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ค�ำน�ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย 

ครั้ งที่  9 ประจ�าป ี  2563 ตามแนวคิดหลักที่ ว ่ า “มุ ่ งหน ้าก ้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม  

Moving  forward  for Research and Innovation Development” ด้วยตระหนักและเห็นความส�าคัญ 

ของการวิจัยท่ีเป็นภารกิจส�าคัญของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการสนับสนุนให้มีเวทีในการน�าเสนอผลงานวิจัย

บทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย ของกลุ่ม

นักวิชาการนักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท่ีจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การต่อยอดองค์

ความรู้ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมน�าพาสู่สาธารณะ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ

เอกสารการจัดประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ผลงานวิชาการท้ังสิ้น 

จ�านวน 136 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 123 เรื่อง บทความวิชาการจ�านวน 7 เรื่อง ผลงานสร้างสรรค์

จ�านวน 6 เรื่อง ผลงานวิชาการแยกตามสาขาวิชาดังต่อไปนี้ สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 9 เรื่อง สาขาการตลาด 48 เรื่อง สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 19 เรื่อง สาขาการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน 23 เรื่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ 

15 เรื่อง และสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรรมการด�าเนินการจัดประชุม ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัย ผู้เข้า

ร่วมการประชุม และขอขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมนี้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563
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สำรจำกอธิกำรบดี 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีพันธกิจข้อที่หนึ่ง ที่จะสร้างความเป็นผู ้น�าทางวิชาการและ

นวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์

ความรู้เพื่อน�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคใต้อันเป็นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยฯ ทั้งห้าวิทยาเขต และประเทศไทย

การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม .อ .ตรั ง  วิ จั ย  ค ร้ั งที่   9  ประจ� าป ี  2563 โดย 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยท่ัว

ประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนา

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนนั้น สอดคล้องต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

อน่ึงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่าง 

ประเทศในวงกว้าง คณะผู้จัดการประชุมวิชาการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม 

ทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบการน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ซึ่งนักวิจัยยังคงสามารถน�าเสนอผลงาน  

พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การด�าเนินการดังกล่าวเป็นการค�านึงถึงผลกระทบ

ที่มีต่อสังคมในขณะเดียวกันยังท�าให้การประชุมวิชาการสามารถด�าเนินการต่อไปได้

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับ

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ

พัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมในอนาคตและขออ�านวยพรให้ทุก

ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

20 มีนาคม 2563
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สำรจำกรองอธิกำรบดีวิทยำเขตตรัง  

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2563 “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม  Moving  Forward  for  Research  and  Innovation  Development”  ในวันที่  20 

มีนาคม 2563 นี้นับเป็นครั้งที่ 9 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้

มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดง

ให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่องของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง 

ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความ

ก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค  Co-Vid  2019  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอชื่นชมคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการที่ตระหนักถึงความส�าคัญต่อ

การรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ  และด�าเนินการสอดคล้องตามประกาศของกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ในการลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคโดยจัดรูปแบบ

การประชุมผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง  วิจัย  ครั้งที่  9  ประจ�าปี  2563  สามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง  อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้

สนใจที่เข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์  วทิยาเขตตรัง  ขอขอบคณุคณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ  คณะ

กรรมการผูจั้ดโครงการ ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและขับเคล่ือนการสร้างผล

งานวจัิย งานสร้างสรรค์ให้มคีวามก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชมุวชิาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วจิยั 

ครัง้ที ่9 ประจ�าปี 2563 “มุง่หน้าก้าวไกล พัฒนาวจัิยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and In-

novation Development” ประสบความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ทุกประการ

 (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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สำรจำกคณบดีคณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญต่อ

การ  การจัดพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจาก  ผลงานวิจัยของนักวิจัยมาโดยตลอด  ดังนั้นจึงได้จัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรังวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้นับเป็นการจัดโครงการ

ครั้งที่ 9  ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านเนื้อหา  กระบวนการวิจัย  อันจะน�าไปสู่การต่อยอด

และปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 : มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนา

วิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development นี้ จัดขึ้นในวันที่ 

20 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และท่ามกลางสถานการณ์อันไม่ปกติของ

การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการตระหนักถึงความส�าคัญความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จึงได้ปรับรูปแบบ

การน�าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งนักวิจัยทุกท่านยังสามารถน�าเสนอผลงาน  พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรง

คุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการ

อุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  โดยในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  

ครั้งที่ 9 นี้ มีจ�านวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมน�าเสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการ

ตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไป

สู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อนักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน  ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป และขอ

ขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์  บุคลากรทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการในครั้งนี้  รวมทั้งขอ

อ�านวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ตลอดไป 

(ดร. นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2563 

20 มีนาคม 2563
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563

The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020 

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”

“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

1. หลักกำรและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพ่ือแสวงหาค�าตอบ

และองค์ความรู้ใหม่  อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความ

ส�าคัญดังกล่าว  จึงได้ด�าเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ  ม.อ.  ตรัง  วิจัย  ขึ้น  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นัก

วิชาการ  นักวิจัย  นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน  สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อน�าเสนอผลงานวิชาการ  เกิดการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้

ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย  รวม

ทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง  น�าไปสู่การพัฒนา

ธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในกลุ่มนักวิชาการ นัก

วิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
2.2  เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ในศาสตร์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและน�าพานวัตกรรมสู่สาธารณะ
2.3  เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยระหว่างหน่วยงานและสถาบัน

การศึกษาต่างๆ
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3. รูปแบบกำรด�ำเนินกำร
3.1  การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ 
3.2  การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)  ประเภทบทความวิจัย หรือ 

บทความวิชาการ
3.3  การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4. สำขำที่เปิดรับผลงำน

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นักศึกษาระดับปริญญาโท  อาจารย์ และนักวิจัย
1)  กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

•  บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

•  การตลาด

•  การจัดการการท่องเที่ยว

•  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

•  การบัญชี/การเงิน
2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

•  รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

•  ภาษาอังกฤษ
3)  ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

•  ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5. วัน-เวลำด�ำเนินงำน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6. สถำนที่ด�ำเนินงำน

อาคารเรียนรวม 1 และ 3  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
7.1  นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2  ผู้สนใจทั่วไป
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8. กำรเสนอผลงำน
8.1  รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ PowerPoint ประกอบการน�าเสนอ  เรื่อง

ละไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2  รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง  เรื่องละ  1  คน  โดยใช้  PowerPoint  ประกอบ

การน�าเสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 

15 นาที

8.3  การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งไปที่ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4  ก�าหนดการ 

กิจกรรม ก�ำหนดกำร

เปิดรับผลงาน บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา ภายในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไข

ผลงาน

ภายในวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ภายในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ ภายในวันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมทั่วไป

ภายในวันศุกร์ ที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 

ประจ�าปี 2563 

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 

8.5  อัตราค่าลงทะเบียน

•  ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท 

•  ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท สิ่งที่จะได้รับ อาหารว่าง 2 

มื้อ อาหารกลางวัน และ ของที่ระลึก

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี 

ธนาคาร       ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง 

ชื่อบัญชี       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)   

เลขที่บัญชี    512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
9.1  ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ
9.2  นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.3  เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 

10. รำยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

11. ตดิต่อสอบถำมข้อมูลกำรรับสมัครผลงำนแยกตำมสำขำ ดังนี้

สำขำ ผู้รับผิดชอบ โทร อีเมล

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการ

จัดการความเสี่ยง 

คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร 0 7520 1770 nonglak.k@psu.ac.th

การตลาด    คุณกานตรัตน์ ชุมคง

คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา 

0 7520 1731

0 7520 1773

karntharut.c@psu.ac.th

chattida.s@psu.ac.th

การจัดการการท่องเที่ยว คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล 0 7520 1721 suriyan.b@psu.ac.th

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข 0 7520 1735 sineenart.kh@psu.ac.th

การบัญชี/การเงิน คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์  0 7520 1774  ngamthip.c@psu.ac.th 

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ คุณวีณา แพฟืน 0 7520 1726 weena.p@psu.ac.th

ภาษาอังกฤษ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

ศิลปะการแสดงและการจัดการ คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์

คุณสุธัญญา หนูนรินทร์

0 7520 1731

0 7520 1774

wiphaphun.i@psu.ac.th

sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th
mailto:weena.p@psu.ac.th
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กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจ�ำปี 2563
The 9th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2020

“มุ่งหน้ำก้ำวไกล พัฒนำวิจัยและนวัตกรรม”
“Moving forward for Research and Innovation Development”

โดย คณะพำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

วันศุกร์ที่ 20 มีนำคม 2563

ณ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง

***ฉบับปรับรูปแบบกำรน�ำเสนอผลงำน โดยฝ่ำย VDO Conference***

เวลำ ก�ำหนดกำร

09.00 - 9.30 น.  ลงทะเบียน 

9.30 – 10.00 น. พิธีเปิด ห้อง L2222  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

10.00 – 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1  แบ่งเป็น  7 กลุ่ม คือ

ห้องประชุม 1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง  

ห้องประชุม 2  สาขาวิชาการตลาด A

ห้องประชุม 3  สาขาวิชาการตลาด B

ห้องประชุม 4  สาขาวิชาการตลาด C

ห้องประชุม 5  สาขาวิชาการตลาด D

ห้องประชุม 6  สาขาวิชาการตลาด E

ห้องประชุม 7  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว A

ห้องประชุม 8  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว B

ห้องประชุม 9 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ A

ห้องประชุม 10 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  A

ห้องประชุม 11 สาขาวิชาการบัญชี/การเงิน  B

ห้องประชุม 12 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ A

ห้องประชุม 13 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ B

ห้องประชุม 14 กลุ่มสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ 
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เวลำ ก�ำหนดกำร

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2  (ต่อ)

เสร็จสิ้นการน�าเสนอ และขอบคุณผู้น�าเสนอทุกคน

หมำยเหตุ
1)  งานประชุมฯ จะจัดส่งของที่ระลึกและใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้น�าเสนอทุกท่านทางไปรษณีย์ แบบ

ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอนการสมัครฯ
2)  ผู้น�าเสนอจะได้รับเกียรติบัตร ก็ต่อเมื่อได้น�าเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกลนี้ 
3)  เกียรติบัตรจะจัดส่งถึงผู้น�าเสนอผลงานทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน พร้อมกับข้อ 1)
4)  ผลงานจะเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  25  มีนาคม  2563  เป็นต้นไป  ทางเว็บไซต์ 

www.psunc.trang.psu.ac.th

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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รำยนำมกองบรรณำธิกำรและผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำ 

ผลงำนวิจัยบทควำมวิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

บรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยบรรณำธิกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ครรชิต  เชื้อข�ำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.สิปปวิชญ์  วงศ์สุวัฒน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

กองบรรณำธิกำร

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ผู้ช่วยศำสตรำจำย์ ดร.พงษ์พิช  เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นุชษรำ  พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร.นฤบำล  ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ทิพวรรณ  จันทมณีโชติ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยำ  ดวงมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรศักดิ์  จินดำบถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.ปิยะนุช  ปรีชำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วรำงคณำ  ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.พงศกร  พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.ลัดดำวัลย์  เจียรวิทยกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.ศุภชัย  ชำญวรรณกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.เมธำวี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิภำดำ  เถำธรรมพิทักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร. สยำม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. สุพัฒธนำ  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. อัจฉรำ  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี/กำรเงิน

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปวีนำ  กองจันทร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.บุญฑริกำ  ใจกระจ่ำง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดร.สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดลินำ  อมรเหมำนนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมำ 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร.อรอุมำ  สุพัฒนกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.วิสุทธิณี  ธำนีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.ฮำซันอักริม  ดงนะเด็ง 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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7. กลุ่มสำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฎำภรณ์  จันทร์อุดม 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จิรำพร  เยี่ยมค�ำนวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร. ณัฐกฤตำ  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

ผู้ช่วยศำสตรำจำยร์ ดร.นภดล  ทิพย์รัตน์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดร.สมโภชน์ เกตุแก้ว

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.จุติกำ โกศลเหมมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
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รำยนำมผู้ทรงคุณวุฒิวิพำกษ์ผลงำนวิจัย บทควำม

วิชำกำร และผลงำนสร้ำงสรรค์

1. กลุ่มสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ/กำรประกันภัยและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ดร.ปิยะ ปำนผู้มีทรัพย์

ส�านักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. กลุ่มสำขำวิชำกำรตลำด

รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุพล  หุ่นโสภณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วัลลภำ  พัฒนำ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร.สุมนำ ลำภำโรจน์กิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร.สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว

ดร.สุขุมำล  กล�่ำแสงใส

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ยงยุทธ  แก้วอุดม

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. กลุ่มสำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ดร.นิชำกรณ์  พันธ์คง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
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5. กลุ่มสำขำวิชำกำรบัญชี

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ดร.ศิรดำ นวลประดิษฐ์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

6. กลุ่มสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์/กำรบริหำรรัฐกิจ  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.กมลพร  สอนศรี

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สิริวิท อิสโร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

7. กลุ่มสำขำวิชำศิลปะกำรแสดงและกำรจัดกำร

รองศำสตรำจำรย์ฉันทนำ เอี่ยมสกุล

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อนุกูล โรจน์สุขสมบูรณ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรท�ำงำนเป็นกลุ่มของนักศึกษำในกำรเรียน 

รำยวิชำภำวะผู้น�ำและพฤติกรรมองค์กำร
THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ GROUP WORK BEHAVIOR 

IN THE LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOR COURSE

นุชษรา  พึ่งวิริยะ1*

Nuchsara Pringviriya1*

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักศึกษาและเพื่อหาแนวทาง

พัฒนาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสงขลา  ในการเรียนรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ  ภาคเรียนที่  2/2561  จ�านวน  43  คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยมอบหมายให้นักศึกษาท�างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม  2 

วิธี คือ สัปดาห์ที่ 1-4 แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ และสัปดาห์ที่ 5-8 แบ่งกลุ่มตามผู้สอนก�าหนด และท�าการ

ประเมินผลการท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มทั้ง  2  วิธี  ใน  4 ด้าน  ได้แก่  ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม  ด้านความรับผิด

ชอบ  ด้านการแสดงความคิดเห็น  และด้านการรับฟังความเห็น  ผลการศึกษาพบว่า  ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม 

นักศึกษามีการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.56 ด้านความรับผิดชอบ นักศึกษา

มีความรับผิดชอบในระดับดีมากเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  20.93  ด้านการแสดงความคิดเห็น  นักศึกษามีการแสดง

ความคิดเห็นในระดับดีมากเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  11.63  และด้านการรับฟังความเห็น  นักศึกษามีการรับฟังความ

เห็นในระดับดีมากเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  37.21  ในภาพรวมนักศึกษามีการพัฒนาพฤติกรรมการท�างานกลุ่มใน

ระดับดีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.26 ดังนั้น การสอนแบบแบ่งกลุ่มท�างานสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนา

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการท�างาน  การท�างานเป็นกลุ่ม  ภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

Abstract

The purposes of this research were to study students’ group work behavior and the 

development  of  students’  group  work  behavior,  Management  Program,  Faculty  of  

Management Science, Songkhla Rajabhat University. The sample was 43 students of The 

Leadership and Organizational Behavior Course in the second semester of academic year 

2018.  Assign  to  students’  group  work  (4-5  students  per  group)  was  taught  by  using  

committee  work  method  and  evaluated  group  work  2  times  with  4  parts:  participant,  

responsibility, suggestion, and listen to reason. The results shown that part of participant, 

students can development group work behavior  in  the very good  level  increasing 32.56 

percent. Part of responsibility, students can development group work behavior in the very 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  Bachelor Student, Faculty of Management Sciences, Songkhla Rajabhat University
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good level increasing 20.93 percent. Part of suggestion, students can development group 

work behavior  in  the  very  good  level  increasing  11.63 percent.  Part  of  listen  to  reason,  

students can development group work behavior  in  the very good  level  increasing 37.21 

percent. For all part,  students can development group work behavior  in  the good  level  

increasing 23.26 percent. Thus, the committee work method can development students’ 

group work behavior. 

Keywords: Work behaviors, Group work, The Leadership and Organizational Behavior

บทน�ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ท�าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้นและ    การ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็นประเด็นส�าคัญประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542  (กระทรวงศึกษาธิการ,  2545)  โดยหลักการพื้นฐานของการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ คือ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบและมี  ส่วนร่วมต่อ

การเรียนรู้ของตนเอง ยึดการศึกษาแบบก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับ

การเชื่อถือไว้วางใจและการเรียนรู้จะประสบผลส�าเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  

ผู้เรียนจะได้รับความสนุกสนานจากการเรียนหากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ท�างานร่วมกันกับ

เพื่อนๆ  ได้ค้นพบข้อค�าถามและค�าตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่

เกิดขึ้น รวมทั้งการบรรลุผลส�าเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง

ปัจจุบัน การท�างานร่วมกับผู ้อื่นมีความส�าคัญเพราะต้องอาศัยศักยภาพท่ีแตกต่างกันให้เกิด

ประโยชน์ในการท�างาน และการฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท�างานร่วมกันกับผู้อื่นก่อนออกไปท�างาน

จริงจะท�าให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการจัดการเรียน

การสอนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รายวิชาภาวะผู้น�า

และพฤติกรรมองค์การ ภาคเรียนที่ 2/2561 ในช่วงสัปดาห์ที่ 1- 4 ของการเรียน พบว่า เมื่อมีการมอบหมาย

งานให้นักศึกษาท�างานเป็นกลุ่ม โดยให้จัดกลุ่มกันเองกลุ่มละไม่เกิน 4-5 คน พบว่า นักศึกษาจะเลือกอยู่กลุ่ม

เดียวกันกับเพื่อนที่ตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่น ๆ ในกลุ่มเรียน และในการท�างานกลุ่ม พบว่า 

นักศึกษาไม่มีการวางแผนการท�างานภายในกลุ่ม  เนื่องจากมีความสนิทสนมและรู้พฤติกรรมการท�างานของ

เพื่อนภายในกลุ่มอยู่แล้ว  ท�าให้นักศึกษาบางคนไม่ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท�างานร่วมกัน 

ท�าให้ภาระงานตกอยู่ที่นักศึกษาบางคนภายในกลุ่มเท่านั้น  ส่งผลให้การส่งงานไม่ทันตามเวลาที่ก�าหนดไว้ 

ผลงานมีข้อผิดพลาด  แต่เมื่อมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาท�าเป็นรายเดี่ยว  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่จะ

ท�างานของตนเองได้ดีกว่าและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าการท�างานเป็นกลุ่ม  แสดงให้เห็นว่านักศึกษาขาดการ

พัฒนาพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่ม 

ดังนั้น เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  รายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท�าวิจัยชั้นเรียน 

โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและแก้ปัญหาการขาดทักษะการท�างานเป็นกลุ่ม

ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เพื่อน�าผลการวิจัยไป
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ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นในรายวิชานี้ต่อไป  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรม
องค์การ 

2.  เพื่อหาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเรียนรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
1.  เป็นแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการท�างานกลุ ่มของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการเรียนรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ 

2.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ

กำรทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีกระบวนการกลุ่ม (Group Process Theory) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มคน เพื่อน�าความรู้

ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมของคน ซ่ึงจะน�าไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์และการ

