพที่เกิดขึ้นในอนาคต และสนองความต้องการของผู้ใช้บริการของรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหินที่
กาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า และใช้ข้อมูลการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและประชาชนกับ
การรถไฟ ข้อมูล ที่ได้ ยังสามารถใช้เป็ นหลั กเทีย บในการดาเนิน งาน นามาช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ ของการ
ดาเนินงานให้มีความชัดเจนตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาให้ได้ ความต้องการจ าเป็ นเพื่ อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บ ริการรถไฟความเร็วสู ง
ในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ทาให้การรถไฟทราบถึงความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็ว
สูง ในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน สามารถนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาและประยุกต์ใช้กับโครงการที่
กาลังศึกษาอยู่

228

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

แนวคิดทฤษฎี
ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ระบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ได้ข้อสรุปจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากเว็บไซต์ ผล
การศึกษาโครงการดังกล่าวนี้กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ในช่วงปลายปีนี้ หลังจากนั้นจะมีการจัดทาทีโออาร์เพื่อเร่งเปิดประมูลไตรมาส
แรกของปี 2560 โดยมีอัตราส่วนผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ประมาณ 8.11% แต่เมื่อพัฒนาเส้นทางต่อไป
และสุดสายปาดังเบซาร์จะเพิ่มขึ้นเป็น 12.76% จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงถึงหัวหิน โดยคาดว่าจะเปิด
ให้บริการในปี 2567 โครงการนี้ภาครัฐและภาคเอกชนต่างเสนอข้อแลกเปลี่ยนด้านความคุ้มค่าการลงทุนด้วยการ
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งในพื้นที่สถานีและโดยรอบสถานีได้มากขึ้นเพื่อลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนของ
ภาคเอกชน เนื่องจากรัฐบาลต้องการให้เอกชนลงทุน 100% โดยจะเข้ามาลงทุนเดินรถ จัดหารถและบริหาร
จัดการ ตลอดจนการก่อสร้างที่จะต้องมีความเป็นมือ อาชีพและได้มาตรฐานจริงๆ ลักษณะโครงการสรุปเป็น
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ลักษณะโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน
ลักษณะโครงการ
-รถไฟความเร็วสูงที่จะนามาใช้ เป็นรถไฟแบบหัวกระสุน รัฐบาลญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
-เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง แบบทางคู่ ระยะทาง 211 กิโลเมตร
-ระบบราง Standard Gauge กว้าง 1.435 เมตร
-ระบบป้องกันรถไฟอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Full ATP) และระบบอาณัติสัญญาณควบคุมขบวนรถ
ระดับมาตรฐานสากล
-ใช้ความเร็ว 250 กม./ชั่วโมง
-งบลงทุน 9.4 หมื่นล้านบาท
-คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 1.3 หมื่นคน/วัน
-ค่าโดยสาร560 บาท/เที่ยว
-ระยะเวลาก่อสร้าง3 ปี
-แนวเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน มี 5 สถานี ประกอบด้วย
1.สถานีกลางบางซื่อ 2.สถานีนครปฐม 3.สถานีราชบุรี(บ้านคูบัว) 4.สถานีเพชรบุรี 5.สถานีหัว
หิน(บ่อฝ้าย)
-ช่วงเวลาปกติจะให้บริการ 1 ขบวนต่อ 2 ชั่วโมง
-ระหว่างสถานีบางซื่อ-หัวหิน และช่วงเร่งด่วน 1 ขบวนต่อ 1 ชั่วโมง
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ. 2559. ชี้รถไฟความเร็วสูง‘กทม.-หัวหิน’ ผู้โดยสาร1.3หมื่นคน/วัน-ปลุกศก.ใต้.
ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์, 2560. จาก http: //www.thansettakij.com/2016/11/24/114409.
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ระหว่างสถานีบางซื่อ-หัวหิน รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน พบว่าการคาดการณ์ปริมาณ
ผู้โดยสารช่วงกรุงเทพ-หัวหิน ในปี 2565 สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2 การคาดการณ์ป ริมาณผู้โดยสารช่ว ง
กรุงเทพ-หัวหินในปี 2565-2592 ดังนี้
ตารางที่ 2 การคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารช่วงกรุงเทพ-หัวหินในปี 2565-2592
16,000 คน/วัน