พัฒนาการท�างานของกลุ่มคนให้มีประสิทธิภาพ  เคริร์ท เลวิน  (Kurt   Lewin)  นักจิตวิทยาสังคมและนัก

วิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เริ่มศึกษาพลังกลุ่มมาตั้งแต่ประมาณ ปี ค.ศ. 1920 และได้มีผู้น�าหลักการของพลัง

กลุ ่มไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม การพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประสงค์อื่นๆ รวมทั้ง   

ในวงการศึกษา โดยสรุปในแต่ละประเด็นดังนี้ (Kurt  Lewin, 1951)
1. หลักกำรและแนวคิดทฤษฎีกระบวนกำรกลุ่ม  

1.1 พฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม
1.2 โครงสร้างของกลุ่มเกิดจากการร่วมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน
1.3 การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้านการกระท�า ความรู้สึก และความคิด
1.4 สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท�างาน

2. หลักกำรเรียนรู้แบบกระบวนกำรกลุ่ม  

2.1 เป็นกระบวนการที่เกิดจากแหล่งความรู้ที่หลากหลาย 
2.2 เป็นกระบวนการกลุ่มที่สร้างสรรค์บรรยากาศการท�างาน 
2.3 เป็นระบวนการที่ผู้เรียนค้นพบด้วยตนเอง
2.4 เป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นในการแสวงหาความรู้ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกด้าน 

3. หลักกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม

คือ ประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับจากการลงมือร่วมปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม สรุป

ได้ดังนี้ (ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2540)

3.1 ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน 
3.2 เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด 
3.3 ยึดหลักการค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตัวเองของนักเรียนเอง 
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3.4 เป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นในการแสวงหาความรู้และค�าตอบต่าง ๆ 
4. รูปแบบและขั้นตอนกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม

4.1 ตั้งจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
4.2 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือประกอบกิจกรรมด้วยตนเองและ

มีการท�างานเป็นกลุ่ม ซึ่งมีขั้นตอนคือ ขั้นน�า ขั้นสอน ขั้นวิเคราะห์ ขั้นสรุปและน�าไป
ประยุกต์ใช้ ขั้นประเมินผล

5. ขนำดของกลุ่มและกำรแบ่งกลุ่ม

ผู้สอนอาจจะแบ่งกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิก  4-5  คน  โดยค�านึงถึงวัตถุประสงค์การจัดการ

เรียน การสอนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่ม  เช่น แบ่งกลุ่มตามเพศ แบ่งตามความสามารถ แบ่งตามความถนัด แบ่ง

กลุ่มตามความสมัครใจ แบ่งกลุ่มแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มโดยการสุ่ม และแบ่งกลุ่มตามประสบการณ์ 

6. วิธีกำรสอนที่สอดคล้องกับหลักกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม

ได้แก่  การระดมความคิด ผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติขึ้น บทบาทสมมติ  สถานการณ์จ�าลอง 

กรณีตัวอย่าง การแสดงละคร และวิธีการสอนโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย

7. กำรประเมินผลกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม   

7.1 การให้ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผู้สอนควรสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง จะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายและมีประโยชน์
ต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น

7.2 การให้ผู้เรียนร่วมประเมินผลการเรียนรู้จากการท�างานร่วมกัน ซึ่งสามารถประเมินผลได้ 
2 ลักษณะ คือ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มและการประเมินผลความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม เช่น การช่วยเหลือ ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็นและการรับฟังความเห็น
ของสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น

8. บทบำทของครูและนักเรียนในกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม

8.1 ความเป็นกันเอง มีความเห็นอกเห็นใจ สร้างบรรยากาศที่ดี สนใจ ให้ก�าลังใจ สนทนา ไถ่
ถาม

8.2 พูดน้อยและเป็นเพียงผู้ประสานงาน แนะน�า ช่วยเหลือ เมื่อผู้เรียนต้องการเท่านั้น
8.3 ไม่ชี้น�าหรือโน้มน้าวความคิดของผู้เรียน
8.4 สนับสนุน ให้ก�าลังใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการท�างาน แสดงออกอย่าง

อิสระ และแสดงออกซึ่งความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน
8.5 สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้และประเมินผลการท�างานให้เป็น

ไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
1.  ประชากร (Population) คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 
2561 จ�านวน 88 คน

2.  กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาวะผู้น�าและพฤติกรรมองค์การ  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 
2561  กลุ่ม  02  แบ่งเป็นนักศึกษาชาย  11  คน  นักศึกษาหญิง  32  คน  รวมจ�านวน  43  คน  โดยวิธีการสุ่ม
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ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  แผนการเรียน  ใบงานกิจกรรม  และแบบประเมินการ
ท�างานกลุ่มของนักศึกษา

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยการประเมินผลการท�างานกลุ่มของนักศึกษา  4  ด้าน  คือ 
ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการแสดงความคิดเห็น  และด้านการรับฟังความเห็น      
(วรรณทิพา รอดแรงค้า,  2538) จากการสอนแบบแบ่งกลุ่มท�างาน  โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน 
จ�านวน 7 กลุ่ม และกลุ่มละ 5 คน จ�านวน 3 กลุ่ม โดยมีกระบวนการแบ่งกลุ่มนักศึกษาในแต่ละสัปดาห์ ดังนี้ 
สัปดาห์ที่ 1-4 แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ สัปดาห์ที่ 5-8 แบ่งกลุ่มตามผู้สอนก�าหนด และท�าการเก็บข้อมูล
การประเมินผลการท�างานกลุ่มของนักศึกษาจ�านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1-4) และครั้งที่ 2 (สัปดาห์
ที่ 5-8)

5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)

สรุปและอภิปรำยผล

สรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลการท�างานกลุ่มของนักศึกษาระหว่างครั้งที่  1  (สัปดาห์ที่ 

1-4) และครั้งที่  2  (สัปดาห์ที่  5-8)  ในด้านการช่วยเหลือกลุ่ม ด้านความรับผิดชอบ ด้านการแสดงความคิด

เห็น และด้านการรับฟังความคิดเห็น แสดงผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้

ตำรำงที่ 1 ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม

ระดับ ระดับ  สัปดำห์ที่ 1-4  สัปดำห์ที่ 5-8 ผลต่ำง ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย กำรมีส่วนร่วม  จ�ำนวน  จ�ำนวน จ�ำนวน  

8-10 คะแนน ระดับดีมาก 3  17  14 32.56

5-7 คะแนน ระดับดี 25  25  0 0.00

2-4 คะแนน ระดับพอใช้ 15  1  -14 -32.56

0-1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง - - 0 0.00

รวม 43 43 0 0.00

ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม พบว่า นักศึกษามีการช่วยเหลือกลุ่มในการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดีมากเพิ่มึ้

นจ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 32.56
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ตำรำงที่ 2 ด้านความรับผิดชอบ

ระดับ ระดับ  สัปดำห์ที่ 1-4  สัปดำห์ที่ 5-8 ผลต่ำง ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย กำรมีส่วนร่วม  จ�ำนวน  จ�ำนวน จ�ำนวน  

8-10 คะแนน ระดับดีมาก 3  12  9 20.93

5-7 คะแนน ระดับดี 25 30  5 11.63

2-4 คะแนน ระดับพอใช้ 15 1  -14 -32.56

0-1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง -  - 0 0.00

รวม 43 43 0 0.00

ด้านความรับผิดชอบ พบว่า นักศึกษามีความรับผิดชอบในการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น

จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 และระดับดีเพิ่มขึ้น จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63

ตำรำงที่ 3 ด้านการแสดงความคิดเห็น

ระดับ ระดับ  สัปดำห์ที่ 1-4  สัปดำห์ที่ 5-8 ผลต่ำง ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย กำรมีส่วนร่วม  จ�ำนวน  จ�ำนวน จ�ำนวน  

8-10 คะแนน ระดับดีมาก 5  10  5 11.63

5-7 คะแนน ระดับดี 29  33  4 9.30

2-4 คะแนน ระดับพอใช้ 9  - -9 -20.93

0-1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง - - 0 0.00

รวม 43 43 0 0.00

ด้านการแสดงความคิดเห็น พบว่า นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดี

มากเพิ่มขึ้นจ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 และระดับดี จ�านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 

ตำรำงที่ 4 ด้านการรับฟังความคิดเห็น

ระดับ ระดับ  สัปดำห์ที่ 1-4  สัปดำห์ที่ 5-8 ผลต่ำง ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย กำรมีส่วนร่วม  จ�ำนวน  จ�ำนวน จ�ำนวน  

8-10 คะแนน ระดับดีมาก 3  19.00  16 37.21

5-7 คะแนน ระดับดี 25  23  -2 -4.65

2-4 คะแนน ระดับพอใช้ 5  1  -14 -32.56

0-1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง - - 0 0.00

รวม 43 43 0 0.00

ด้านการรับฟังความคิดเห็น  พบว่า  นักศึกษามีการรับฟังความคิดเห็นในการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับ

ดีมากเพิ่มขึ้น จ�านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 37.21
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ตำรำงที่ 5 ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ระดับ ระดับ  สัปดำห์ที่ 1-4  สัปดำห์ที่ 5-8 ผลต่ำง ร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย กำรมีส่วนร่วม  จ�ำนวน  จ�ำนวน จ�ำนวน  

8-10 คะแนน ระดับดีมาก - 3  3 6.98

5-7 คะแนน ระดับดี 30  40  10 23.26

2-4 คะแนน ระดับพอใช้ 13  43 -13 -30.23

0-1 คะแนน ระดับควรปรับปรุง - - 0 0.00

รวม 43  43 0 0.00

สรุป จากการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มท�างาน ค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ช่วยเหลือกลุ่ม  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการแสดงความคิดเห็น  และด้านการรับฟังความคิดเห็น  พบว่า 

นักศึกษามีการพัฒนาการท�างานกลุ่มอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นจ�านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26 และระดับดี

มาก จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 

อภิปรำยผล

จากการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มท�างาน  โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม  ๆ  ละ  4-5 

คน และท�าการประเมินผลการท�างานกลุ่มของนักศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือกลุ่ม ด้านความ

รับผิดชอบ  ด้านการแสดงความคิดเห็น  และด้านการรับฟังความคิดเห็น  พบว่า  การเรียนการสอนแบบแบ่ง

กลุ่มท�างานสามารถน�ามาพัฒนาการท�างานเป็นกลุ่มของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้  ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษารายวิชาการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ 

Big  Five  Learning  ของเจษฎา  กิตติสุนทร  (2560)  พบว่า  ความสามารถในการท�างานเป็นทีมและการให้

ความร่วมมือของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  การศึกษาประสิทธิผลการใช้กระบวนการกลุ่มในการ

เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ของเรณู  ขวัญยืน  และ

สมจิต  นิปัทธหัตถพงศ์  (2558)  พบว่า  ค่าคะแนนเฉลี่ยการเรียนการสอนแบบผสม  (แบบบรรยายและแบบ

ร่วมมือ)  โดยใช้กระบวนการกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเชิงวิธีการ

ที่เน้นกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์และพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม  เรื่อง  ล�าดับและอนุกรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  5  ของ

พรภัทร สินดี (2557) พบว่า พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เชิงวิธีการที่เน้นกระบวนการกลุ่ม  เรื่อง  ล�าดับและอนุกรม  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก  และการ

ศึกษาผลการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มภายในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

กฎหมายพาณิชย์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย 

ปีการศึกษา 2555 ของ วราภรณ์ ประพงษ์ (2555) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกระบวนการ

กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยนักเรียนมีการพัฒนาการและสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

จากผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มท�างานสามารถพัฒนาพฤติกรรม การ

ท�างานเป็นกลุ่มของนักศึกษาในด้านการช่วยเหลือกลุ่ม  ด้านความรับผิดชอบ  ด้านการแสดงความคิดเห็น 
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และด้านการรับฟังความคิดเห็น ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

ข้อเสนอแนะ

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้  สามารถน�ากระบวนการท�างานแบบแบ่งกลุ่มตามวิธีการต่าง  ๆ  ไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

กิตติกรรมประกำศ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมการท�างานเป็นกลุ่มของนักศึกษาในการเรียนรายวิชาภาวะผู้น�า

และพฤติกรรมองค์การสามารถส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  ต้องขอขอบพระคุณทุนอุดหนุนจาก  คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กรของแรงงำนต่ำงด้ำว 

อุตสำหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย
Personal Factors Affecting to Organizational CitizenshipBehavior of Migrant Laborers 

in Chemical Fertilizer Industry in Thailand

วัฒนา ดวงแป้น1* วสุธิดา นุริตมนต์1

Watthana Duangpaen1* Wasutida Nurittamont1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีใน

ประเทศไทยที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน  กลุ่มตัวอย่างคือแรงงาน

ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย จ�านวน 5 บริษัท รวม 384 ตัวอย่าง เก็บ

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และ One Way ANOVA ผลการ

ศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท�างานในประเทศไทยและสถาน

ประกอบการท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วน

บุคคลด้านเพศและอายุการท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรไม่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาที่ได้นั้นสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ

ก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวนั้นยังคงอยู่และท�างานกับ

องค์กรต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล, พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

ABSTRACT

The pursposes of this research was to study the differently personal factors of the 

migrant  laborers  in  the  chemical  fertilizer  industry  in  Thailand with  differently  organiza-

tional citizenship behavrios. The samples were migrant laborers from five chemical fertilizer 

companies in Thailand. There were 384 questionaires administered in working experiences 

in Thailand and organizations led toexperiences in the chemical fertilizer industry not dif-

ferented on organizational citizenship behaviors. The findings

order to collected data. The statatistics for testing the hypotheses were t-test, One 

Way ANOVA. The results found that the differently personal factors including age could be 

used as the guidelines for setting important policies about the migrant laborers in order to 

retain them.

Keywords: Personal Factors, Organizational Citizenship Behavior
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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บทน�ำ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัว

ร้อยละ 3.3-3.8 โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญหลายประการ หากวิเคราะห์เฉพาะภาคการผลิตพบว่ามีการขยาย

ตัวเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 ตามการเพิ่มขึ้น

ของผลผลิตสินค้าส�าคัญ  เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

และไม้ผลขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น  (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2561) 

จากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยส่งผลให้ปริมาณความต้องการปัจจัยทางการ

เกษตรกรรมเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญในการท�าเกษตรกรรมคือปุ๋ยเคมีที่ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย

ให้มีปริมาณสูงขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยใช้แรงงานคนเป็นหลัก  ปัจจุบันพบว่าแรงงานของ

ไทยระดับล่างค่อนข้างขาดแคลนจากสาเหตุหลายประการ  เช่นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ก�าลังแรงงานเริ่ม

ถดถอย  ความไม่สอดคล้องระหว่างแรงงานกับระดับการศึกษา  แรงงานรุ่นใหม่มักจะไม่นิยมท�างานประเภท 

3D หรืองานสกปรก (Dirty Job) งานยาก (Difficult Job) และงานอันตราย (Dangerous Job) (กรมการ

จัดหางาน,  2560)  ดังนั้นอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยจึงหันไปพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวจากประเทศ

เพื่อนบ้านทดแทนแรงงานไทย  จากข้อมูลสถิติการท�างานของคนต่างด้าวประจ�าปี    2561  พบว่ามีแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติ คือเมียนมา ลาว และกัมพูชา ได้รับอนุญาตให้ท�างานมีจ�านวนทั้งสิ้น 1,936,223 คน ส่วน

ใหญ่อยู่ในกิจการก่อสร้าง กิจการเกษตรและปศุสัตว์ (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2561) 

ดังนั้นการคงไว้ของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย ไม่เปล่ียนงานไปท�างาน

อุตสาหกรรมอื่นหรืออพยพกลับภูมิล�าเนาประเทศของตัวเอง  จึงมีความส�าคัญโดยการแสวงหาแนวทางที่จะ

คงไว้ซ่ึงสภาพการจ้างงานต่อไป การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าวเป็นหนึ่งปัจจัยท่ีมีความ

ส�าคัญเพราะความแตกต่างและความหลากหลายของบุคคลสามารถบ่งชี้ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่

แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกัน  (วชิรวัชร  งามละม่อม, 2558) การทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กันช่วยให้การบริหารจัดการท�าได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  (Organizational  Citizenship  Behavior)  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่

แสดงออกอยู่นอกเหนือจากข้อก�าหนดในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีการบังคับให้ต้องปฏิบัติ แม้ไม่ปฎิบัติก็

ไม่มีความผิดก็ตาม  แต่พฤติกรรมดังกล่าวมีความจ�าเป็นต่อความอยู่รอดและประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร 

(George and Jones, 2008) เมื่อแรงงานต่างด้าวรับรู้ถึงสิ่งที่องค์กรมอบให้และสอดคล้องกับความต้องการ

แต่ละบุคคลจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวนั้นยังคงอยู่และท�างานกับองค์กรต่อไป

จากเหตุผลข้างต้นทางผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กรของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมหลักของ

ระบบเศรษฐกิจประเทศไทย เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานใน

ปัจจุบัน  ผลจากการศึกษาจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการวางแผนประกอบการพิจารณาหรือการก�าหนดนโยบาย

ที่เหมาะสมส�าหรับอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีหรืออุตสาหกรรมอื่นท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงภาครัฐบาลเพ่ือใช้เป็น

แนวทางการส�าหรับวางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ

แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยแตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจำกงำนวิจัย
1.  ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ

แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยแตกต่างกัน

2.  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าคัญส�าหรับภาครัฐบาลและเอกชน  ในการก�าหนดนโยบาย  ระเบียบ
หรือวิธีปฎิบัติที่เหมาะสมส�าหรับแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีหรืออุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทบทวนวรรณกรรม

ส�าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย ดังนี้

ประชากรศาสตร์  (Demography)  เป็นการศึกษาทางสถิติของประชากร  เพื่อวิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือสถานที่  การศึกษาขนาด  โครงสร้างและการกระจายตัวของประชากร  รวมไปถึง

ครอบคลุมทางสังคมหรือกลุ่มคนที่แตกต่างกัน  (Shiffman and Kanuk, 2007) กล่าวว่าการศึกษาลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ท�าการศึกษาโดยน�ามา

เชื่อมโยงกับความชอบหรือลักษณะนิสัยของบุคคลนั้น  (ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์,  2546)  ได้กล่าวว่าองค์

ประกอบด้าน  เพศ  อายุ  การศึกษา  ประสบการณ์  ระดับรายได้  อาชีพ  ที่มีผลต่อรูปแบบของอุปสงค์ส่วน

บุคคล  (ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ,  2542)  พบว่าพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันเกิดขึ้นจากแรงบังคับภายนอก

มากระตุ้น  คุณสมบัติทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  (กรรณิการ์  เหมือนประเสริฐ, 

2548)  ได้อธิบายลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันมาจากปัจจัยหลายด้านกล่าวคือ  ผล

งานของบุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพ่ิมข้ึน บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีประสบการณ์ท�างานสูงสามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีการงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูง เพศชายและหญิงมีความสามารถแก้ไขปัญหาในการท�างาน 

แรงจูงใจ การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ ในการเรียนรู้ ไม่แตกต่างกัน แต่เพศหญิงมีลักษณะคล้อยตาม

มากกว่าเพศชายและเพศชายมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกลและมีความคาดหวังในความส�าเร็จมากกว่า 

ผู้ที่อาวุโสจะมีผลงานสูงกว่าพนักงานใหม่และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่า เป็นต้น

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีต่อองค์กร (Greenberg, 

2002) กล่าวว่าเป็นพฤติกรรมที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่เป็นทางการโดย

ความสมัครใจ  (Podsakoff,  2000)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรประกอบด้วย 3 ประการ คือ 1) ลักษณะของบุคคล 2) ลักษณะงานที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ 3) ลักษณะ

องค์กร โดยพฤติกรรมดังกล่าวแสดงออกผ่านกระท�าต่าง ๆ เช่นการให้ความร่วมมือกับองค์กรแม้ไม่ได้รับการ

ร้องขอ  การให้ค�าแนะน�าและคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ  การมีส่วนร่วมในการสังเกตสิ่งผิดปกติ

จากการท�างานเพื่อแจ้งเตือนให้หัวหน้างานทราบ รวมถึงการที่จะท�างานกับองค์กรต่อไปแม้ว่ามีโอกาส

เปลี่ยนงานที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งเป็นที่มาของข้อค�าถามในแบบสอบถามแรงงานต่างด้าวใน

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยที่

เหมาะสมกับบริบทการศึกษาครั้งนี้ดังนี้

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ 

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย

วิธีกำรวิจัย

ประชากรคือแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย จ�านวน 5 

บริษัท รวม 384 ตัวอย่าง  เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น  (Probability Sampling) ด้วยวิธี

การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และอ้างอิงสูตรค�านวณกรณีไม่ทราบจ�านวนประชากร

ที่แน่นอน  ทราบแต่เพียงว่ามีจ�านวนมาก  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2538)  ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95 

ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 (ระดับนัยส�าคัญ 0.05)

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantity  Research)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลคือแบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ส่วนส�าคัญคือ  (1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  (2) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (3) และข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale แบ่งเป็น 5 ระดับ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  (1)  การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity) 

น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิท�าการตรวจสอบความสมบูรณ์  การครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช้  โดยดู

จากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามและวัตถุประสงค์  (Item-Objective  Congruence  Index  : 

IOC)  โดยค่าตัวเลขความสอดคล้องควรจะมากกว่า 0.5  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) พบว่าทุกค�าถามมีค่า

ความสอดคล้องมากกว่า  0.50  สามารถน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (2)  การตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยทดลอง (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 30 ตัวอย่าง

เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ Cronbach’s alpha ค่าความเชื่อมั่นของค�าถามแต่ละด้าน

ควรจะมีค่าไม่น้อยกว่า 0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) พบว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.86  จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง  และความเชื่อมั่น  จากนั้นได้น�า

แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปแปลเป็นภาษาเขมรพร้อมแปลทวนกลับเป็นภาษาไทยโดย

ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อทวนสอบเนื้อหา  ความเข้าใจของข้อค�าถาม  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นแรงงานชาวกัมพูชา
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ (1) การวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ข้อมูลทั่วไปของผู้

ตอบแบบสอบถามอธิบายด้วยค่าความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) (2) การวิเคราะห์เชิง

อนุมาน  (Inferential  Statistics)  ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างส�าหรับ

กลุ่มตัวแปรอิสระ 2 กลุ่มใช้สถิติการทดสอบ t-test และใช้สถิติการทดสอบ One Way ANOVA เพื่อเปรียบ

เทียบความแตกต่างส�าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มประกอบด้วยอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการ

ท�างานในประเทศไทย  อายุการท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยและสถานประกอบการและ  (3) 

การวิเคราะห์ Post Hoc แบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างคู่ที่

แตกต่างกัน

ผลกำรวิจัย

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของแรงงานต่างด้าว

อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 58.90 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.40 ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 14,001-17,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.60 อายุการท�างานในประเทศไทย 2-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.80 และส่วนใหญ่ท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย 2-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.40

ตำรำงที่ 1 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ

แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยวิเคราะห์ด้วยสถิติ T-Test (n=384)

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
ชำย หญิง

t
Sig.

(2-tailed)x S.D. x S.D.

เพศ 3.42 0.70 3.33 0.56 0.15 0.15

จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.15 ซึ่งมากกว่านัย

ส�าคัญทางสถิติที่  0.05  นั่นคือแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่มีเพศแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไม่แตกต่างกัน

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของ

แรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย วิเคราะห์ด้วยสถิติ One-way ANOVA (n=384)
พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร F Sig.

อายุ 3.52 0.00**

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9.83 0.00**

อายุการท�างานในประเทศไทย 2.68 0.02*

อายุการท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย 1.88 0.10

สถานประกอบการ 8.19 0.00**
* p<0.05   ** p<0.01

จากตารางที่  2  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานประกอบการที่แตก

ต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนอายุการ

ท�างานในประเทศไทยท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการท�างานอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่แตกต่างกัน

มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไม่แตกต่างกัน
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จากนั้นน�าปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่มีความแตก

ต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  ไปท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัย

ส�าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Deference: LSD) ดังแสดงผลต่อไปนี้

ตำรำงที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least  

Significant Deference: LSD) จ�าแนกตามอายุ (n=384)

อำยุ (ปี) x
ต�่ำกว่ำ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 60 ปีขึ้นไป

3.67 3.24 3.48 3.47 3.46 3.00

ต�่ากว่า 20 ปี 3.67 - 0.44* 0.20 0.21 0.22 0.67

20-30 ปี 3.24 - - -0.24* -0.23* -0.22* 0.24

31-40 ปี 3.48 - - - 0.01 0.02 0.48

41-50 ปี 3.47 - - - - 0.01 0.47

51-60 ปี 3.46 - - - - - 0.46

60 ปีขึ้นไป 3.00 - - - - - -

* p<0.05 

ตารางที่ 3 พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันได้แก่แรงงานต่างด้าวช่วงอายุต�่ากว่า 20 ปีมีพฤติกรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมากกว่าช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 20-30 ปีมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กรน้อยกว่าช่วงอายุ 31-40 ปี ช่วงอายุ 41-50 ปี และช่วงอายุ 51-60 ปี

ตำรำงที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least  

Significant Deference: LSD) จ�าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (n=384)

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 

(บำท)
x

ต�่ำกว่ำ 

5,000 

5,001-

8,000 

8,001-

11,000 

11,001-

14,000 

14,001-

17,000 

17,001-

20,000 

มำกกว่ำ

20,001 

3.01 3.08 3.20 3.43 3.48 3.54 4.75

ต�่ากว่า 5,000 3.01 - -0.06 -0.19 -0.42* -0.47* -0.53* -1.74*

5,001-8,000 3.08 - - -0.13 -0.35* -0.41* -0.46* -1.67*

8,001-11,000 3.20 - - - -0.22 -0.28* -0.33* -1.55*

11,001-14,000 3.43 - - - - -0.06 -0.11 -1.32*

14,001-17,000 3.48 - - - - - -0.05 -1.27*

17,001-20,000 3.54 - - - - - - -1.21*

มากกว่า 20,001 4.75 - - - - - - -

* p<0.05 

จากตารางที่  4  พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน  ได้แก่แรงงานต่างด้าวที่ท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี

ในประเทศไทยช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า  5,000  บาทและ  5,001-8,000  บาทมีพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรน้อยกว่าช่วงรายได้  11,001-20,001  บาทขึ้นไปช่วงรายได้  8,001-11,000  บาท  มี

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อยกว่าช่วงรายได้  14,001-20,001  บาทขึ้นไป  และช่วงรายได้ 

11,001-20,000 บาทมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อยกว่า ช่วงรายได้20,001 บาทขึ้นไป
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ตำรำงที่ 5 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least 

Significant Deference: LSD) จ�าแนกตามอายุการท�างานในประเทศไทย (n=384)

อำยุกำรท�ำงำนใน

ประเทศไทย (ปี)
x

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
1-2 ปี 2-4 ปี 4-6 ปี 6-8 ปี 8-10 ปี มำกกว่ำ 10 ปี
3.32 3.28 3.61 3.27 3.43 3.46

1-2 ปี 3.32 - 0.03 -0.29* 0.05 -0.11 -0.14
2-4 ปี 3.28 - - -0.32* 0.02 -0.14 -0.17
4-6 ปี 3.61 - - - 0.34* 0.18 0.15
6-8 ปี 3.27 - - - - -0.16 -0.19
8-10 ปี 3.43 - - - - - -0.03

มากกว่า 10 ปี 3.46 - - - - - -
* p<0.05 

จากตารางที่ 5 พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกันได้แก่แรงงานต่างด้าวที่ท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีใน

ประเทศไทยระหว่าง  1-2  ปี  และ  2-4  ปี  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อยกว่าช่วงอายุการ

ท�างานในประเทศไทย 4-6 ปีและช่วงอายุการท�างานในประเทศไทย 4-6 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กรน้อยกว่าช่วงอายุการท�างานในประเทศไทย 6-8 ปี

ตำรำงที่ 6 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญน้อยที่สุด (Least  

Significant Deference: LSD) จ�าแนกตามสถานประกอบการ (n=384)

สถำนประกอบ

กำร
x

พฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีขององค์กร
A B C D E

3.70 3.26 3.20 3.30 3.46
A 3.70 - 0.44* 0.50* 0.40* 0.24*
B 3.26 - - 0.06 -0.04 -0.20*
C 3.20 - - - -0.10 -0.26*
D 3.30 - - - - -0.16
E 3.46 - - - - -

* p<0.05 

จากตารางที่  6  พบว่าคู่ที่มีความแตกต่างกัน  (ไม่มีการจัดล�าดับสถานประกอบการ)  ได้แก่แรงงาน

ต่างด้าวที่ท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยสถานประกอบการ A มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์กรมากกว่าสถานประกอบการ B สถานประกอบการ C สถานประกอบการ D และสถานประกอบ

การ  E  ส่วนสถานประกอบการ  B  และสถานประกอบการ  C  มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

มากกว่าสถานประกอบการ E

สรุปผลและอภิปรำยผล

จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยด้าน

อายุ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอายุการท�างานในประเทศไทยและสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแรงงานต่างด้าว

ที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการตอบสนองสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างกัน  (ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์,  2544)  แรงงาน

ต่างด้าวช่วงที่เป็นวัยฉกรรจ์  วัยท�างานงานที่ได้รับมอบหมายมีความส�าคัญ  เป็นงานหนักมากกว่าส่งผลต่อ
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีน้อยกว่าช่วงวัยอื่น ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นสิ่งส�าคัญต่อการสร้างแรงจูงใจ

ในการท�างาน  เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ทัศนคติค่านิยมวัฒนธรรมและเป้าหมายที่ต่างกัน  (ยุบล  เบ็ญ

จรงค์กิจ,  2542)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่สูงกว่ามาจากลักษณะงานที่ท�าหรืองานที่ได้รับมอบหมายมีความ

ส�าคัญกว่า  ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มากกว่าจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรสูงกว่า 

อายุการท�างานในประเทศไทยท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรแตกต่างกันการเข้ามา

ท�างานในประเทศไทยต้องปรับตัวให้เข้ากับองค์กรหรือนายจ้าง  ทั้งระบบการท�างาน  การสื่อสาร  สังคมและ

วัฒนธรรม ดังนั้นแรงงานต่างด้าวที่มีอายุการท�างานในประเทศไทยที่มากกว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กรสูงกว่าเช่นกัน ส่วนสถานประกอบการที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กรแตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะองค์กรหรือนายจ้างมีรูปแบบการบริหารงานที่ต่างกัน  รูปแบบการ

บริหารงานที่เหมาะสมกับปัจจัยเฉพาะด้านของแรงงานต่างด้าวจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กร  ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ  (พิมพ์พิศา  อจละนันท์,  2555)  ที่ได้ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความยุติธรรมในองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี  พบว่าพนักงานที่มีอายุงานแตก

ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษา

ของ (อรนิษฐ์  แสงทองสุข,  2559)  ที่ได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

พนักงานระดับปฏิบัติการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย  พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย  อายุ  รายได้ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีแตกต่างกันและสอดคล้องกับการ

ศึกษา  (พัทธนันท์  ศรีประชากร,  2559)  ที่ได้ศึกษาอิทธิพลปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์กร  กรณีศึกษาบริษัท  คอนเซอิ  (ประเทศไทย)  จ�ากัด  พบว่าระดับรายได้ที่แตกต่างกันมี

อิทธิพลกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแตกต่างกัน 

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุการท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่แตกต่าง

กันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแรงงานต่างด้าวทั้งเพศ

หญิงและเพศชาย  ที่มีอายุการท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยในประเทศไทยแตกต่างกันจะให้ความร่วมมือกับ

องค์กรหรือนายจ้างด้านต่าง  ๆ  ไม่แตกต่างกัน  โดยจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงาน

ที่มาจากสัญชาติเดียวกัน  ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของ  (พัทธนันท์ศรีประชากร,  2559)  ที่ท�าการ

ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน  กรณี

ศึกษาบริษัท  คอนเซอิ  (ประเทศไทย)  จ�ากัด  พบว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีอิทธิพลกับ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับการศึกษาของ  (ธันวนี  ประกอบ

ของ,  2560)  ที่ได้ท�าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างาน  ความผูกพันต่อองค์กรและพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าเพศและระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย

จากผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุการท�างานใน

ประเทศไทยและสถานประกอบการท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของแรงงาน

ต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยแตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรที่เป็นนายจ้างของแรงงานต่างด้าว ควร
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ก�าหนดนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฎิบัติที่เหมาะสมกับปัจจัยส่วนบุคคลแต่ละด้านเพ่ือส่งเสริมให้เกิดเป็น

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรที่จะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวนั้นคงอยู่และท�างานกับองค์กรต่อไป

ดังนี้
1.  อายุ พบว่าช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรน้อยกว่า

ช่วงอายุอื่น  เนื่องจากช่วงอายุดังกล่าวเป็นวัยฉกรรจ์  วัยท�างาน  การมอบหมายงานจะเป็นงานที่หนักหรือมี
ความส�าคัญมากกว่า ดังนั้น 1) การก�าหนดอัตราค่าจ้าง 2) การค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามลักษณะงานให้มีความ
เหมาะสม  เป็นธรรม  เพื่อให้แรงงานต่างด้าวรับรู้ได้  ผลตอบแทนที่สูงกว่าจะส่งผลให้แรงงานต่างด้าวมี
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น

2.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าแรงงานต่างด้าวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่าจะมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมากกว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ท�ามีความแตกต่างกัน 
งานที่ต้องใช้ทักษะหรือใช้ความสามารถพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า  ดังนั้น  1)  การมีนโยบายการ
พัฒนาบุคคลากรที่ชัดเจน 2) มีการฝึกอบรมที่เหมาะสม  เพื่อช่วยเพิ่มทักษะที่เกี่ยวกับการท�างานให้แรงงาน
ต่างด้าวทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  3)  เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิท�างานที่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า  จะส่งผล
ให้เกิดพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มากกว่าเช่นกัน

3.  อายุการท�างานในประเทศไทย พบว่าแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่
มีอายุการท�างานในประเทศไทยมากกว่าจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรมากกว่า  โดยอายุการ
ท�างานในประเทศไทยที่มากกว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้  ซึ่งแตกต่างจากแรงงานต่างด้าวเพิ่งเข้า
มาท�างานที่จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับองค์กร  ดังนั้นการด�าเนินมาตรการที่ช่วยให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่น 1) การฝึกอบรมก่อนการเริ่มท�างาน 2) การมีช่องทางสื่อสารกับ
องค์กรที่เหมาะสม จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวนั้นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

4.  สถานประกอบการ พบว่าแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ ๋ยเคมีในประเทศไทยที่มีสถาน
ประกอบการที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรต่างกัน  แสดงว่าวิธีการปฎิบัติงาน 
กฎระเบียบการท�างาน  การก�าหนดค่าตอบแทน หรือปัจจัยอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานของแต่ละสถาน
ประกอบการแตกต่างกัน ดังนั้น 1) ควรมีการร่วมมือกันภายในอุตสาหกรรมเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางปฎิบัติที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) การแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน เป็นการแก้ไขปัญหา
เชิงป้องกันในการท�าให้แรงงานต่างด้าวนั้นมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร  ซึ่งจะส่งผลให้แรงงาน
ต่างด้าวนั้นยังคงอยู่และท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทยต่อไป

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยในอนำคต

ผู้วิจัยได้เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท�าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ท�างานในอุตสาหกรรมปุ๋ย

เคมีในประเทศไทยเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปผู ้ที่สนใจอาจศึกษาแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นหรือ
อุตสาหกรรมอื่นท่ีแตกต่างกันไป เพื่อเปรียบเทียบผลการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันหรือไม ่
อย่างไร

2.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร
ของแรงงานต่างด้าวอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีในประเทศไทย  การศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่สนใจอาจศึกษาในบริบทอื่น 
ๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งปัจจัยตัวแปรต้นหรือตัวแปรตาม  เช่น  การรับรู้ความยุติธรรมในองค์กร  ความจงรักภักดีต่อ
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องค์กร  คุณภาพชีวิตการท�างาน  เป็นต้น  เพื่อหาปัจจัยที่เหมาะสมส�าหรับการก�าหนดนโยบายด้านแรงงาน
ต่างด้าวที่ครอบคลุมทุกบริบทต่อไป

กิตติกรรมประกำศ

บทความวิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์ ซึ่งเป็นอาจารย์

ที่ปรึกษางานวิจัยและขอขอบคุณคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนจนท�าให้งานวิจัยครั้งนี้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทาง

ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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บทความวิชาการนี้ศึกษาเก่ียวกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวคิด

การพึ่งตนเองและทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์ส�าหรับกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขต

กรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทางการก�าหนดโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเน้นพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจและด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนควรจะต้อง  1)  ก�าหนดโครงการเชื่อมโยง

กับแนวคิดการพึ่งตนเองให้เกิดความมีกินมีใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ก่อนเพื่อให้พึ่งตนเองได้ทาง

เศรษฐกิจ  2) ก�าหนดโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดทั้งการช่วยเหลือตนเอง การ

มีส่วนร่วม และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  3) น�างานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาประยุกต์ใช้ในการ

ก�าหนดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนได้

อย่างเป็นรูปธรรม

ค�ำส�ำคัญ: มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการพึ่งตนเอง, ทฤษฎีความต้องการตาม

ล�าดับขั้นของมาสโลว์, ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง

Abstract

This academic article is about the study on The measures to improve the quality of 

life of people with state welfare cards with self - reliance and Maslow , s hierarchy of needs 

for the motorcyclists in Bangkok. The study has the objective to  present the approach to  

support the measures of the quality of life improvement of 

state welfare card holders emphasizing  on economic self-reliance and sustainable 

living. Therefore the study should  be ; firstly, to set up the project linking the self-reliance 

theory with people at large  leading to  self-sufficiency in economy ; secondly, to set up the 

project for other  low - income earners  in order to create the concept of self-help, partici-

pation  and mutual-help among them ; thirdly, to  apply  the research study about the 
1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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social welfare card holders for formulating the project which can increase the administra-

tion capability and make concrete solutions for reducing  poverty problems.