9,571 คน/วัน

2565

11,000 คน/วัน

2572

13,000 คน/วัน

2582

2592

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ. 2559. ชี้รถไฟความเร็วสูง‘กทม.-หัวหิน’ ผู้โดยสาร1.3หมื่นคน/วันปลุกศก.ใต้.
ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์, 2560. จาก http: //www.Thansettakij.com/2016/11/24/114409.
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐ เมื่ อช่วงเดือน ม.ค. 2559 ที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ต้องการให้โครงการ
ดังกล่าว เข้ามาอยู่ในโครงการพีพีพี ฟาสต์แทร็ค โดยกระทรวงคมนาคม ยอมรับว่า โครงการนี้ได้ทาการศึกษามา
มากพอสมควรแล้ว เหลือเพียงแค่พิจารณาทางเลือกให้เอกชนเข้ามาร่วมว่าจะเข้ามาในรูปแบบใด ทั้งการให้
เอกชนรับผิดชอบโครงการทั้งหมด หรือเอกชนรับผิดชอบระบบเดินรถ และรัฐลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้
หรือรัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการเดินรถ และจ้างให้เอกชนมาเดินรถอย่างเดียว ซึ่งทุกกรณี
กระทรวงคมนาคมจะไปหาข้อสรุปและเสนอให้ที่ประชุมพีพีพีรับทราบต่อไป
ทฤษฎีความต้องการจาเป็น
Witkin, (1984) กล่าวไว้ว่า ความต้องการจาเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่
กับสภาพที่ควรจะเป็น ส่วนมุมมองในมิติด้านประโยชน์ที่ได้รับ Scriven, (1991) กล่าวว่า ความต้องการ
จาเป็นไม่ควรกาหนดในลักษณะของความแตกต่าง ดังนั้นมุมมองของ Scriven จึงเน้นการกาหนดความ
ต้องการจาเป็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือทาให้เกิดความพึงพอใจ
คาว่า “ความต้องการจาเป็น (Needs)” มีผู้ให้นิยามไว้อย่างหลากหลาย สุวิมล ว่องวาณิช ,(2550) ได้
แบ่งนิยามของความต้องการจาเป็นออกเป็น 2 มุมมอง แต่เราจะศึกษาแค่มุมมองเดียว คือ มุมมองด้านจิตวิทยา
ในมุมมองด้านจิตวิทยา Maslow ได้เสนอทฤษฎีลาดับขั้นของความต้องการจาเป็น (Maslow’s Hierachy of
Needs) ไว้ในปี ค.ศ. 1943 ในบทความที่ชื่อว่า A Theory of HumanMotivation (Maslow, 1943) โดยแบ่ง
ความต้องการจาเป็นออกเป็น 5 ระดับ ได้ แก่ ระดับที่ 1 ความต้องการจาเป็นทางกายภาพ (Physiological
needs)ระดับที่ 2 ความต้องการจาเป็นด้านความปลอดภัย (Safety needs) ระดับที่ 3 ความต้องการจาเป็น
ด้านความรักและการเป็นเจ้าของ (Loveand belonging needs) ระดับที่ 4 ความต้องการจาเป็นด้านการ
เห็นคุณค่าในตนเอง (Esteem needs) และระดับที่ 5 ความต้องการจาเป็นในการบรรลุศักยภาพของตนเอง
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(Self-actuallization needs) โดย สุวิมล ว่องวาณิช , (2550) ได ้กล่าวไว้ว่า ความต้องการจาเป็น 4
ระดับแรก จัดอยู่ในประเภทความต้องการจาเป็นบกพร่อง (Deficit needs) หมายความว่า หากยังไม่ได้รับ
การตอบสนอง ความต้องการจาเป็นก็จะยังคงอยู่ในสภาวะที่บกพร่องหรือขาดแคลน
การจัดประเภทของความต้องการจาเป็น มีผู้จัดประเภทของความต้องการจาเป็นมีหลากหลาย ผู้วิจัยจึงทาการ
สังเคราะห์ส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ
รถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ดังนี้
1. การจัดประเภทตามผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
Kaufman, (1981) ได้ จ าแนกระดั บ ของการประเมิ น ความต้ องการจ าเป็ น ออกเป็ น 3 ระดั บ
1.1 ระดับกลาง (middle) 1.2 ระดับรวบยอด (comprehensive) 1.3 ระดับกลยุทธ์ (strategic)
2. การจัดประเภทตามองค์กรผู้รับหรือผู้ให้บริการ Witkin, (1984, 1995) จาแนกความต้องการ
จาเป็ น ตามองค์ กรผู้ รับ และผู้ ให้บ ริการออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ 2.1 ความต้ องการจ าเป็ น ระดับ ปฐมภู มิ
(primary needs) เป็นความต้องการจาเป็นของผู้รับริการ (service receivers) หรือลูกค้า 2.2 ความต้องการ
จาเป็นระดับทุติยภูมิ (secondary needs) เป็นความจาเป็นของผู้ให้บริการ (service providers) เช่น ความ
ต้องการจาเป็นของบุคลากรในหน่วยงาน และผู้บริหาร 2.3 ความต้องการจาเป็นระดับตติยภูมิ (tertiary needs)
เป็นความต้องการจาเป็นด้านทรัพยากรและการแก้ไขปัญหา (resources solution) Witkin, (1984) เห็นว่า