Keywords: Measures to improve the quality of life, State welfare cards, Self–reliance, 

Maslow , s hierarchy of needs, Motorcyclists

บทน�ำ

มาตรการสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนและเป็นนวัตกรรมเพื่อ

แก้ปัญหาความยากจนหรือให้พ้นจากปัญหาความยากจนซึ่งจะน�าพาประชาชนคนไทยก้าวพ้นจากกับดัก

แห่งความยากจนและสู่ความเท่าเทียมกันในทุกๆเรื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงด�าเนินการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง  (“เปิดมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ

เฟสสอง,”2561)  และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ระยะที่สองเมื่อวันที่  9  มกราคม 

2561 เพื่อต่อยอดจากเฟสแรกในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนเน้น

การ  “พัฒนาคุณภาพชีวิต”แก่ผู้มีรายได้น้อยใน  4  มิติ  ได้แก่  มิติที่  1  การมีงานท�า  อาทิ  การจัดหางานใน

ประเทศและต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงาน โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพเพื่อผู ้มีรายได้น้อยโดย

กระทรวงพาณิชย์ และโครงการตลาดประชารัฐโดยกระทรวงมหาดไทย 

มิติที่ 2 การฝึกอบรมและการศึกษา อาทิ โครงการฝึกอาชีพเร่งด่วนอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) โดย

กระทรวงแรงงาน  โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์    โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารออมสิน  และโครงการให้ความรู้ทางการ

เงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)    มิติที่  3 

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ  อาทิ  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ  โดย ธ.ก.ส.  โครงการสินเชื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์และ

โครงการสินเชื่อ Street Food โดยธนาคารออมสิน มิติที่ 4 การเข้าถึงสิ่งจ�าเป็นพื้นฐาน อาทิ โครงการให้กู้

ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์และกระทรวงการคลัง  การออมเพื่อการเกษียณอายุส�าหรับแรงงานนอกระบบโดย

กองทุนการออมแห่งชาติ (ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2561)

ถึงแม้ว่า  มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ธนาคารออมสิน  และ  ธ.ก.ส.  เป็นต้น  (ส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง,  2561)  และยังได้เติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส�าหรับผู้เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จ�านวน  4,145,397  ราย  รวมเป็นเงิน  4,370  ล้านบาท 

(ประมาณ  728  ล้านบาท/เดือน)  โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  (ส�านักข่า

วอินโฟเควสท์, 2562) แต่เมื่อพิจารณาโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะในเขตเมืองด้วยการฝึกแรงงานให้ตรงกับความต้องการของห้าง

ร้าน  (“เปิดมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐเฟสสอง,”2561)  อาจจะเป็นโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ไม่เหมาะสมส�าหรับกลุ่มประกอบอาชีพอิสระในเขตเมือง อาทิ กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างที่ถูกต้อง
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ตามกฎหมายทั้ง  50  เขตในกรุงเทพมหานครที่ท�าอาชีพด้วยการรับ-ส่งคนผู้โดยสารและสิ่งของที่ถูกต้องตาม

กฎหมายตามที่มีผู้ว่าจ้างซึ่งมีจ�านวน  22,717  คน  (“มอเตอร์ไซค์หมื่นคันแห่เข้าวิน  เขตจตุจักร-วัฒนา-ห้วย

ขวางแว้นเต็มซอย,”  2561)  เพราะโครงการดังกล่าวไม่ได้ต่อยอดกับอาชีพเดิม  (อาชีพหลัก)ที่ท�าอยู่และมี

ความคุ้นเคยเป็นอย่างดี  คือ  การมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรับจ้างอีกทั้งยังรู้จักเส้นทางใน

เขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี ท�าให้ที่ผ่านมา การใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโดยเฉพาะการฝึกแรงงานหรือ

อบรมอาจจะเป็นการลงทุนท่ีไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไปเพราะได้ใช้เม็ดเงินจ�านวนมากและสังคมเกิดค�าถามว่า 

“มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรไปต่อหรือพอแค่นี้” 

ดังนั้น  ผู้เขียนมีความประสงค์จะน�าเสนอบทความวิชาการเกี่ยวกับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามแนวคิดการพึ่งตนเองและทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอแนวทางการก�าหนดโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตส�าหรับกลุ่มผู้

ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้มีรายได้

น้อยและเป็นกลุ่มประกอบอาชีพอิสระในเขตเมืองเพื่อให้พึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ  (Economic  Self-reli-

ance)  และด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนอันจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาความเลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรมส�าหรับผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งกลุ่มประกอบอาชีพอิสระและกลุ่มอื่นต่อไป

มำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

เป็นการให้ความช่วยเหลือระยะที่  2  แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ

แห่งรัฐ  ปี  2560  โดยก�าหนดให้มีโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบูรณาการโครงการ

ต่างๆจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นไปอย่างมีเอกภาพโดยเป็นโครงการท่ี

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ  อาทิ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ต่อมาคณะรัฐมนตรีขยายเวลามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่  2  อีก        

6 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม–มิถุนายน 2562 ภายใต้ชื่อ “มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ระยะที่  2” และได้มีการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส�าหรับผู้

เข้าร่วมมาตรการฯ จ�านวน 4,145,397 ราย จ�านวนเงิน 4,370 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชา

รัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ส�านักข่าวอินโฟเควสท์, 2562) สะท้อนให้เห็นว่า ที่ผ่านมา แม้ว่ามาตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโครงการจากหน่วยงานต่างๆรองรับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วย

เหลือผู้มีรายได้น้อยให้หลุดพ้นจากความยากจนโดยยึดหลักแนวคิด         “จะไม่แจกปลา จะสอนวิธีจับปลา

ให้แก่ประชาชน” ก็ตาม  แต่ได้ใช้เม็ดเงินจ�านวนมาก อาทิ การฝึกอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการเพื่อ

เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ  จ�านวน  625,120  คน  ใช้เงินงบประมาณ  2,068 

ล้านบาท (น.รินี เรืองหนู, 2561) และดูเสมือนว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังรอรับเงินสนับสนุนจากโครงการ

ของรัฐซึ่งเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ
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แนวคิดกำรพึ่งตนเอง (Self – reliance) กับมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ

แนวคิดการพึ่งตนเอง คือ การมีความสามารถในการก�าหนดชีวิตตนเองและช่วยเหลือตนเองให้มาก

ที่สุดเท่าที่จะมากได้ ดังน้ัน แนวคิดการพึ่งตนเองจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะท�าให้เกิดการขับ

เคลื่อนไปสู่การมีชีวิตที่ดีกว่า  (Fonchingong, C., & Fonjong. L., 2002, pp. 84)  ทั้งนี้ แนวคิด การพึ่ง

ตนเองมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (อินธิรา ครองศิริ,

2557,น.82) จึงกล่าวได้ว่า การพึ่งตนเองเป็นส่วนเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  

หากทุกคนสามารถดูแลตัวเอง และครอบครัวจะเป็นการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจและด�ารงชีวิตอยู่

ได้อย่างยั่งยืน  (Krungsri Guru, ม.ป.ป.)  เพราะการพึ่งตนเอง คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน  (พระครูวิบูล สีลพรต 

(สมหมาย อาสโภ/ โนนน้อย) และพระมหามิตร ฐิตปญฺโญ, 2562, น.174)

แต่เมื่อพิจารณาโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�าแนก   

4  มิติดังกล่าว  ปรากฏว่า  เป็นโครงการที่หน่วยงานต่างๆได้ด�าเนินการอยู่แล้วเพียงแต่น�าโครงการมาระบุไว้

ในแต่ละมิติ ท�าให้เป็นโครงการที่ต่างคนต่างวางแผน ต่างคนต่างส่งเสริมและต่างคนต่างท�าซึ่งจากการ

ประเมินผลด�าเนินงานของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560–มิถุนายน 2562     

(ปิดโครงการ)  (“คลังพอใจบัตรสวัสดิการท�าล้านคนพ้นยากจน,”  2562) พบว่า  วงเงินงบประมาณรวม  1.2 

แสนล้านบาทโดยมีจ�านวนผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น  14.6  ล้านคน  (มีการลงทะเบียนรอบแรกเดือนตุลาคม 

2560 และรอบที่สองเดือนมกราคม 2561) ช่วยให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พ้นความยากจน (รายได้พ้นเส้น

ความยากจนเท่ากับ 30,000 บาท/ปี) จ�านวน 1.56 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และยังมีจ�านวนคนจนคง

เหลือ 13.04 ล้านคน สะท้อนให้เห็นว่า ส่วนใหญ่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้ จึงอาจ

กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยัง

ไม่บรรลุการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทำงกำรก�ำหนดโครงกำรรองรับมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐเชื่อมโยงกับ
แนวคิดกำรพึ่งตนเองและทฤษฎีควำมต้องกำรตำมล�ำดับขั้นของมำสโลว์ (Maslow , s Hierarchy of 
Needs)

1.  ควรเชื่อมโยงกับแนวคิดการพึ่งตนเองโดยท�าตามล�าดับขั้นในการสร้างพื้นฐาน คือ  ความมีกินมี
ใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ให้ได้ก่อน  คือ  การพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้มีรายได้น้อยทุกคนสามารถ
ดูแลตัวเองและครอบครัวเพื่อด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนตามเศรษฐกิจพอเพียงในแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9  อันเป็นรากฐานของการพึ่งตนเองทั้งระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชนและระดับสังคมโดยรวม (เสรี พงศ์พิศ,ม.ป.ป.) ดังพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2517  ว่า  “การพัฒนาประเทศนั้น
จ�าเป็นต้องท�าตามล�าดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ ความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่
ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริม
ความเจริญขั้นสูงขึ้นตามล�าดับต่อไป...”(ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,  2560)  ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์  ได้แก่  ขั้นที่1  ความต้องการทางสรีระ  (Physiological 
Needs) เป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกายซึ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต เช่น ความต้องการอาหาร น�้า และ
เสื้อผ้า  เป็นต้น  ความต้องการนี้เริ่มตั้งแต่วัยทารกกระทั่งถึงวัยชรา  ถ้าความต้องการในขั้นแรกนี้ไม่ได้รับการ
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บ�าบัด ความต้องการขั้นต่อไปก็จะไม่เกิดขึ้น และขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) 
เป็นความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาทิ มีอาชีพที่มั่นคง มีการออมทรัพย์หรือ
สะสมทรัพย์  (ครูประถมดอทคอท  (นามแฝง),  2560)  ดังนั้น  การก�าหนดโครงการรองรับมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงควรเน้นเพิ่มรายได้เพื่อพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจให้ได้ก่อน  แล้วจึง
สร้างความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

2.  ควรก�าหนดโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดทั้งการช่วยเหลือตนเอง 
(Self-help) การมีส่วนร่วม (Participation) และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual-help) ในลักษณะ“ร่วม
ด้วยช่วยกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน”  จึงจะเป็นการบูรณาการเพื่อพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันจะน�าไปสู่
การสร้างงาน สร้างรายได้และแก้ปัญหาความยากจนได้

3.  ควรน�างานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาประยุกต์ใช้ในการก�าหนดโครงการรองรับ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสามารถ
น�าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่ำงโครงกำรรองรับมำตรกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐส�ำหรับกลุ่มผู้ขับขี่มอเต
อร์ไซด์รับจ้ำงในเขตกรุงเทพมหำนคร 

เนื่องจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มด�าเนินการในเดือนตุลาคม  2560  จึงมีจ�านวนงานวิจัยไม่มากนัก  

แต่มีงานวิจัยท่ีน�าเสนอโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสอดคล้องกับ

แนวทางการก�าหนดโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเชื่อมโยง

แนวคิดการพึ่งตนเองและทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์  (ภาพที่  1)  คือ  งานวิจัยของดารณี 

คล้ายเครือ,  กุลนิษฐ์  ศักดิ์จิรพาพงษ์,  และฉายวรรณ  ขวัญทอง  (2562)  ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัด

จ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราเอไรซ์  (A-Rice)  ในรูปแบบบริการส่งถึงบ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย

เครือข่ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผลการศึกษา พบว่า
1.  กลุ ่มผู ้ขับข่ีมอเตอร์ไซด์รับจ้างเป็นผู ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสนใจที่จะเข้าร่วมใน

โครงการจัดจ�าหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราเอไรซ์ในรูปแบบบริการส่งถึงบ้าน  (Delivery  Service)  เนื่องจาก
เห็นว่า  โครงการดังกล่าวสามารถท�าได้ทันทีและสามารถเชื่อมโยงกับอาชีพเดิม  (อาชีพหลัก) ของกลุ่มผู้ขับขี่
มอเตอร์ไซด์รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรับจ้างอีกท้ังยังรู ้จักเส้นทางในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี  แสดงให้เห็นว่า  โครงการดังกล่าวตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์
ไซด์รับจ้างผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบโจทย์การเพิ่มรายได้และไม่ต้องมีการฝึกแรงงาน
หรืออบรมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์ในขั้นที่  1  ความต้องการทางสรีระ
เป็นความต้องการพื้นฐานของร่างกายซึ่งจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต  เช่น  ความต้องการอาหาร  น�้าและเสื้อผ้า 
เป็นต้น

2.  โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงให้เกิดการช่วยเหลือระหว่างกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในเขตเมืองและ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มอื่น  อาทิ  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยในเขตชนบทใน
ลักษณะ  “ร่วมด้วยช่วยกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน”  ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายและช่วยกระจาย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรของเกษตรกรในลักษณะบริการส่งถึงบ้าน  เช่น  ข้าวสารบรรจุถุง  ผลไม้และสินค้า
เกษตรอื่นๆ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวท�าให้เกิดทั้งการช่วยเหลือตนเอง การมีส่วนร่วมและช่วย
เหลือซึ่งกันและกันอันน�าไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้และพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ



44

3.  การจ่ายค่ารับจ้างส่งสินค้าให้กลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างก�าหนดให้โอนจ่ายเงินเข้าบัญชี

เงินฝากของกลุ่มผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง ท�าให้เกิดการสร้างวินัยออมเงินในแต่ละครอบครัวของกลุ่ม    ผู้

ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้างได้อีกทางหนึ่งและยังเป็นการตอบสนองความต้องการความปลอดภัยและความอุ่น

ใจของชีวิตในด้านความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาส

โลว์ในขั้นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยเป็นความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ

จิตใจ เช่น มีอาชีพที่มั่นคงและมีการออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ เป็นต้น

4.  โครงการดังกล่าวก�าหนดให้รับช�าระค่าสินค้าผ่านระบบมาตรฐาน  QR  Code  ของธนาคาร  
ท�าให้ไม่ต้องใช้เงินสดซึ่งอ�านวยความสะดวกรวดเร็วให้ผู้บริโภคในเขตเมืองที่มีความคุ้นเคยกับบริการขนส่ง
ทันใจทางธุรกิจส�าหรับผู้ไร้เวลาช้อปปิ้งนับเป็นโมเดลทางธุรกิจแนวใหม่  อาทิ  การขนส่งอาหารและสิ่งของที่
บริการเก็บเงินปลายทาง  อีกทั้งยังตอบโจทย์เรื่องสังคมไร้เงินสด  (Cashless  Society)  ตามนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ของรัฐบาล คือ การส่งเสริมและ
ผลักดันระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ภำพที่ 1 ความเชื่อมโยงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ตามแนวคิดการพึ่งตนเองและทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์

บทสรุป

แม้ว่ามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีโครงการรองรับมาตรการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยหรือคนยากจนจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ตาม  แต่ที่ผ่านมา ช่วยให้

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพ้นความยากจน  (รายได้พ้นเส้นความยากจนเท่ากับ  30,000 บาท/ปี)  ได้เพียงร้อย

ละ  10.7  เท่านั้นซึ่งถือว่ามีจ�านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับการใช้เม็ดเงินจ�านวนมาก  สะท้อนให้เห็นว่า  ส่วน
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ใหญ่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้  

ดังนั้น  หากมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะด�าเนินการต่อหรือไปต่อจึงควร

ทบทวนโครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยแนวทางการก�าหนด

โครงการรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเชื่อมโยงกับแนวคิดการพ่ึงตนเอง

และทฤษฎีความต้องการตามล�าดับขั้นของมาสโลว์เน้นช่วยเหลือตนเอง  การมีส่วนร่วม  และช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันเพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง  และครอบครัวซึ่งเป็นการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจและด�ารงชีวิตอยู่ได้

อย่างยั่งยืน
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรท�ำงำนของพนักงำนส่งอำหำร Food Panda จังหวัดยะลำ
Factors Affecting Food Panda Food Delivery Employees in Yala Province

ฮัจซัน บาโระสะนอ1*  มะยูโซ๊ะ เจะลง1  มะซากี้ สาและ1   

วัชระ ขาวสังข์1 ภูตรา อาแล1

Hassan Barohsano1* Mayusoh Chelong1  Masakee Saleah1  

Watchara Khaosung1 Putra Arelear1

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่งอาหาร Food  

Panda  จังหวัดยะลา  (2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของพนักงานส่งอาหาร  Food  Panda  จังหวัดยะลา  (3)เพื่อศึกษาความสุขในการท�างานของ

พนักงานFood  Pandaในการจัดส่งสินค้า  ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล  กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานส่ง

อาหาร Food Panda ในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย อายุระหว่าง 21 - 35 

ปี  มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่6  -  ปริญญาตรี  มีระดับรายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที่  15,000  –  25,000 

บาท  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน  และวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple regression analysis)

ผลการวิจัยพบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      1)  ผล

การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 57.5  และเพศหญิง  ร้อยละ 42.5 อายุ 

20 – 25 ปี ร้อยละ 35.50 อายุ 26 – 30 ร้อยละ33.60 อายุ 30 – 35 ร้อยละ 30.90 มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ร้อยละ 80.90 อนุปริญญา/ปวส. 11.80 ต�่ากว่า ปวส. 7.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 – 

25,000 บาท ร้อยละ 41.80 รายได้ 15,000 – 19,999 บาท ร้อยละ 37.30 รายได้ 10,000 – 14,999 บาท 

ร้อยละ  20.90  ตามล�าดับ  2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการท�างานของพนักงานส่งอาหาร  Food  Panda 

จังหวัดยะลา  พบว่า  อายุการท�างาน  ชั่วโมงการท�างาน  ความพึงพอใจในการท�างานและความสัมพันธ์กับ

บุคคลในที่ท�างาน ทั้ง  4  ด้าน  อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย  4.13    3)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

สังคมของพนักส่งอาหาร Food Panda จังหวัดยะลา พบว่า เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด และความพึง

พอใจของลูกค้า ทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18

ค�ำส�ำคัญ : พนักงาน, การปฏิบัติงาน, ประสิทธิผล

Abstract

The objectives of this research are (1) to study the effectiveness of food Panda food 

delivery staff in Yala province (2) to study the relationship between work factors and work 

efficiency of Food Panda food delivery staff in Yala Province (3) To study the happiness of 

work of Food employees Panda in delivery Use questionnaires to collect data The samples 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Faculty of Management Science Yala Rajabhat University

  * Email: 136145048@yru.ac.th Tell.0807155602



48

were Food Panda delivery personnel in Yala area. Most of the respondents are men be-

tween the ages of 21 - 35 years, having education levels from secondary education 6 - Bach-

elor’s degree, with an average income of 15,000 - 25,000 baht. Data analysis uses software 

packages to analyze basic statistics. And multiple regression analysis

The results showed that the analysis of the personal factors of the respondents 1) 

The analysis of personal  factors showed that Most of them are male 57.5% and female 

42.5%, aged 20 - 25 years, 35.50%, aged 26 - 30% 33.60%, aged 30 - 35% 30.90%, have a 

bachelor’s degree 80.90% Diploma / Diploma . 11.80 lower than high vocational certificate 

7.30, average monthly income 20,000 - 25,000 baht 41.80 percent, income 15,000 - 19,999 

baht 37.30 percent, income 10,000 - 14,999 baht 20.90 percent respectively 2) Results of 

the analysis of work factors Of food Panda food delivery staff in Yala province found that 

working hours, working hours Job satisfaction and relationships with people at work in all 4 

areas were at a high level, averaging 4.13. 3) The results of the analysis of the social factors 

of the Food Panda food delivery staff  in Yala province found that the events that cause 

strain And the satisfaction of the customers on both sides was at a high level, averaging 4.18.