ความต้องการที่มีความสาคัญที่สุด คือ ความต้องการจาเป็นระดับปฐมภูมิ เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายที่องค์กร
ต้องรับใช้ Witkin & Altschuld, (1995) ได้แบ่งความต้องการจาเป็นออกเป็น 3ระดับ ระดับที่ 1 กลุ่ม
ผู้รับบริการเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นหัวใจของกระบวนการประเมิน ระดับที่ 2 กลุ่มผู้ให้บริการซึ่งมีความสัมพันธ์
โดยตรงกับกลุ่มบุคคลในระดับที่ 1 ได้แก่ การให้ข้อมูล การให้บริการ การฝึกอบรม การวางแผนการดาเนินงาน
การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการดูแล ระดับที่ 3 เป็นทรัพยากรหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่องค์กร
ต้องจัดเตรียมให้พร้อม
3. การจัดประเภทช่วงเวลาที่ต้องการกาหนดความต้องการจาเป็น
สุวิมล ว่องวานิช, (2544) ได้จาแนกความต้องการจาเป็นตามช่วงเวลาที่ต้องการกาหนดความต้องการการจาเป็น
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 3.1 ความต้องการจาเป็นในปัจจุบัน (present) หรือ (current needs) เช่น ความ
ต้องการจาเป็นของรถไฟในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนา 3.2 ความต้องการจาเป็นในอนาคต (future needs) เป็น
ความต้องการจาเป็นที่กาหนดล่วงหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมรับมือ หรือป้องกันปัญหาที่คาด
ว่าจะเกิด เช่น ความต้องการจาเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต หากรัฐบาลสามารถทาได้จริง ความ
ต้องการจาเป็นในเรื่องพัฒนารถไฟความเร็วสูงสามารถทาให้เศรษฐกิจในประเทศจะอยู่ในทิศทางที่ดี
จากทฤษฏี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น ข้ า งต้ น กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น
เพื่อกาหนดความแตกต่างของสภาพที่เกิดขึ้นกับสภาพที่ควรจะเป็น โดยระบุสิ่งที่ต้องการให้ เกิดว่ามีลักษณะ
เช่นใด และประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นนาผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่า
สมควรเปลี่ ย นแปลงอะไรบ้ า ง การประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ท าให้ ไ ด้ ข้ อมู ล ที่ น าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง
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กระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง มีผู้จัดประเภทของความต้องการจาเป็นมี
หลากหลาย ผู้วิจัยจึงทาการสังเคราะห์ส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 1. การจัดประเภทตามผลลัพธ์ของการ
ดาเนินงาน 2. การจัดประเภทตามองค์กรผู้รับหรือผู้ให้บริการ และ 3. การจัดประเภทช่วงเวลาที่ต้องการกาหนด
ความต้องการจาเป็น เป็นข้อมูลที่สะท้อนสภาพบริบทที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญที่
นาไปสู่การวางแผนโครงการรถไฟความเร็วสูง การกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพที่
เกิดขึ้น
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ผู้เชี่ยวชาญและการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามข้อมูลที่ต้องการดังนี้
ข้อมูลชุดที่ 1 ศึกษาความต้องการจาเป็นรถไฟความเร็วสูง ประกอบด้วย การสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถาม
รอบที่ 1 นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ พนัก งานรถไฟ จานวน 17 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบ (Snowball
Technique) โดยผู้วิจัยเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ผู้วิจัยจะศึกษาจริงๆ มาก่อน
1 คน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นแนะนาระบุรายชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จากนั้นผู้ วิจัยขอให้ผู้เชี่ยวชาญท่านใหม่
แนะนาระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญท่านต่อไป จนกระทั่งครบจานวนตามที่ผู้วิจัยต้องการ เพื่อให้ได้จานวนผู้เชี่ยวชาญครบ
ตามจานวนที่กาหนดไว้
ข้อมูลชุดที่ 2 การสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานจานวน
5 ท่าน ทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการจาเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็วสูง 2) แบบสอบถามเพื่อวัดความสอดคล้องในรอบที่ 1 3) แบบสอบถามเพื่อ