Keyword: staff, operations, effectiveness

บทน�ำ

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายแห่งได้มีการเปล่ียนรูปแบบของธุรกิจให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีท่ี

เติมโตขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อม  ไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มสร้างแนวคิด  และกลยุทธ์ที่จะอยู่รอดใน

ธุรกิจนั้นๆ  จึงเกิดเป็นการแข่งขันธุรกิจการจัดส่งอาหารที่บริการส่งถึงที่(delivery)  เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เลือก

ใช้บริการธุรกิจของตนอย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี้  Food  Panda  ได้ขยายธุรกิจและสร้างมิตรภาพกับร้านอาหารใหม่ๆในการบริการใน

จังหวัดยะลา  ซึ่งนั้นหมายถึงต้องมีพนักงานคอยบริการส่งอาหารตลอดเวลาท�าการของ  Food  Panda  คือ

ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 22:00 น. พนักงานต้องพร้อมตลอดเวลา มีการเข้าท�างานเป็นกะ และต้องสามารถ

เข้าได้ทุกกะ  คุณลักษณะของลูกค้าที่ต้องพบ  การท�างานที่ต่อเนื่องหลายชั่วโมง  สภาพอากาศและสภาพ

จราจร ซึ่งท�าให้พนักงานอาจจะเกิดความเครียด ความเหนื่อยล้าจากการท�างาน และบางครั้งอาจจะเกิดการ

แสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อเพื่อนพนักงานด้วยกัน  และต่อลูกค้า  อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การบริการของ

พนักงานคนอื่นและต่อองค์กรให้ดูแย่ลง ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของการท�างานนั้นอีกด้วย

ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน  Food  Panda 

เพื่อที่จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อการยกระรับผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่งอาหาร  Food 

Panda
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานของพนักงานส่งอาหารFood Panda จังหวัดยะลา

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่งอาหาร Food Panda จังหวัดยะลา

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานและหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

2.  ผลการวิจัยจะช่วยเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงานส่ง
อาหาร Food Panda

3.  ท�าให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการท�างาน

กำรทบทวนวรรณกรรม

อุสุมา  ศักดิ์ไพศาล  (2556)  ได้ศึกษา  2  ปัจจัยที่มีผลต่อ  ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ต�าแหน่ง และอายุงาน และปัจจัยด้าน

คุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็นพนักงานของบริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจ

เม้นท์ จ�ากัด และผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกัน

ด้านประสิทธิผลการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอื่นๆ ที่แตกต่างกัน ย่อมมีความแตก

ต่างกันด้านประสิทธิผลการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ  และพบว่าคุณภาพชีวิตการท�างานด้านสภาพ

การท�างานที่ปลอดภัย มีผลต่อประสิทธิผลการท�างานของพนักงานด้านคุณภาพของงาน มีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์  เท่ากับ  0.00  และคุณภาพชีวิตการท�างานด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัยยังมีผลต่อประสิทธิผล

การท�างานของ  พนักงานทั้งด้านปริมาณงานและด้านความรวดเร็วในการท�างาน  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์ เท่ากันคือ 0.00 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ณัฐติมา  ลิ้นปราชญา  (2557)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลพฤติกรรมการ ท�างานของกลุ่ม

พนักงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม  เก็บข้อมูลจากพนักงานโรงแรมจ�านวน  400  คน  โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  จากผลการวิจัยพบว่า  ภาวะผู้น�าความรู้สึกที่มีต่อ  เพื่อนร่วมงานและความ

ผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในพฤติกรรมการ  ท�างานของพนักงานโรงแรม  ซึ่ง

ตัวแปรด้านความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลใน  พฤติกรรมการท�างานมากกว่าตัวแปร

ด้านอื่น ๆ

นลพรรณ  บุญฤทธิ์  (2558)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.58 

แรงจูงใจในการท�างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วน  จังหวัดชลบุรี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78 ซึ่งมีความส�าคัญอยู่ในระดับมาก    การทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน คือ โครงสร้าง และ ความสามารถ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร อยู่ในระดับน้อย  (R = .492) และมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 39.428,  
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df = 2, Sig. = .000)

มารวย  วิชาญยุทธนากูล  (2560)  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรมระดับ  5  ดาว  จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ  Independent  T-Test,  One  Way  ANOVA, 

Pearson Correlation และ Multiple  Linear  Regression พบว่า  1) พนักงานที่มีระดับการศึกษา และ

ประสบการณ์การท�างานที่โรงแรมปัจจุบัน  แตกต่างกัน  มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ 2)  เจตคติต่อการท�างาน ของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และ 3) คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ศุภานัน วัฒนวิจิตร (2552) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่น Grab Food เพื่อ

บริการรับส่งอาหาร  (Food  Delivery)  ของพนักงานบริษัทเอกชน  ในเขตกรุงเทพฯ  ผลการวิจัยพบว่า  1)

พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ที่มีเพศอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันท�าให้

ความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวมต่างกัน  2)ส่วนประสมทางการตลาดด้าน  ต้นทุนของผู้บริโภค  ด้าน

ความสะดวกสบาย  และด้านการสื่อสาร  มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ  แอปพลิเคชั่น  Grab 

Foodเพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต กรุงเทพฯ 3)ส่วนประสม

ทางการตลาดด ้ านลู กค ้ า   ไม ่ มี ผลต ่ อความพึ งพอ ใจ ในการ ใช ้ บ ริ ก า รแอปพลิ เ คชั่ นG r ab 

Foodเพื่อบริการรับส่งอาหาร  (Food  Delivery)  ของพนักงานบริษัทเอกชน  ในเขตกรุงเทพฯ  อย่างมีนัย

ส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ พนักงานส่งอาหาร Food Panda จังหวัดยะลา จ�านวน 50 

คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่พนักงานส่งอาหาร Food Panda จังหวัดยะลา  

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของยามาเน่(Yamane. 1937, p.125 อ้างถึงในยุทธ ไกย

วรรณ์. 2552, น.79) ความคาดเคลื่อนที่ 0.05 ดังสูตรต่อไปนี้

    n  =  N/1+N(e)2

โดย    n  =  จ�านวนของขนาดตัวอย่าง

    N  =  จ�านวนนวมของปนะชากรทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา

    e  =  ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ ก�าหนดเท่ากับ 0.05

แทนนค่า   n  =  50/1+50(0.05)2

      = 44.44 

ดังนั้น จ�านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเท่ากับ 44 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อ

ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานของพนักงานส่งอาหารFood Panda  จังหวัดยะลา โดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ เป็นแบบสอบถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Checklist)

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการท�างาน 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคม

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.  ผู้วิจัยได้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา จังหวัดยะลา เสนอไปยังบริษัท Food Panda Yala จ�ากัด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม
และก�าหนดวันเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2.  ผู ้วิจัยได้ประสานไปยังผู ้จัดการบริษัท ในเร่ืองกรณีศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานของ
พนักงานส่งอาหาร  Food  Panda  จังหวัดยะลา  โดยส่งแบบสอบถามไปเก็บข้อมูล  ในช่วงเดือนธันวาคอ 
2562 ก�าหนดระยะเวลาในการตอบแลลสอบถามให้แล้วเสร็จ 3 วัน แล้วรับกลับมา

3.  ตรวจข้อมูลและตรวจความถูกต้องสมบูรณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการ  และน�า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลต่อไป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ  พนักงานส่ง

อาหาร Food Panda จังหวัดยะลา มาจากการเก็บข้อมูลพนักงานส่งอาหาร จากกลุ่ม ตัวอย่างจ�านวน 44 

คน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วน เบี่ยงเบน และใช้สถิติเชิงอนุมาน

ในการวิเคราะห์สถิติ

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.5 และเพศหญิง ร้อย

ละ 42.5 อายุ20 – 25 ปี ร้อยละ 35.50 อายุ 26 – 30 ร้อยละ33.60 อายุ 30 – 35 ร้อยละ 30.90 มีการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 80.90 อนุปริญญา/ปวส. 11.80 ต�่ากว่า ปวส. 7.30 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

20,000 – 25,000 บาท ร้อยละ 41.80 รายได้ 15,000 – 19,999 บาท ร้อยละ 37.30 รายได้ 10,000 – 

14,999 บาท ร้อยละ 20.90 ตามล�าดับ

2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการท�างานของพนักงานส่งอาหาร  Food Panda จังหวัดยะลา พบว่า  

ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า  ความพึงพอใจในการ

ท�างาน ค่าเฉลี่ย 4.61 ชั่วโมงการท�างาน ค่าเฉลี่ย 4.37 ความสัมพันธ์กับบุคลในที่ท�างาน ค่าเฉลี่ย 3.99 และ

อายุการท�างาน ค่าเฉลี่ย 3.56 ตามล�าดับ

3) ผลการวิเคาะร์ปัจจัยด้านสังคมของพนักส่งอาหารFood Panda จังหวัดยะลา พบว่า ทั้ง 2 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณา แต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ เหตุการณ์ที่ก่อ

ให้เกิดความเครียด ค่าเฉลี่ย 4.01  และความพึงพอใจของลูกค้า ค่าเฉลี่ย 4.35

4)  จากการศึกษาปัจจัยในการท�างานส่งอาหาร  Food  Panda  จังหวัดยะลา  จากปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการท�างานกับประสิทธิภาพในการท�างาน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์

ของพนักงาน Food Panda มากที่สุดคือ ความพึงพอใจในการท�างาน รองลงมาคือ ชั่วโมงการท�างาน ความ

สัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างานและอายุการท�างาน โดยอยู่ระดับความคิดเห็นมาก

บทสรุป

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการท�างานของพนักงานส่งอาหาร Food Panda จังหวัด ยะลา 

น�ามาสรุปได้ดังนี้

1)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการท�างานของพนักงานส่งอาหาร  Food Panda จังหวัดยะลา พบว่า  

ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 และพบว่า ความพึงพอใจในการม�างานมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานมากที่สุดในหลายปัจจัย  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  มลฑา  พิทักษ์  (2554)  ได้ท�าการวิจัย

เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปะสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดมหาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พบว่า  พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ผลการวิเคาะร์ปัจจัยด้านสังคมของพนักส่งอาหารFood Panda จังหวัดยะลา พบว่า ทั้ง 2 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณา แต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ เหตุการณ์ที่ก่อ
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ให้เกิดความเครียด  ค่าเฉลี่ย  4.01    ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สิริอร  วิชชาวุธ  (2548)  ว่า  สภาพ

แวดล้อมของการปฏิบัติงาน  จะมีอิทธิผลท�าให้ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้พอๆ  กับความรู้ 

และความสามารถของพนักงาน

3) ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พนักงานได้รับการยอมรับ และการ

ช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมชาย เรืองวงษ์  (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัทฮิตาชิคอมเพรสเซอร์(ประเทศไทย)จ�ากัด  พบว่า 

ด้านเพื่อนร่วมงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ความ

เป็นมนุษย์ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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กำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรชุมชนบำงตำวำตำมแนวเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
Potential development of Bang Tawa community entrepreneurs 

along the creative economy
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Usanee Promsriya1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อเพ่ิมองค์ความรู ้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง

สร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  2) เพื่อศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ ชุมชนบางตาวา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอ

หนองจิก จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา จ�านวน 37คน (ชาย 17 คน หญิง 20 

คน  )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ  รูปแบบการสนทนาแบบสัมภาษณ์และการท�าแบบสอบถามจาก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย พบว่า ด้านกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดตั้งกลุ่ม  โดยการรวมตัวกันผลิตสินค้าประมงแปรรูป  โดยมีแนวคิด  คือ 

การน�าวัตถุดิบภายในชุมชนที่เหลือจากการจ�าหน่ายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า  เป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้ให้

กับคนในชุมชน  และด้านศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ  คือ  การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายใน

กลุ่ม มีกฎระเบียบ แบ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งมีผู้น�าที่มีความรู้ ความสามารถ

ในการบริหารและเป็นที่รับการยอมรับจากคนในชุมชน  และส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประสบความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานของกลุ่ม แต่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

ค�ำส�ำคัญ:การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน, ผู้ประกอบการชุมชน, เศรษฐกิจสร้างสรรคA์bstract

The  purpose  of  this  research  was  1)  to  increase  knowledge  related  to  creative  

product development. Of Bang Tawa Community Enterprise Group, Bang Tawa Subdistrict, 

Nong  Chik  District,  Pattani  Province  and  2)  To  study  factors  affecting  the  management  

success of Bang Tawa community entrepreneurs, Bang Tawa Subdistrict, Nong Chik District, 

Pattani Province. The sample group was the Bang Tawa community enterprise group. 37 

community enterprises of Bangtawa Community  (17 males, 20  females). The  instrument 

used in this study was a dialogue style. Interviews and questionnaires were conducted from 

Bang Tawa Community Enterprise Group, Bang Tawa Subdistrict, Nong Chik District, Pattani 

Province. The results of the study revealed that most community enterprise groups have 

established By combining to produce processed fishery products with the idea of   using raw 

materials  in  the  community  left  over  from processing  to  increase  value  Is  job  cr eation  
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  anagement branch Faculty of Management Science YalaRajabhat University

  * Email: 136145015@yru.ac.th
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Generate income for people in the community. And the potential and factors that affect 

Success  is  the participation of members within  the  group,  rules and  regulations,   clearly  

divided roles, duties and responsibilities. There are leaders who are knowledgeable. Ability 

to manage and be accepted by people in the community And resulting in the community 

enterprise group being successful in the operation of the group but still lacking knowledge 

and understanding in the development of creative products

Keywords: Potential Development for Community Entrepreneurs, Community  

Entrepreneurs, Creative Economy

บทน�ำ

การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก ถือเป็นนโยบายส�าคัญของประเทศไทย  เพื่อกระจ่ายความเจริญ 

สู่ ระดับท้องถิ่น ผ่านการสนับสนุน โครงการตามนโยบายต่างๆ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย

ส�าคัญของหลายๆรัฐบาลเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับชุมชน  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนา  เศรษฐกิจ

ชุมชน ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ เพื่อจัดการทุนของชุมชน อย่างสร้างสรรค์ เช่นทุนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุน

ที่เป็นผลผลิต ทุนความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะต่างๆ วัฒนธรรม ทุนทางสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว

และชุมชน ทุน ชุมชนบางตาวา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นชุมชนหนึ่งที่มีการ จัด

ตั้งวิสาหกิจของตนเอง  และจนสามารถผลิต  อาหารแปรรูปทางทะเล  เช่น  ปลากุเลาเค็มเป็นของขึ้นชื่อของ

ชุมชนบางตาวา  ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี    อาหารทะเลแปรรูปของชุมชนบางตาวา 

สินค้าแปรรูปของชุมชนบางตาวายังคงเป็นรูปแบบเดิม  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนจนถึงปัจจุบัน  แต่การบริหารจัดการผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชมชนบางตาวาประสบผลส�าเร็จ

เป็นอย่างมากในการด�าเนินงาน จากการได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานี 

จ�านวน10 ชุมชนในจังหวัดปัตตานีปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดตั้งได้ไม่ถึงปี สมาชิกหาย 

เงินทุนก็หาย พอรัฐบาลมีโครงการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนก็จะมีขึ้นมาใหม่ มีได้ไม่ถึงปีก็หาย 

ก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้กันส่วนมากไม่มีกลุ่มไหนที่ประสบความส�าเร็จในการบริหารการจัดการผู้ประกอบ

การกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  หนึ่งในสิบกลุ่มที่ได้ท�าการศึกษาข้อมูลนั้น  ก็มีกลุ่มของชุมชนบางตาวาที่ประสบ

ความส�าเร็จในการบริหารการจัดการผู้ประกอบวิสาหกิจ  แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ดัง

นั้นผู้วิจัยจึงให้ความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการ 

ชุมชนบางตาวา    ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  และพร้อมที่จะให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา  ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัด

ปัตตานี

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

บางตาวา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ  ในการบริหาร  จัดการของผู้ประกอบการชุมชนบางตา
วา ต�าบลบางตาวา อ�าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
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ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ชุมชนผู้บางตาวามีรายได้เพิ่มขึ้นและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น 

และท�าให้ผู้ประกอบการชุมชนบางตาวามีรายได้เพิ่มขึ้น

2.  ท�าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนบางตาวา 
ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  และสามารถน�าองค์ความรู้  ปัจจัยที่ท�าให้ชุมชนบางตาวา
ประสบผลส�าเร็จในการบริหารของผู้ประกอบการชุมชนบางตาวา มาปรับใช้กับกลุ่มวิสาหกิจ อื่นๆได้ 

กำรทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการเป็นคนท่ีเปิดโอกาสให้น�าวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในตลาดและ

มีการจัดหาและน�าวัตถุดิบชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด(บุญฑวรรณ วิงวอน, 2555: 200) 

แนวคิดวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวคิดที่ต้องแปรรูปวัตถุดิบที่ได้ตามธรรมชาติหรือสร้างผลิตภัณฑ์โดย 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อการบริโภคและสร้าง

รายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  โดยมีหลักการคิดคือการสร้างความหลากหลายของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชมชนและบริโภคเพื่อลดรายจ่ายภายในครอบครัวและมี

ความรับผิดชอบต่อสมาชิกและคนในชุมชน  ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค(เสรีพงศ์

พิศ, 2545)

แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ ่มผู ้วิจัยสรุปได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หมายถึงการมีส่วนร่วม

ออกแบบแนวคิดของคนในกลุ่มในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้ความคิดการศึกษา

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการใช้ภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นและการค้นหาความรู้

ทางสังคมและเทคโนโลยี/นวัตกรรมสมัยใหม่  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ในสภาวะการแข่งขันทางการตลาดปัจจุบันจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น  อย่างยิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องมี

ผลิตภัณฑ์  ใหม่ๆออกสู่ตลาดเสมอเพราะความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นหน้าที่

ของผู้ประกอบการชุมชนที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆหรือปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นอยู่ตลอด

เวลา(พิบูล ทีปะปาล, 2547)

สุดาดวง  เรืองรุจิระ  (2538) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆที่ กิจการน�าเสนอต่อ

ตลาด  แล้วท�าให้ตลาดมีโอกาสเลือกเพิ่มขึ้น  ผลิตภัณฑ์ใหม่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่  เคยผลิตมาก่อน  เริ่มมีผู้

ผลิตรายแรกของโลก  จัดเป็นนวัตกรรม  หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิจการ  เพิ่งน�าออกมาวางจ�าหน่าย

ครั้งแรก หรืออาจดัดแปลง ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยจ�าหน่ายอยู่ เดิม 

กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา (2553) กล่าวว่า การตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Marketing).ได้ปรับ

เปลี่ยนกระบวนการทางการผลิตใหม่เพื่อสร้างประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ ผลักดันเปลี่ยนแปลง

แนวคิดการตลาดให้สร้างสรรค์มากขึ้น โดยต้องค�านึงถึง Functional (ประโยชน๑ใช๎สอย) กับ Emotional 

(สุนทรียภาพทางอารมณ์) ไปพร้อมๆกัน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวว่า พัฒนา หมายถึง ท�าให้เจริญ ซึ่งตรง กับภาษาอังกฤษ

ว่า  Development.แปลว่า.การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย.โดยผ่านล�าดับขั้นตอน  ต่างๆ  ไปสู่ระดับที่

สามารถขยายตัวขึ้น เติบโตขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น และเหมาะสมไปกว่าเดิม

ดิรก สาระวดี (2539) กล่าวว่า ธุรกิจชุมชน ต้องเป็นธุรกิจมาจากความต้องการที่ แท้จริงของชุมชน 
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สอดคล้องกับวัตถุดิบ  และวัฒนธรรมดั่งเดิม  และประเภทธุรกิจที่ด�าเนินการต้องไม่มี  ผลกระทบต่อสภาพ

แวดล้อมในชุมชน หรือท�าให้ระบบนิเวศน์เสียสมดุล และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ของประชาชน นอกจากนี้

การร่วมทุน และขยายสัดส่วนการลงทุนส่วนใหญ่เป็นของบุคคลในชุมชน หรือองค์การในชุมชน และสมาชิก

ที่ร่วมทุนมีอ�านาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และจัดสรร ผลประโยชน์อย่างยุติธรรม

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบางตาวา  ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัด

ปัตตานี จ�านวน 37 คน เป็นชาย 17 คน หญิง 20 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ทุกคนที่เลือก

จะเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนบางตาวา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การท�าการจดบันทึกทุกๆวันจันทร์ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 12 วัน ท�าการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ให้กลุ ่มตัวอย่างเขียนหรือพูดเพื่อตอบแบบบรรยาย

เหตุการณ์ส�าคัญ  และการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์  ระยะเวลา  3  ชั่วโมงพร้อม

กับ ถาม – ตอบ โดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  ซึ่งได้มาจากการสังเกต 

การสัมภาษณ์  การบรรยายเหตุการณ์ส�าคัญ  และจากการถาม-ตอบ  เพื่อหาข้อเท็จจริงในการบริหารจัดการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ประสบผลส�าเร็จ และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา  ต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี  ผลการวิจัย  พบว่าหลัง

จากการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  เชิงสร้างสรรค์  และวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบหรื

แปรรูป  และผู้ประกอบการได้น�ามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน  ท�าให้  สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

มากขึ้น  และเพิ่มยอดขาย  รายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ดี  และมีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชน  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ท�าให้ผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากเดิมมากยิ่งขึ้น  โดยหน่วยงานให้  การ

สนับสนุนทั้งด้านความรู้เงินทุนในการพัฒนาการศึกษาดูงานสอดคล้องกับ(  ประสงค์  ลีลา2556):ศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข่งของชุมชน  กรณีศึกษาผู้น�าชุมชนในเขต  อ�าเภอบางตาวาจังหวัด

ปัตตานี  พบว่า  ผู้น�าชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน  และมีความภูมิใจในตนเอง  ที่

สามารถท�าให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาผลการวิจัย

พบว่าความส�าเร็จ  ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  2กลุ่ม  ได้แก่ปัจจัยภายในประกอบด้วยมีผู้น�ากลุ่มที่มีความรู้

ทักษะในการบริหารงานมีความสามารถและความช�านาญในการด�าเนินงาน  เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน

และในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวา  ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและ

ให้ความส�าคัญกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์และสนับสนุน ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

โดยการหาสถานที่จัดจ�าหน่าย  การจัดอบรมพัฒนาความรู้  และให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจัยพบว่าปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวา

อ�าเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี  แบ่งได้  2  ปัจจัยได้แก่ปัจจัย  ปัจจัยภายใน  ปัญหาที่ส�าคัญของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี  ได้แก่เมื่อผลิตสินค้าจ�านวนมากๆวัตถุดิบใน

พื้นที่ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้บริโภคและปัญหาด้านการกระจายสินค้า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตา

วาไม่มีช่องทางในการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายและมากพอ  ปัจจัยภายนอก  ปัญหาด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก

สภาวะเศรษฐกิจถดถอย การใช้จ่ายของผู้บริโภค เริ่มลดลงส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยท�าให้

ผู ้วิจัยทราบถึงการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวาอ�าเภอหนองจิกจังหวัด

ปัตตานี ว่าผู้ประการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และให้ความร่วมมือของคนในชุมชน จึงเกิดการ

พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนบางตาวาตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ที่ยั่งยืน  และมีประสิทธ์ภาพ

มากขึ้น ข้อเสนอแนะ 1) ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องมีประสิทธิภาพหรือมีมาตรฐานเดียวกัน 2) รักษาฐานลูกค้าให้

ได้มากที่สุด  3)  ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้แปลกใหม่อยู่เสมอ  4)  ผู้ประกอบการต้องใส่ใจกระบวนผลิตให้ถูก

หลักและใสใจเรื่องความสะอาดอยู่เสมอ

บทสรุป

ก่อนให้การอบรมจากการที่ได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และได้พูดคุยสอบถามจากผู้ประกอบการกลุ่ม

วิสาหกิจชมชน บางตาวา ต�าบลบางตาวาอ�าเภอหนองจิกจังหวัดหวัดปัตตานี พบว่ากระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่ค่อยถูกหลักตามสาธารณะสุขก�าหนดบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ยังคงแบบเดิมไม่มี

การพัฒนาจากเดิมวิธีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มีแค่ช่องทางเดียวและการแปรรูปยังไม่หลากหลายพอที่จะ

ดึงดูดผู้บริโภคผู้ประกอบการยังไม่เห็นถึงความส�าคัญ  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนหลังการได้รับการ

อบรมได้ลงพื้นท่ีอีกครั้งพบว่าผู้ประกอบการมีการพัฒนาตัวเองและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน มากขึ้นและมีการพัฒนา รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นความรู้ความ

เข้าใจต่อสุขอนามัยของสินค้ามากขึ้นความรู้ในการบริหารวิสาหกิจก็อยู่ในระดับมากปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนผลการวิจัยพบว่าปัญหา ที่ส�าคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวาอ�าเภอหนองจิก

จังหวัดปัตตานีได้แก่ปัญหาด้านการกระจายสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาไม่มีช่องทางในการจัด

จ�าหน่ายที่หลากหลาย และมากพอปัจจัยภายนอกปัญหาด้านเศรษฐกิจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

การใช้จ่ายของผู้บริโภคเริ่มลดลงส่งผลต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์การพัฒนา และปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ส�าเร็จในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวาอ�าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานีท�าให้ผู้

วิจัยทราบถึงการด�าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางตาวาต�าบลบางตาวา  อ�าเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

จุดแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน และการสามัคคีของคนในชุมชน
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บริกำรผู้สูงอำยุและแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมบริกำรของสถำนบริกำร 

ดูแลระยะยำวในเขตกรุงเทพมหำนคร
Services for elderly and guildlines to develop service innovation of institutional  

long-term care in Bangkok
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  3  ประการ  ได้แก่  1)  เพื่อศึกษารูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการ

ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 2)  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของขีดความสามารถนวัตกรรมบริการของ

สถานประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา

นวัตกรรมบริการส�าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัยได้ท�าการวิจัยเอกสาร  และการวิจัยเชิงปริมาณ  เก็บข้อมูลเอกสารจากสถานบริการดูแลระยะ

ยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยเลือกกรณีศึกษาโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน�้าไท  2  เดอะซีเนียร์  ศูนย์

โกลเด้นไลฟ์  เนอร์สซิ่งโฮม  และ  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  ส่วนการวิจัยเชิง

ปริมาณ ประชากรคือ สถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 161 แห่ง ผู้วิจัยได้ท�าการ

สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ทั้งสิ้น  145  ตัวอย่าง  ระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม  

- มิถุนายน พ.ศ. 2561 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วย

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบ

ด้วยสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล  สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต  สถานบริบาล  และ

บ้านพักคนชรา  โดยมีลักษณะบริการที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน  พบว่า  ขีดความสามารถขององค์การ  ขีดความสามารถทางการตลาด  และขีดความ

สามารถทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการเสริมสร้างนวัตกรรมบริการ โมเดลการวิจัยที่

พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2= 16.10, df = 12, P-value = 0.187, χ2/df = 

1.341, CFI = 0.99, IFI = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.049, SRMR = 0.011) แนวทาง

การพัฒนานวัตกรรมบริการส�าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 

การให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม  โดยจ�าเป็นต้องอาศัย

การยกระดับขีดความสามารถองค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากร

ค�ำส�ำคัญ: นวัตกรรมบริการ, บริการผู้สูงอายุ, สถานบริการดูแลระยะยาว

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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Abstract

This research had 3 objectives: 1) to study the pattern of institutional long-term care 

in  Bangkok  2)  to  study  the  components  of  service  innovation  capability  of  institutional  

long-term  care  in  Bangkok,  and  3)  to  study  innovative  solutions  for  entrepreneurs’  

institutional long-term care in Bangkok. The researchers conducted document research and 

quantitative  research.  Kluaynamthai  2  Hospital,  The  Senior,  Golden  Life  Center  Nursing 

Home and Social Development Center for Elderly People at Baan Bangkae were used in 

document research. Population in quantitative research was 161 long-term institutional care 

in  Bangkok.  The  researcher  used  simple  random  sampling,  145  samples were  collected  

between January - June 2018. Content analysis and confirmatory factor analysis were used 

to data analysis.

The  results  showed  that  the  patterns  of  institutional  long-term  care  in  Bangkok  

Include long-term care facilities  in the hospital,  life support facilities, nursing homes and 

retirement home. It has a comprehensive range of physical, mental, social and economic 

services. Organization capabilities, marketing capabilities, and human resources a capability 

was  component  of  service  innovation  capabilities.  The  research  model  developed  is  

consistent with the empirical data (χ2= 16.10, df = 12, P-value = 0.187, χ2/df = 1.341, CFI = 

0.99, IFI = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.049, SRMR = 0.011). The guidelines for 

the development of service innovation for institutional long-term care service providers in 

Bangkok  are  to provide  service  to  the elderly of  the  long-term care  service  center  in  a  

holistic care, which needs to improve the capability of the organization Marketing capability 

And resource capabilities

Keywords: Service Innovation, Service for Elderly, Institutional Long-Term Care.

บทน�ำ

ประเทศไทยจะเข้าสู่การประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี  พ.ศ.  2564  ซึ่งอาจส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม ดังนั้นครอบครัวและองค์การในภาคส่วนต่างๆ จ�าเป็นต้องเต

รียมพร้อม  หาแนวทางวางมาตรการสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ  ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการดูแลผู้สูง

อายุยังคงเป็นครอบครัว  คือ  บุตรหลานและญาติ  อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากการที่ครอบครัวไทยมีลูกน้อยลง

หรือไม่มีลูก ประกอบกับอายุเฉลี่ยของประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปในลักษณะ

ที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล�าพังเป็นจ�านวนมาก  ท�าให้การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวเริ่มมีข้อจ�ากัด  (วรเวศม์ 

สุวรรณระดา,  2559:  40)  แนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยลดลงต�่ากว่าระดับทดแทนเรื่อยมาตั้งแต่ปี 

พ.ศ.  2535  และยังพบว่าสตรีไทยมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึ้นและแต่งงานช้าลง  (สัมฤทธิ์  ศรีธ�ารงสวัสดิ์ 

และกนิษฐา  บุญธรรมเจริญ,  2553:  3)  นอกจากนี้  อัตราส่วนศักยภาพในการเกื้อหนุนผู้สูงวัย  (potential 

support ratio) มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยแรงงานที่สามารถดูแลเกื้อหนุนผู้สูงอายุ
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นั้นลดลง ท�าให้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลง 

ยิ่งไปกว่านั้น ประชากรวัยแรงงานยังตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าบทบาทเชิงซ้อน  (sandwich  roles) 

คือ การที่ต้องรับบทบาทหลายด้าน ทั้งบทบาทของการเป็นภรรยา แม่บ้าน และการท�างานเพื่อหารายได้ไป

พร้อมกัน ส่งผลให้บุตรหลานหรือญาติดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เต็มที่ (สัมฤทธิ์ ศรีธ�ารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรม

เจริญ, 2553: 3; สมศักดิ์ ชุณหรัศมี, 2556: 22) ดังนั้น ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการจึงมี

แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งวรเวศม์ สุวรรณระดา (2559: 40) พบว่า ครับครัวไทยมีการใช้บุคคลนอกครอบครัวมา

เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และมีระบบการดูแลระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น  สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของศิริพันธุ์ 

สาสัตย์ และคณะ (2552: 181) พบว่า การพึ่งพาของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานบริการนั้นพบมาก

ขึ้น  ทั้งสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล  สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  สถานบริบาล  และบ้านพักคนชรา 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  สถานบริการส�าหรับผู้สูงอายุถือเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส�าคัญในการรองรับสังคมผู้สูง

อายุของประเทศไทย 

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และรูป

แบบการด�าเนินชีวิต  การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับตัว

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  จึงประสบปัญหาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  รวมทั้งพฤติกรรมการด�ารงชีวิต 

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมีผู้ให้บริการภาคเอกชนท�าหน้าที่ในการดูแลระยะยาวแก่ผู้สูงอายุเป็นจ�านวน

มากและหลากหลายประเภท  ได้แก่  โรงพยาบาลที่รับดูแลระยะยาว  สถานบริบาล  ศูนย์จัดส่งผู้ดูแล  และ

สถานสงเคราะห์ในลักษณะศูนย์บริการ  สถานบริการเหล่านี้อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในเรื่อง

การให้บริการผู้สูงอายุที่ค่อนข้างรุนแรง  กลายเป็นปัญหาส�าคัญ  ท�าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต  นอกจากนี้สถานประกอบการยังต้องเผชิญกับ

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยีที่เข้ามากดดันการด�าเนินงาน  ดังนั้นสถาน

ประกอบการจึงต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุในทุกมิติ (ทัศนีย์ ญาณะ, 2557: 3) 

นวัตกรรมท�าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  แต่การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิด

ขึ้นนั้นเป็นเรื่องยาก  จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ  โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้ขององค์การ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  และการรับมือกับสภาพแวดล้อม  (พยัต  วุฒิรงค์,  2562:  4)  ผลงานของ  

den  Hertog  (2000:  495)  สะท้อนให้เห็นว่าในการพัฒนานวัตกรรมบริการจ�าเป็นต้องอาศัยขีดความ

สามารถขององค์การ  ขีดความสามารถทางการตลาด  และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  อย่างไร

ก็ตาม  ในการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง  3  ประการดังกล่าวนี้ยังไม่มีแนวทางชัดเจนว่าควรมีการด�าเนินการ

อย่างไร  ควรมีวิธีปฏิบัติ  (practice)  ใดบ้างจึงจะท�าให้การพัฒนานวัตกรรมบริการประสบความส�าเร็จ 

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมยังมีจ�ากัด และยังไม่มี

ข ้อสรุปที่เห็นตรงกันว่าในการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง 

(Schartinger,  2013:  199;  พยัต  วุฒิรงค์,  2562:  4)  ข้อจ�ากัดตรงนี้ถือเป็นช่องว่างขององค์ความรู้ที่ควร

ท�าการศึกษาเพิ่มเติม ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในน�ามาปรับใช้พัฒนานวัตกรรมบริการให้กับสถานบริการ

ผู้สูงอายุต่อไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษารูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบขีดความสามารถนวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร

3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการส�าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะ
ยาวในเขตกรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ได้ข้อมูลรูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร เป็น

ประโยชน์ต่อสถานบริการดูแลระยะยาวน�าไปใช้พัฒนาบริการดูแลผู้สูงอายุ

2.  ได้แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ  เป็นประโยชน์ต่อสถานบริการดูแล
ระยาวน�าไปใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม

นวัตกรรมบริการ  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาบริการหรือกิจกรรมใหม่ๆ  โดยบูรณา

การศักยภาพการจัดการและการสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าของการบริการ  ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า  อันจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริการ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ธุรกิจ  นวัตกรรมนับเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับองค์การธุรกิจในการแสวงหาผลประโยชน์หรือโอกาสจากการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ  เพื่อสร้างธุรกิจและบริการที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง  (Guidice,  Heames,  &  Wang, 

2009: 143) ส�าหรับนวัตกรรมบริการส�าหรับผู้สูงอายุนั้นประกอบด้วย ได้แก่ 1) นวัตกรรมบริการส�าหรับผู้สูง

อายุด้านกฎหมาย  2)  นวัตกรรมบริการส�าหรับผู้สูงอายุด้านที่อยู่อาศัย  3)  นวัตกรรมบริการส�าหรับผู้สูงอายุ

ด้านสุขภาพ  และ  4)  นวัตกรรมบริการส�าหรับผู้สูงอายุด้านสังคม  (ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

1-12, 2556) มีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจ

เป็นการให้บริการโดยสถานบริการดูแลระยะยาว

สถานบริการดูแลระยะยาว  หมายถึง  สถานที่ให้บริการทางเลือกตามชีวิตความเป็นอยู่  เพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้สูงอายุ  โดยมีศักยภาพให้บริการดูแลผู้สูงอายุเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  3  เดือนขึ้น

ไป แบ่งออกได้เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความช่วยเหลือใน

การด�ารงชีวิต  สถานบริบาล  และบ้านพักคนชรา  ในการพัฒนานวัตกรรมบริการนั้นจ�าเป็นต้องค�านึงถึงองค์

ประกอบส�าคัญ  3  ประการ  ได้แก่  ขีดความสามารถขององค์การ  ขีดความสามารถทางการตลาด  และขีด

ความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  ตามแนวคิดของ  den  Hertog  (2000:  495)  ซึ่งผู้วิจัยได้น�ามาใช้เป็นก

รอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ 

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ประชากรคือ  สถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้ง

สิ้น 161 แห่ง (ฐานข้อมูลสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ Eldercare Thailand, 2561: 1) ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่

ยอมรับได้พิจารณาจากอัตราส่วน 10-20 ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ (Osborne & Costello, 2004: 8; Hair et 
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al.,  2019:  133)  โดยตัวแปรใช้ในการวิจัยประกอบด้วยขีดความสามารถองค์การ ขีดความสามารถทางการ

ตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ มีตัวแปรสังเกตได้จ�านวน 12, 12 และ 12 ตามล�าดับ ดัง

นั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอจึงอยู่ที่  120-240  ตัวอย่าง  ท�าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  ส่วนการวิจัย

เอกสารได้ท�าการศึกษารูปแบบบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 4  รูป

แบบ คือ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต สถานบริบาล 

และบ้านพักคนชรา กรณีศึกษาที่เลือกมา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เดอะ

ซีเนียร์ โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และ โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน�้าไท 2 

เครื่องมือกำรวิจัย คือ  แบบสอบถาม พัฒนาขึ้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ  โดยมีองค์ประกอบ  คือ  ขีดความสามารถขององค์การ  ขีด

ความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการ

วิจัยด้วยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (content  validity)  โดยท�าการประเมินค่า  IOC  พบว่า  ข้อ