วัดความสอดคล้องในรอบที่ 2
3. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
1. สร้างแบบสัมภาษณ์โดยตั้งแนวคาถามกว้างๆ เรื่องความต้องการจาเป็นแนวทางการให้บริการ ความคาดหวัง
ความกังวล 2. สร้า งแบบสอบถามซึ่งวิ เคราะห์มาจากการสัม ภาษณ์ สามารถแบ่ งความต้องการออกเป็ น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจ 2 ด้านการขนส่ง 3 ด้านความปลอดภัย 4 ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัย โดยนา
แบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ทาการจาแนกข้อมูล หา
ฉันทามติ ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของ
กลุ่มโดยส่วนรวมหาค่าร้อยละค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของ
กลุ่ม ผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ การนาผลการตอบแบบสอบถาม
ของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งมีความต้องการจาเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ
ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 และพิจารณาความสอดคล้องของคาตอบ โดยพิจารณาจาก Interquartile Range
(Q3-Q1) เท่ากับ 1.5 ซึ่งถือว่ามีความสอดคล้องกัน 3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหากับเทคนิคการ
วิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา (Fleiss Kappa) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามรอบที่ 1
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ไปสร้า งเป็น แบบสอบถาม พบว่ าความสอดคล้ องเชิ ง เนื้ อหาของความต้ องการจาเป็ นเพื่ อเป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน มีค่าความสอดคล้องอยู่ใน
ระดับมาก ค่า Fleiss Kappa เท่ากับ 0.0804
สรุปผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ EDFR รอบที่ 1 สามารถจาแนกความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการ
ดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน สามารถแบ่งความต้องการ
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 เศรษฐกิจ “ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าด้านเศรษฐกิจมีความต้องการจาเป็นของ
รัฐบาล,เจ้าหน้าที่รัฐ,ประชาชน เพื่อเป็นแนวทางการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต จาแนกตามประเด็น
ย่อย คือ 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเส้นทางนี้ผ่าน 4 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดเป็นเส้นทางของแหล่ง
ท่องเที่ยว และใช้เวลาในการเดินทางไม่ มาก จึงทาให้เกิดการท่องเที่ยวในเส้นทางนี้มากขึ้น 2) กระจายรายได้สู่
ท้องถิ่น เมื่อมีสถานีเกิดขึ้น และมีผู้เดินทางมาใช้บริการมากขึ้น จึงทาให้เกิดการจ้างงาน และมีรายได้จากการทา
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย 3) การสร้างแรงดึงดูดจากการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ของอาเซียนมีความน่าสนใจในการลงทุน 4) เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลด
มูลค่าการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ประหยัดค่าใช้จ่ายจาการใช้รถคิดเป็นมูลค่า ลดเวลาการเดินทางคิดเป็นมูลค่า ลด
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม” ด้านที่ 2 ด้านการขนส่ง“ผู้เชี่ยวชาญ มีความเห็นว่าด้านการขนส่งเป็นความต้องการ
จาเป็นของ รัฐบาล,ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต จาแนกตามประเด็นย่อย
คือ 1) ผู้ใช้บริการในการเดินทางไปทางาน เดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือธุระ เดินทางในการท่องเที่ยว ในการขนส่ง
ผู้ใช้บริการสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารวันละ 11,170 คน/วัน ช่วยลดความแอดัดบนท้องถนน ลดเวลาใน
การเดินทางได้ และยังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย 2) การขนส่งสิ่งของ การขนส่งก็จะช่วยในเรื่องของ
การขนส่ ง พื ช ผลทางการเกษตร สมมุ ติ เราน าพื ช ผลทางการเกษตรจากเชี ย งใหม่ ส่ ง มายัง พ่ อค้า คนกลางใน
กรุงเทพฯซึ่งใช้เวลานานพอสมควร และพ่อค้าคนกลางส่งไปยังหัวหินซึ่งใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง ทาให้ผักยังสดและช่วย
ลดความเสียหายของสิ้นค้า ” ด้านที่ 3 ด้านความปลอดภัย “ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าด้านความปลอดภัยเป็น
ความต้องการจาเป็นของประชาชน,รัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต จาแนก
ตามประเด็นย่อย คือ 1) ความปลอดภัยของสถานี ควรมีแนวทางในเรื่องที่กั้นระหว่างช่องทางรอรถไฟกับราง
รถไฟ มี การใช้ เจ้ า หน้ า ที่ รัก ษาความปลอดภัย (รปภ.) ในแบบเดิ น ปะปนกับ ผู้ ม าใช้ บ ริการโดยไม่ ไ ด้ ส วมใส่
เครื่องแบบ” ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม “ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความต้องการจาเป็น ของ
รัฐบาล,ประชาชนเพื่อเป็นแนวทางการให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต จาแนกตามประเด็นย่อย คือ1) ด้าน
นิเวศวิทยา, มาตรการป้องกัน และลดผลกระทบ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนจะสร้างสะพานบกข้ามไป ส่วนพื้นที่ป่า
จะสร้างรั้วกั้นคานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ และห้ามคนงานตัดไม้ หาของป่า ห้ามล่าสัตว์เด็ดขาด 2) ด้านการ
ระบายน้า และควบคุมน้าท่วม ติดตั้งระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วมอย่างเพียงพอและออกแบบรูปแบบ
โครงสร้า งให้ส อดคล้ องแผนการพั ฒ นาพื้ น ที่ ระบายน้ า 3) ด้ า นประวั ติ ศาสตร์และโบราณสถาน ออกแบบ
โครงสร้างทางยกระดับและสถานีให้มีความโปร่ง และลดการบดบังทัศนียภาพของแหล่งประวั ติศาสตร์ และ
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โบราณสถานที่สวยงาม 4) ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน กาหนดช่วงเวลาก่อสร้างให้อยู่ในช่วง 6.00 น. – 18.00
น. ออกแบบ ติดตั้งกาแพงกั้นเสียงในบริเวณชุมชน พร้อมจัดตั้งศูนย์ร้องเรียน 5) ด้านการแบ่งแยกเส้นทาง ขณะ
ดาเนินงานจัดให้มีทางลอดในระยะทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนและช่วงเวลาในการ
ก่อสร้างจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงทราบถึงการก่อสร้างและปิดเส้นทาง”
ผู้วิจัย ทา EDFR รอบที่ 2 โดยนาแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และนาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน ทาการจาแนกข้อมูล หาฉันทามติ (Consensus) ในรอบนี้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านจะได้
รับรู้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสถิติ (Statistical Feedbacks) เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวมหาค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่ม ผนวกด้วยคาตอบเดิมของตนเอง
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาตอบใหม่ การนาผลการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์
ที่กาหนด ซึ่งมีความต้องการจาเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 และ
พิจารณาความสอดคล้องของคาตอบ โดยพิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) เท่ากับ 1.5 ซึ่งถือว่ามี
ความสอดคล้องกัน
การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชิงเนื้อหากับเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR โดยใช้ฟลีสแคปปา
(Fleiss Kappa) ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 การทาEDFR ไปสร้างเป็นแบบสอบถาม และส่งให้
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีก 5 ท่านทาแบบสอบถาม ผู้วิจัยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พบว่า
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการรถไฟความเร็วสูงใน
อนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน มีค่าความสอดคล้องอยู่ในระดับมากค่า Fleiss Kappa เท่ากับ
0.0804
โดยสามารถสรุปผลการศึกษาของความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ
รถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน เขียนเป็นภาพอนาคตได้ดังภาพที่ 1
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ผลพลอยได้
1.