ค�าถามส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์ คือ มีค่ามากกว่า 0.70 ขึ้นไป ส่วนข้อค�าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีอยู่จ�านวน 5 

ข้อนั้น  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงใหม่ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน�า  จากนั้นจึงน�าไปท�าการทดลองแบบสอบถาม  

(tryout) เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค พบว่า 

ตัวแปรมีค่าผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้คือ มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี, 

2561: 145)

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลการวิจัยเอกสาร รวบรวมจากรายงานงานวิจัย บทความจากวารสาร 

รายงานประจ�าปีของสถานบริการดูแลระยะยาว ข่าวจากหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากเว็บไซต์และ

เฟสบุ๊กของสถานบริการดูแลระยะยาว  ข้อมูลเชิงปริมาณ  รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์มา

ได้ทั้งสิ้น 145 แห่ง ตัวอย่างที่ได้มาประกอบด้วยสถานบริบาล ร้อยละ 66.20 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ร้อยละ 24.8 

และสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล ร้อยละ 9.0 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณได้ท�าการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

(CFA)  โมเดลที่ท�าการศึกษาเป็นประเมินตัวชี้วัดสะท้อน  (reflective  assessment)  โดยผู้วิจัยได้ท�าการ

วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าความเบ้  ค่าความโด่ง  เพื่อตรวจสอบการกระจายตัวปกติของ

ข้อมูล  พบว่า  ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์นั้นมีการกระจายที่ปกติ  หลังจากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ยืนยัน 

ผู้วิจัยเริ่มต้นวิเคราะห์ด้วยการก�าหนดข้อมูลเฉพาะตัวแบบ  (specification  of  the  model) 

เป็นการระบุว่าตัวแปรแฝง  (ขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ)  สะท้อนได้จากได้จากขีดความสามารถของ

องค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ จากนั้นได้ระบุความเป็น

ไปได้ค่าเดียวของโมเดล (model identification) พบว่าค่า n(n+1)/2 มากกว่าจ�านวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ

ประมาณค่า  เป็นภาวะ  Over  Identification  สามารถวิเคราะห์ต่อได้  ผู้วิจัยจึงท�าการการประมาณค่า

พารามิเตอร์  โดยใช้วิธี  Maximum  likelihood  ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ (model fit) โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (χ2– test) ค่าสัดส่วน χ2/df ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 

(GFI) ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) ค่าความคลาด

เคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA)  และค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน  (SRMR)  ซึ่งผู้วิจัยได้

ท�าการปรับโมเดลตามที่ค่าดัชนีการปรับแก้  (modification  index: MI) ได้แนะน�าไว้ อนึ่งในการแปลผล ผู้
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วิจัยพิจารณาความส�าคัญของตัวแปรจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) และค่าสัมประสิทธิ์การ

พยากรณ์ (R2) 

ข้อมูลเอกสารได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ให้รหัส  จ�าแนก  จัดกลุ่ม  และหาความหมายเพื่อสรุปถึง

ลักษณะบริการดูแลระยะยาว  หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น�าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการวิเคราะห์องค์

ประกอบเชิงยืนยันมายกร่างแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการส�าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแล

ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจ�านวน  5  ท่าน  ประเมินแนวทางการ

พัฒนานวัตกรรมบริการ พิจารณาความเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย
1. รูปแบบบริกำรผู้สูงอำยุของสถำนบริกำรดูแลระยะยำว ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบบริการของ

สถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล  สถาน
บริการให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต  สถานบริบาล  และบ้านพักคนชรา  มีบริการที่ครอบคลุมด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1

ตำรำงที่ 1 รูปแบบบริการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร

สถำนบริกำร กรณีศึกษำ บริกำรส�ำหรับผู้สูงอำยุ

ร่ำงกำย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ

สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน�้าไท 2   

สถานบริการให้ความช่วยเหลือใน

การด�ารงชีวิต

เดอะซีเนียร์   

สถานบริบาล ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม   

บ้านพักคนชรา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูง

อายุบ้านบางแค

   

บริกำรด้ำนร่ำงกำย  ได้แก่  การประเมินสุขภาพก่อนรับเข้าดูแล  บริการพยาบาลพื้นฐาน 

กายภาพบ�าบัด  และกิจกรรมบ�าบัด  บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่เป็นไปตามภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

เช่น ผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายอาหาร เป็นต้น บริการ

ด้านร่างกายยังครอบคลุมการใช้ชีวิตหรือการด�ารงกิจวัตรประจ�าวัน  เช่น  การแต่งตัว  การเข้าห้องน�้า  การ

เคลื่อนย้าย  และการเข้าห้องน�้า  เป็นต้น  รวมทั้งบริการด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ  บริการ

เหล่านี้พบได้ทั้งในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการด�ารงชีวิต สถาน

บริบาล  และบ้านพักคนชรา บริกำรด้ำนจิตใจ  เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพจิต  ยส่วนใหญ่เป็นการใช้

กิจกรรมบ�าบัดในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุไม่เครียด ผ่อนคลาย และมีจิตใจที่แจ่มใส เช่น การออกก�าลัง

กายกลุ่ม ศิลปะบ�าบัด สันทนาการบ�าบัด ดนตรีบ�าบัด การเล่นเกม และการท่องเที่ยว เป็นต้น บริกำรด้ำน

สังคม  ที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  พูดคุยประสบการณ์  และเสริม

สร้างความหมายของชีวิต  ตัวอย่างที่น่าสนใจ  เช่น  โรงเรียนผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้

สูงอายุบ้านบางแค  ส�าหรับบริกำรด้ำนเศรษฐกิจปรากฏให้เห็นที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านบางแค  ซึ่งได้เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ  ฝึกสอนงานประดิษฐ์ดอกไม้  ท�าเครื่องหอม 
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ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และเย็บปักถักร้อย  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้น�าไปจ�าหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ  รวม

ทั้งยังมีบริการจัดท�าพินัยกรรมให้กับผู้สูงอายุด้วย

การให้บริการผู้สูงอายุที่ครอบคลุมด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  และเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สถานบริการ

ดูแลระยะยาวให้ความส�าคัญ แต่ละสถานบริการต่างมีลักษณะบริการหรือกิจกรรมที่หลากหลาย คอยให้

บริการผู้สูงอายุ  ตัวอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมบริการ  เช่น  การพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ของ

โรงพยาบาลกล้วยน�้าไท 2 การน�าธาราบ�าบัด ดนตรีบ�าบัด  สัตว์เลี้ยงบ�าบัด  ของสถานบริบาลต่างๆ  รวมทั้ง

โรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นต้น นวัตกรรมบริการเหล่า

นี้มีขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เป็นไปตามแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม  และแนวคิด

การสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุของนายแพทย์บรรลุ  ศิริพานิช  ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ

ของประเทศ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพิชชา เอกระ (2559: 118-119) สะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการ

ผู้สูงอายุควรครอบคลุมทุกมิติ  เนื่องจากผู้สูงอายุล้วนมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านร่างกาย  ด้านสังคม  และ

ด้านจิตใจ นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุที่มีขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหา รักษา หรือฟื้นฟู แต่

ยังเป็นบริการที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ�้าด้วย ผลการวิจัยนี้เป็นไปในท�านองเดียวกับผลงานของ

ส�านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  1-12  (2556:  12)  พบว่า  ผู้สูงอายุต้องการบ�ารุงรักษาร่างกายและ

การออกก�าลังกายที่สม�่าเสมอ ต้องการที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี และสิ่งแวดล้อมดี ต้องการมีผู้ดูแลช่วย

เหลือและให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิด  และต้องหาแนวทางป้องกันโรคต่างๆ  เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกาย

ที่สมบูรณ์แข็งแรง
2. องค์ประกอบขีดควำมสำมำรถนวัตกรรมบริกำร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  ขีดความสามารถของ

องค์การ  ขีดความสามารถทางการตลาด  และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  เป็นองค์ประกอบที่
ส�าคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ ดังแสดงในภาพที่ 1 

χ2= 16.10, df = 12, P-value = 0.187, χ2/df = 1.341, CFI = 0.99,  

IFI = 0.99, GFI = 0.98, AGFI = 0.91, RMSEA = 0.049, SRMR = 0.011

ภำพที่ 1 องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ
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ตัวแปรทั้ง 3 สามารถพยากรณ์ขีดความสามารถนวัตกรรมได้สูง มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) 

เท่ากับ 0.96, 0.97 และ 0.98 ตามล�าดับ โดยมีค่าน�้าหนักปัจจัย (factor loading) และค่าดัชนีต่างๆ เพื่อ

พิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนกันของโมเดลทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (model fit) เมื่อพิจารณา

ที่องค์ประกอบย่อย  พบว่า  กระบวนการ  การด�าเนินงาน  และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ  

ดังแสดงในตารางที่ 2

ตำรำงที่ 2 กระบวนการ การด�าเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ
องค์ประกอบ กระบวนกำร กำรด�ำเนินงำน และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนำนวัตกรรมบริกำร β SE R2

ขีดความ

สามารถของ

องค์การ

การเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรมเอื้อต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ 0.93 0.023 0.87

กระบวนการ โครงสร้างการท�างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาบริการผู้สูงอายุ 0.95 0.011 0.91

ก�าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน 0.85 0.028 0.73

การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างเต็มที่ 0.85 0.018 0.73

คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 0.79 0.018 0.79

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการให้บริการผู้สูงอายุ 0.81 0.025 0.65

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการผู้สูงอายุ 0.89 0.065 0.62

ขีดความ

สามารถ

ทางการตลาด

การติดตามการ

เปลี่ยนแปลง

ของตลาด

คาดการณ์เกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุได้ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริง 0.93 0.200 0.87

เข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุ 0.89 0.159 0.78

ความผูกพันกับ

ลูกค้า

ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ทันท่วงที 0.79 0.074 0.63

ด�าเนินการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้สูงอายุ 0.78 0.055 0.60

น�าความคิดเห็นผู้สูงอายุมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ 0.95 0.052 0.91

ดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นคนส�าคัญของธุรกิจอย่างแท้จริง 0.75 0.051 0.56

การสร้างความ

เชื่อมโยงกับ

พันธมิตร

การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างเหนียวแน่น 0.80 0.050 0.64

การท�างานร่วมกับพันธมิตรเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ 0.71 0.062 0.50

การระดมทรัพยากรจากพันธมิตรเพื่อให้บริการผู้สูงอายุ 0.75 0.037 0.56

ขีดความ

สามารถทาง

ทรัพยากร

มนุษย์

วิธีปฏิบัติเกี่ยว

กับ KSA ของ

พนักงาน

คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีทักษะการให้บริการผู้สูง

อายุเข้ามาร่วมงาน

0.73 0.056 0.54

พัฒนาพนักงานให้สามารถบริการผู้สูงอายุได้ตรงความต้องการ 0.79 0.028 0.63

วิธีปฏิบัติสร้าง

การมีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อบริการผู้สูงอายุ 0.97 0.065 0.94

เสริมสร้างประสบการณ์ท�างานให้กับให้สามารถบริการผู้สูงอายุ 0.78 0.036 0.59

วิธีปฏิบัติเพื่อ

จูงใจพนักงาน

การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเด่น 0.93 0.042 0.86

รักษาพนักงานที่มีความสามารถสูงด้านการให้บริการผู้สูงอายุ 0.81 0.047 0.66

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 0.81 0.045 0.65

จากผลการวิจัยที่พบว่า  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ

ยืนยันให้เห็นว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าขีดความ

สามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด  และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์

ประกอบท่ีส�าคัญของการพัฒนานวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาว ข้อค้นพบนี้เป็นไปตาม
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แนวคิดของ  den  Hertog  (2000:  495)  ที่เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมบริการจะต้องให้ความส�าคัญกับองค์

ประกอบทั้ง 3 ซึ่งมีส่วนส�าคัญในการเสนอคุณค่าใหม่ๆ ของบริการ อันเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการให้

บริการเดิมสู่รูปแบบใหม่  ตามแนวทางขีดความสามารถองค์การ  และเป็นนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นได้ในทุก

พื้นที่ที่มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ตามแนวทางขีดความสามารถทางการตลาด  รวมทั้ง

เป็นนวัตกรรมบริการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริการ  หรือการปฏิบัติงานต่างๆ  ให้ส�าเร็จตาม

แนวขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการที่หลากหลายของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต

กรุงเทพมหานครมีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมองว่า “เป็นคนส�าคัญของธุรกิจ” ตรงนี้

คือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมบริการ ความส�าเร็จในการสรรสร้างนวัตกรรมบริการเกิดขึ้นจากการขยาย

ขอบเขตของบริการได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ  โครงสร้าง  และหน้าที่ต่างๆ  ที่สัมพันธ์

และสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งก็คือ  ขีดความสามารถทางขององค์การ  ทางการตลาด  และทางทรัพยากร

มนุษย์
3.  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการส�าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต

กรุงเทพมหานคร

3.1  แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม  หรือที่เรียกว่า  holistic 
care  ให้ความส�าคัญกับชีวิตของผู้สูงอายุในทุกมิติ  มุ่งเน้นการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่าความเจ็บป่วยหรือ
ความต้องการด้านสุขภาพกาย  พิจารณาความต้องการของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย  ด้านจิตใจ  และด้านจิต
วิญญาณการมีตัวตนในสังคมอย่างสมดุล

3.2  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการ  โดยการยกระดับขีดความสามารถองค์การ  สถาน
บริการดูแลระยะยาวควรก�าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการผู้สูงอายุที่ชัดเจน  ระบุตัวชี้วัดความ
ส�าเร็จของเป้าหมายไว้พร้อมด้วย และคอยติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ควรได้ส่งเสริมให้พนักงาน
ได้เรียนรู้  ปรับปรุงวิธีการท�างาน  และสนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองกระท�าสิ่งใหม่ๆ  เพื่อให้การให้บริการผู้
สูงอายุดีขึ้นอยู่เสมอ ควรจัดตั้งกลุ่มคุณภาพ (QC) เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ และน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในการท�างานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับบริการผู้สูงอายุ

สถานบริการดูแลระยะยาวยังต้องเสริมสร้างขีดความสามารถทางการตลาด  โดยท�าการติดตามแนว

โน้มทางการตลาด  และวิเคราะห์โอกาสหรือคาดการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ  เพื่อที่จะได้ตอบ

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ควรน�าความต้องการของผู้สูงอายุมาออกแบบบริการ 

พิจารณาว่าอะไรหรือบริการใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ  อะไรที่ท�าแล้วหรือมีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อาจ

ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ต้องมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด ที่มอง

ว่าในการสร้างสรรค์นวัตกรรม  องค์การธุรกิจควรน�าความต้องการของตลาดมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

หรือกระบวนการ (นพดล เหลืองภิรมย์, 2557: 47) หากสถานบริการดูแลระยะยาวรับรู้ถึงความต้องการของ

ผู้สูงอายุและสามารถวิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าสถานบริการจะต้องส่งมอบบริการอะไรให้กับผู้สูงอายุ สถาน

บริการดูแลระยะยาวนั้นจะกลับมาทบทวนได้ว่าจะต้องใช้ปัจจัยน�าเข้าอะไรบ้าง สามารถระบุได้ว่างบ

ประมาณ  บุคลากร  อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้เพื่อให้บริการเป็นอย่างไร  ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องอาศัย

พันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการด�าเนินงาน  นอกจากนี้  การพัฒนานวัตกรรมบริการควรได้ท�าการยกระดับขีด

ความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีกระบวนการคิด  (mindset) 

เรื่องบริการ  มีความรู้  และทักษะที่สัมพันธ์กับการให้บริการผู้สูงอายุ  ท�าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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พนักงาน  โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการให้บริการผู้สูงอายุ  พัฒนาระบบที่จะท�าให้

พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  ซึ่ง

แปรเปลี่ยนไปตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ  แนวทางนี้เป็นไปตามแนวคิดการเสริมกัน

ของวิธีปฏิบัติทางทรัพยากรมนุษย์ (complementary HR practices) ช่วยให้วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม 

บทสรุป

รูปแบบบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ 

สังคม  และเศรษฐกิจ  ในการพัฒนานวัตกรรมบริการควรพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ  ขีดความ

สามารถทางการตลาด  และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  ผลการวิจัยครั้งนี้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะเพื่อ

เสริมสร้างนวัตกรรมบริการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้
1.  เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การเพื่อมุ่งสู่นวัตกรรมบริการ  โดยเริ่มต้นจากการก�าหนด

เป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมในการให้บริการผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน  จากนั้นจึงใช้โครงสร้างการท�างานเป็น
ทีมสหสาขาร่วมกันพัฒนาและส่งมอบบริการ น�าข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการให้มีสิ่งใหม่ๆ  ที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการผลักดันขีดความสามารถขององค์การนี้
จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่  และจ�าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุ

2.  มุ่งเน้นขีดความสามารถทางการตลาด  โดยจ�าเป็นต้องคาดการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับตลาดผู้สูง
อายุ  มีความเข้าใจว่าสถานบริการของตนเองจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุได้อย่างไร 
และต้องด�าเนินการเชิงรุกตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างทันท่วงที  น�าความคิดเห็นของผู้สูงอายุ
มาปรับใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่นวัตกรรมบริการ พัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น สมาคมวิชาชีพ 
โรงเรียนผู้ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความร่วมมือ  และการระดม
ทรัพยากรจากพันธมิตรเข้ามาใช้ด�าเนินงาน

3.  เพิ่มพูนขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์  นวัตกรรมเกิดขึ้นจากพนักงานที่เก่ง  มีความรู้ 
ทักษะในให้บริการผู้สูงอายุ สถานบริการจึงต้องมีการคัดเลือกพนักงานอย่างเข้มข้น วางแผนและด�าเนินการ
พัฒนาให้พนักงานบริการผู้สูงอายุได้ตรงกับความต้องการ  ดังนั้นสถานบริการจึงควรน�าแนวคิดสมรรถนะ 
(competency)  เข้ามาปรับใช้  ก�าหนดรายการสมรรถนะเกี่ยวกับนวัตรรมบริการ  เชื่อมโยงสู่ความรู้  ทักษะ 
ความสามารถ  และคุณลักษณะของพนักงานที่จ�าเป็น  เพื่อเป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทั้งใน
ส่วนของการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางนวัตกรรม  และประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงาน  2.  เพื่อศึกษาความสามารถทางนวัตกรรม  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกลุ่ม

ตัวอยา่งที่ใช้ในการวจิยั คอื เจ้าหน้าทีพ่สัด ุสังกัดมหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จ�านวน 150 คน เคร่ืองมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติเชิงพรรณา  คือ 

ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมาน  คือ  การวิเคราะห์การถดถอยแบบ

พหุคูณ 

ผลการวิจัย  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของความสามารถทางนวัตกรรม  และประสิทธิภาพ การ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  การเรียนรู้  การปฏิบัติงาน  ความคิด

สร้างสรรค์ และการพัฒนาตนเอง ตามล�าดับ ความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 

การปฏิบัติงาน  และการเรียนรู้  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ  ส�าหรับความสามารถทางนวัตกรรม  ด้านการพัฒนาตนเอง  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ค�ำส�ำคัญ : ความสามารถทางนวัตกรรม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

Abstarct

The objectives of this research were. (1) To study the level of innovative capability 

and work efficiency. (2) To study innovative capability affecting work efficiency.  The sample 

group  used  in  the  research  was  the  procurement  officer  in  Thailand  national  sports  

university amount 150 persons. Using questionnaire as a tool. The statistics used for data 

analysis were descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation 

and inferential statistics, namely multiple regression analysis. 