-เศรษฐกิจ

2.

-ขนส่ง

3.

-ความปลอดภัย

4.

ผลกระทบ
-นักท่องเที่ยว
-นักธุรกิจ

-บรรเทาปัญหารถติด
-ความเร่งรีบ

-สิ่งแวดล้ อม

การจัดระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง
การกระจายรายได้
-สู่ประเทศ
-สู่ชุมชน
-สร้างงาน

รถไฟความเร็วสูง
-มีความจาเป็น

ภาพที่ 1 อนาคตความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ
การอภิปรายผล
การวิจัยพบว่าผู้ เชี่ยวชาญมีความต้องการจาเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ ให้เกิดโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน เพราะจะทาให้เกิดความเจริญสู่ท้องถิ่น และเกิดการกระจายรายได้สู่
ชุมชน มีผลประโยชน์มากกว่าผลเสีย ผลการศึกษาความต้องการจาเป็นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ
รถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน สามารถสรุปเป็นแนวทางแต่ละด้าน ได้แก่ 1)
ด้านเศรษฐกิจ เพราะเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งต่อ ความต้องการจาเป็นแนวทางการดาเนินงานให้บริการ ในการ
กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับ ศตรรฆ ประจงค์ (2560) “เรื่อง การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา โดยสอดคล้องในเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทยยังมีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากทั้ง ยังช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบทและการ
จ้างงานในท้องถิ่นการตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยเน้นการยกระดับตลาดในประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อ
สร้างความแตกต่างและศักยภาพส่งเสริมภูมิปัญญาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
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และเสริมศักยภาพในการด้านการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัด ” ทาให้มีรายได้จากการทาธุรกิจ
เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างแรงดึงดูดในการลงทุนจากต่างประเทศ เนื่องจากประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางของ
อาเซียนมีความน่าสนใจในการลงทุน 2) ด้านการขนส่ง เนื่องจากรถไฟใช้เวลาในการเดินทางที่ไม่นานจึงเป็ น
ตัวเลือกสาหรับ ผู้ใช้บริการในการเดินทางไปทางาน เดินทางไปติดต่อธุรกิจหรือธุระ เดินทางในการท่องเที่ยว ซึ่ง
สอดคล้องกับ จริยา นาคฤทธ์ (2556) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความต้องการแตกต่างกัน ออกไป
ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าบุคคลมักจะมีวัตถุประสงค์มีความจาเป็น มีอุปสงค์ที่แตกต่างกัน ” ในการขนส่งผู้ใช้บริการ
สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารวันละ 11,170 คน/วัน ช่วยลดความแออัดบนท้องถนน ลดเวลาในการเดินทางได้
และยังช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางอีกด้วย การขนส่งสิ่งของ การขนส่งก็จะช่วยในเรื่องของการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร ทาให้ผักยังสดและช่วยลดความเสียหายของสินค้า 3) ด้านความปลอดภัย เนื่องจากรถไฟมีความ
ปลอดภัยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางแบบอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ มัชฌิมา อุดมศิลป (2559)
“เรื่อง การจัดการความปลอดภัยด้านการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันตกสู่ประชาคมอาเซียน: พันธกิจที่ต้อง
ทบทวน โดยมีความสอดคล้องในความปลอดภัยของการเดินทางท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว
เนื่องจากเป็นสิ่งแรกและจุดเริ่มต้นในการเดินทาง การท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ ต้องเกิดจากการเดินทาง เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยกาลังเผชิญ
เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ในฐานะที่หน่วยงานทางการท่องเที่ยวก็ควรมีส่วนในการ
เกี่ยวข้องเพื่อรวมกันแก้ไขให้บรรลุเป้าหมาย” ความปลอดภัยของสถานี ควรมีแนวทางในเรื่องที่กั้นระหว่าง
ช่องทางรอรถไฟกับรางรถไฟมีการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในแบบเดินปะปนกับผู้มาใช้บริการ
โดยไม่ไ ด้ ส วมใส่ เครื่องแบบ 4) ด้ า นสิ่ งแวดล้ อม ด้า นนิ เวศวิ ท ยา, มาตรการป้ องกัน และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สาคัญควรศึกษาผลกระทบให้ครอบคลุม ทุกด้าน บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนจะสร้างสะพานบก
ข้ามไป ส่วนพื้นที่ป่าจะสร้างรั้วกั้นคานึงถึงความปลอดภัยของสัตว์ การระบายน้า และควบคุมน้าท่วม ติดตั้ง
ระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วมอย่างเพียงพอ ออกแบบโครงสร้างทางยกระดับและสถานีให้มีความโปร่ง และ
ลดการบดบังทัศนียภาพของแหล่งประวัติศาสตร์ ด้านเสียงและการสั่นสะเทือน กาหนดช่วงเวลาในการก่อสร้าง
ด้านการแบ่งแยกเส้นทางขณะดาเนินงานมีการจัดเส้นทางเบี่ยงขณะก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับความคิด วศิน อิงค
พัฒนากุล (2555) ที่ว่า “การให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการที่ดี ควร
สร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมด จะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม”
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผู้ บ ริ หารควรน าผลจากการวิ จั ย มาศึก ษาความต้ อ งการจ าเป็ น เพื่ อเป็ น แนวทางการด าเนิ น งาน
ให้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตกรณีศึกษาเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน มาจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพราะถือว่ามี
ความจาเป็นต่อการวางแผน และการพัฒนาองค์กร การวิจัยความต้องการจาเป็นแนวทางการดาเนินงานทาให้
สามารถกาหนดเป้าหมายของหน่วยงาน กาหนดระดับความสาเร็จที่มุ่งหวัง และกาหนดแนวทางการใช้ทรัพยากร
หรือปัจจัยในการทางาน นอกจากนี้ยังสามารถชี้จุดบกพร่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนาไปสู่การกาหนดแนว
ทางการแก้ไข การวิจัยความต้องการจาเป็นจึงเป็นกิจกรรมสาคัญที่ขาดไม่ได้ในการวางแผนและพัฒนางาน และ
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เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการตั้งแต่ก่อนเริ่มวางแผนงาน ระหว่างปฏิบัติงาน หรือหลังสิ้นสุดการทางาน และข้อมูลที่
ได้ยังสามารถใช้เป็นหลักเปรียบเทียบในการดาเนินงาน นามาช่วยกาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานให้มี
ความชัดเจนตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และมั่นใจได้ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การทาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจศึกษาความต้องการจาเป็นของรัฐบาล เจ้าหน้า และประชาชนเพิ่มอีก
2 เส้นทางในกรณีเชิงศึกษา ในเรื่องแนวทางการขนส่งและความปลอดภัย เพื่อให้ทราบความต้องการจาเป็นอย่าง
ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้ตรงต่อความต้องการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ใช้บริการ
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