The  research  showed  that  the  opinion  levels  of  innovative  capability  and  work  

efficiency  of  procurement  officer  in  Thailand  national  sports  university.  In  general  the  
1 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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opinions are at the highest level.  When considering each aspect  in descending order as 

 follows: learning, job performance, creative thinking and personal development, affecting 

work  efficiency  of  procurement  officer  in  Thailand  national  sports  university.  Innovation 

capability  consists  of  creative  thinking,  job  performance  and  learning,  affecting  work  

efficiency  of  procurement  officer  in  Thailand  national  sports  university.    For  innovative  

capability personal development does not affecting work efficiency of procurement officer 

in Thailand national sports university.  The results of this study can be used as a guideline 

for  development  work  efficiency  of  procurement  officer  in  Thailand  national  sports 

 university.

Keywords : Innovative Capability, Work  Efficiency

บทน�ำ

ในสภาวการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูง ท�าให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อ

เนื่อง มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการท�างาน องค์กรส่งเสริมให้บุคลากรของตนมีความรู้     

เพื่อสร้างศักยภาพอันเกิดจากการวิจัยและพัฒนา (ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี, 2557)

องค์กรได้ให้ความสนใจในกระบวนการด�าเนินงานให้มีความทันสมัย  รวดเร็ว  และถูกต้อง  มีการน�า

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการท�างานพัสดุ โดยน�าความสามารถทางนวัตกรรมเข้ามาสู่การสร้าง

กระบวนการทางด้านความคิด  แนวทาง  และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โดยในการประเมินความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้วย  ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Think-

ing) การพัฒนาตนเอง  (Personal Development) การปฏิบัติงาน  (Job Performance) และการเรียนรู้ 

(Learning) (นพดล เหลืองภิรมย์, 2557) ซึ่งในด้านนวัตกรรมนั้นผลงานที่ได้ต้องมีคุณภาพและมีการวางแผน

กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนวัตกรรม  และสนับสนุนให้บุคลากรมีความกล้าคิด  กล้าท�า  พร้อมที่จะเรียนรู้  มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่างๆ  ให้เกิดประโยชน์  และมีคุณค่าสูงสุดน�าองค์กร

ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (สมใจ ลักษณะ, 2552) ดังนั้น การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ   จึงกลาย

เป็นสิ่งจ�าเป็นในการด�ารงอยู่ และการเจริญเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

งานพัสดุ  มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานขององค์กร  เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงในเรื่องของ

การเกิดข้อผิดพลาด  จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการด�าเนินงาน

องค์กรต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เก่ียวข้องกับงานพัสดุจะต้องมีความรู้ความ

สามารถในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐในสถานการณ์ปัจจุบันโดยได้มีการปฏิรูประบบใหม่  ๆ  คือ 

การน�าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  (Thai  Government  Procurement  :  e–GP)  เข้ามาใช้เพื่อความ

โปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  ดังนั้น  หน่วยงานภาครัฐและผู้

เกี่ยวข้องจึงต้องมีการด�าเนินงานพัสดุโดยการน�าความสามารถทางนวัตกรรม ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การ

พัฒนาตนเอง  การปฏิบัติงาน  และการเรียนรู้  เขามาใช้ในการปฏิบัติงาน  จะท�าให้การปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่พัสดุมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สุกัญญา ศรีทับทิม, 2555) 

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  สามารถน�าผลการวิจัย

ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมเพิ่มเติม  เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1.  เพื่อศึกษาระดับความสามารถทางนวัตกรรม  และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2.  เพื่อศึกษาความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงระดับความสามารถทางนวัตกรรม  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

2.  ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางในการสร้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีความสามารถทางนวัตกรรม อันจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

3.  ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาสามารถน�าไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้ใน     
การวิจัยครั้งต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

นพดล  เหลืองภิรมย์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1)ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ  เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น 

2)การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการที่ได้จัดท�าขึ้นเพื่อให้บุคคลในองค์กรได้เพิ่มพูนความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ในการท�างาน 3)การปฏิบัติงาน หมายถึง การด�าเนินงานของบุคคล  โดยมุ่งที่จะ

ท�าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  4)การเรียนรู้  หมายถึง  การกระท�าที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล  ซึ่งจะ

น�าประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และวิธีการต่างๆ เข้ามาสู่การเรียนรู้

ณัฐยา สินตระการผล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบความสามารถทางนวัตกรรม ประกอบด้วย 

1)ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  แสวงหาแนวทางใหม่ๆ  มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  2)การพัฒนาตนเอง หมายถึง  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรภายในองค์กรให้มีความ

สามารถในกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น 3)การปฏิบัติงาน หมายถึง การน�านวัตกรรมไปใช้

ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 4)การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะ

ความรู้ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

Francis และ Bessant (2005) ได้กล่าวไว้ว่า นวัตกรรมและสิ่งที่เกี่ยวข้องส�าหรับการพัฒนาความรู้

ความสามารถ  พบว่า  นวัตกรรมมักจะถูกอธิบายบ่อยๆ  ในความหมายของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้น 

ปัจจุบันกระบวนการและสิ่งแวดล้อมเป็นผลให้เห็นสิ่งท้าทายใหม่ๆ และโอกาสซึ่งท�าให้เกิดเป็นสิ่งอื่นๆ 

ส�าหรับความท้าทายในแต่ละอย่างเกี่ยวกับหนทาง ซ่ึงนวัตกรรมได้ถูกจัดระบบและบริหารจัดการที่ได้ให้
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ความหมาย ความรู้ความสามารถการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม

Leiponen (2005) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม พบว่า มีการทดสอบระหว่าง

ทักษะต่างๆ  ของลูกจ้างและการเคลื่อนไหวด้านนวัตกรรมของบริษัท  เป็นสิ่งที่อ้างเหตุผลว่า  ถ้าปราศจาก

ทักษะที่เพียงพอ บริษัทจะได้ประโยชน์น้อยจากนวัตกรรม เพราะว่าเขาไม่มีความรู้แรกเริ่มเป็นองค์ประกอบ

ในความรู้ความสามารถ  ผลลัพธ์จากบัญชีรายชื่อของบริษัทผู้ผลิตได้ให้การสนับสนุนส�าหรับข้อสมมติฐานที่

ว่าทักษะด้านช่างที่สูงต้องมีองค์ประกอบโดยความร่วมมือของฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมด้านกระบวนการ ทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ สามารถมองเห็นในฐานะปัจจัยที่เป็นไปได้ในนวัตกรรม

ที่ท�าให้เกิดผลก�าไร นโยบายที่เกี่ยวข้องเสนอแนะว่าการลงทุนในทักษะต่างๆ ช่วยขยายกลุ่มของบริษัทต่างๆ 

ในทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จในด้านนวัตกรรม
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งส�าคัญขององค์กร  โดยบุคลากรจะต้องปฏิบัติงาน

ด้วยความตั้งใจ และเต็มศักยภาพ  เพื่อให้งานนั้นบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร สามารถแก้ไขปัญหา ที่เกิด

ขึ้นได้ ซึ่ง (ไอลดา ศรีมานนท์, 2561) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การปฏิบัติ

งานที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด  โดยผลงานที่ได้จะมีคุณภาพ  เชื่อถือได้  ส�าเร็จทันเวลา  และผลงานได้

มาตรฐาน (อนุสรา ขจรนาม, 2560) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามความคาดหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีคุณภาพ เชื่อถือได้ ความทันเวลา 

การปฏิบัติหน้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความครบถ้วน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย
       

ภำพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐำน

สมมติฐานที่  1  ความสามารถทางนวัตกรรม  ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สมมติฐานที่  1.1  ความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สมมติฐานที่ 1.2 การพัฒนาตนเอง ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สมมติฐานที่  1.3  การปฏิบัติงาน  ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

สมมติฐานที่ 1.4 การเรียนรู้ ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire)  เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมดของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง

ชาติ  จ�านวน  150  คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากแบบสอบถามที่สร้างตามวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย คือ 1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อ

ผู้เช่ียวชาญจ�านวน  3  ท่าน  พบว่าทกุข้อค�าถามมค่ีา  IOC  มากกว่า  0.5  ซ่ึงถือว่าแบบสอบถามน้ียอมรับได้         

2. ตรวจสอบความเชื่อมั่น โดยน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ไม่ใช่ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง  จ�านวน  30  ชุด  หลังจากนั้นน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยใช้วิธีสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาคอนบาร์ค  (Cronbach)  ในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  

(Alpha – Coefficient) โดยผลของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้จากการตรวจสอบอยู่ระหว่าง 0.781 – 0.868 

มีค่ามากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามเพื่อการวิจัย มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูงสามารถใช้เก็บรวบรวม

ข้อมูลได้ ส�าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Freqency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่า

เฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s  Product  Monment  Correlation  Coefficient)  และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) แบบ Enter เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลกำรวิจัย

ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา เมื่อครบก�าหนดเวลาใน   

การเก็บแบบสอบถาม จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 150 คน

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ�านวน  150  คน  จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไป 

ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท�างาน ระดับเงินเดือน และต�าแหน่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน 150 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ�านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง    

30 ปี – 40 ปี จ�านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี จ�านวน 

115 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 อายุการท�างานส่วนใหญ่ 5 ปี – 10 ปี จ�านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 

ระดับเงินเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 15,000 บาท จ�านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 และต�าแหน่ง

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ จ�านวน 88 คน คิดเป็นร้อย 58.67 

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  การเรยีนรู ้การ

ปฏบัิตงิาน ความคดิสร้างสรรค์ และการพัฒนาตนเอง

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัด

มหาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิ โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ



78

ว่า  ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยเรียงล�าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ท่านมีความมุ่งมั่นใน

การปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท่านสามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลส�าเร็จและเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรได้เป็นอย่างดี  ท่านใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานได้อย่างคุ้มค่า  และท่านปฏิบัติงานได้

ทันตามเวลาที่ก�าหนดเสมอ

ตำรำงที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  

ควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม

สัมประสิทธิ์กำรถดถอย

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน t P - value

ควำมคลำดเคลือ่น

มำตรฐำน

β

ค่าคงที่ (a) 0.709 0.387 1.83 0.069

1. ความคิดสร้างสรรค์ 0.202 0.088 0.159 2.30 0.022*

2. การพัฒนาตนเอง -0.120 0.091 -0.083 -1.31 0.191

3. การปฏิบัติงาน 0.425 0.071 0.434 5.97 0.000**

4. การเรยีนรู้ 0.344 0.066 0.348 5.23 0.000**

R = 0.75     R2= 0.56    Adjusted R2 = 0.55    SEE = 0.33      F = 47.08

**ระดับนัยส�าคัญ p < 0.01, *ระดับนัยส�าคัญ p < 0.05

จากตารางที่  1  แสดงผลการวิเคราะห์ความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ผลการวิจัยพบว่า  ความคิดสร้างสรรค์ 

การปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามล�าดับ ส่วนการพัฒนาตนเองไม่ส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส�าหรับการทดสอบความเหมาะสมของเส้นถดถอยนี้ มีค่าสถิติ F  เท่ากับ 

47.08 และจากการพิจารณาค่า R2 เท่ากับ 0.56 ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของประสิทธิภาพการปฏิบัติ

งานได้ร้อยละ 56.00 และพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.55 แสดงว่าตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบาย

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 55

อภิปรำยผลและสรุปผลกำรวิจัย

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรมโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

สามารถอธิบายได้ว่า  เจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ได้มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการหรือ

แนวทางการปฏิบัติงานแบบใหม่ๆ  เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

นอกจากนี้ยังมีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น  โดยองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้

บุคลากรเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานภาครัฐทั้งภายในและภายนอก  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และสามารถแลกเปลี่ยน

ความรู้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี   สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรา ขจรนาม 

(2560)  ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการวิจัยพบว่า  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ความ

สามารถด้านนวัตกรรมของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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สามารถอธิบายได้ว่า  ผู้ท�าบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถน�าความรู้เดิมมาแก้ไขข้อ

บกพร่อง และประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ ปรับปรุงกระบวนการในการท�างานให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และมี

การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 

สามารถอธิบายได้ว่า  เจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  สามารถปฏิบัติงานได้ส�าเร็จและ

เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  โดยใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า  เสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด  และมีการปรับปรุงวิธี

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรา ขจรนาม (2560) ซึ่งศึกษาเรื่อง

ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�า

บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ท�าบัญชี

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเป็นไป

ตามที่องค์กรก�าหนดไว้  และมีความกระตือรือร้นในการท�างาน  ท�าให้การท�างานเสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนด 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

ความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุมีการน�าความรู้เดิมมาคิดค้น ดัดแปลง หรือประยุกต์

ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่อย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ใน

ปัจจุบันที่เกิดขึ้นได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ จันทร์เปล่ง  (2553)  ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของ

นวัตกรรมในการท�างาน  ที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมในการท�างาน ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกที่

มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู ้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอธิบายได้ว่า 

บุคลากรมีการพัฒนาคิดค้นวิธีการใหม่ๆ  โดยน�าความรู้เดิมมาดัดแปลง  แก้ไขข้อบกพร่อง  และประยุกต์ให้

เกิดเป็นสิ่งใหม่ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาตนเอง  ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ  เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถน�าประสบการณ์ในการท�างานมาปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการปฏิบัติงานได้ดีเท่าที่ควร  และไม่

ได้เข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการท�างานอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากหน่วยงานภายในและ

ภายนอกองค์กร  สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสรา  ขจรนาม  (2560)  ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของความรู้

ความสามารถทางนวัตกรรมท่ีมีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ  ผลการวิจัยพบว่า  ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม  ด้านการพัฒนาตนเอง  ไม่มีผลกระทบต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถอธิบายได้ว่า  บุคลากร

ขาดการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติงาน ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัย

การกีฬาแห่งชาติ  เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุได้มีการน�านวัตกรรมใหม่ๆ  ได้แก่  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น  และสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ

ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ  จันทร์เปล่ง  (2553)  ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบ

ของนวัตกรรมในการท�างาน  ที่มีต่อประสิทธิภาพการท�างานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียง
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เหนือ  ผลการวิจัยพบว่า  นวัตกรรมในการท�างาน  ด้านการปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกที่มี

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถอธิบายได้ว่า บุคลากร

มีการน�านวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาทดลองและพัฒนากระบวนการท�างานอยู่เสมอ      เป็นการลดการท�างานที่

ซ�้าซ้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

การเรียนรู้  ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ  สังกัดมหาวิทยาลัย   

การกีฬาแห่งชาติ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้มีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการ

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต  หรือกลุ่มงานพัสดุอื่นๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิมลฤดี  ทัศ

คร  (2551)  ซึ่งศึกษาเรื่องผลกระทบของความรู้ความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อความส�าเร็จในการท�างาน

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในส�านักงานบัญชี ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความสามารถทางนวัตกรรม ด้านการ

เรียนรู้  มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อความส�าเร็จในการท�างานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน

ส�านักงานบัญชี  สามารถอธิบายได้ว่า  บุคลากรมีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม แล้วสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
1.  ความคิดสร้างสรรค์  เจ้าหน้าที่พัสดุควรให้ความส�าคัญกับการน�าความรู้เดิมมาคิดค้น  ดัดแปลง 

หรือประยุกต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่อยู่สม�่าเสมอ 

2.  การพัฒนาตนเอง  เจ้าหน้าที่พัสดุควรให้ความส�าคัญในเรื่องการเข้าร่วมการอบรมเพื่อเป็นการ
เพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3.  การปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่พัสดุควรให้ความส�าคัญกับการทดลองใช้นวัตกรรมแบบใหม่ๆ  ที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัสดุ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4.  การเรียนรู้  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องมีการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบใหม่ๆ อย่างต่อ
เนื่อง และควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากทางอินเตอร์เน็ต หรือกลุ่มงานพัสดุอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1.  ในการศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของเจ้าหน้าที่พัสดุขององค์กรอื่นๆ  เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาครั้งนี้  แล้วหาแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดียิ่งขึ้น

2.  ควรศึกษาการพัฒนาตนเอง  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  เช่น  การฝึกอบรม  การ
ศึกษาต่อ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานพัสดุต่อไป
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ควำมเต็มใจจ่ำยและควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถำบันสอน

ภำษำอังกฤษในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

The willingness to pay and the expectation of students’ parents toward  

English Language Institutes in Mueang District, Surat Thani Province

นิชชานา ขันฤทธิ์ 1*

Nichchana Khunrith1*

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความเต็มใจจ่าย และความคาดหวังของผู้ปกครอง  และ

ปัจจัยที่ส่งผลความเต็มใจจ่ายกับความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอ

เมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวกที่เป็นผู้

ปกครอง จ�านวน 400 คน ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้

ในการศึกษาได้แก่ ค่าจ�านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-

test F-test และ Correlation ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ปกครองมีความเต็มใจจ่ายสถาบันสอนภาษาอังกฤษ

พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงสุดในราคา 400 บาท/ชั่วโมง (ร้อยละ 32.5) รองลงมา 350 บาท/

ชั่วโมง (ร้อยละ 20.8) 2) ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  3)  ปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน  ระดับการศึกษา  อาชีพ  และรายได้

เฉลี่ย ที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่าย ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉลี่ย  และจ�านวนบุตร  ที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน 4)   ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์

กับความคาดหวังของผู ้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 5) ความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์

กับความคาดหวังของผู ้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวสามารถน�ามาพัฒนาปรับปรุง 

ความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ความเต็มใจจ่าย, ความคาดหวังของผู้ปกครอง,  สถาบันสอนภาษาอังกฤษ, สถิติเชิงพรรณนา, 

สถิติเชิงอนุมาน

Abstract

The purpose of this study was to study the willingness to pay. And the expectations 

of parents. And factors affecting the willingness to pay and the expectations of parents to 

the  English  language  teaching  institutions  in  Mueang  District  Surat  Thani  Province.  
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The  convenience  sampling  of  400  guardians  between  8.00-17.00  A.M.  The  research  

instruments, a questionnaire, was used to collect the data which were then analyzed by 

percentage, mean, standard deviation, and the hypotheses were tested by T-test, F-test, 

and Correlation. The results were found as follows: 1) Parents were willing to pay tuition 

fees to the English Language Institutes in Mueang District Surat Thani Province at the highest 

price  of  400  baht/hour  (32.5%),  followed  by  350  baht/hour  (20.8%).  2)  Parents  had  

expectations for English Language Institutes in Mueang District Surat Thani Province at the 

highest  level.  3)  Personal  factors  in  terms  of  parents’  education  level,  occupation  and  

average  income affected  the willingness  to pay. The personal  factors  including sex, age, 

education level, occupation, average income and number of children affected the parents’ 

expectations  toward  the  English  language  institutions  in  Mueang  District  Surat  Thani  

Province. 4) Motivation factors had relationship with the expectations of students’ parents 

toward English language institutions in Mueang District Surat Thani Province with statistical 

significance at the level of 0.05. Lastly, 5) The parents’ willingness to pay had relationship 

with  their expectations  toward English  language  institutes  in Mueang District Surat Thani 

Province with statistical significance at the level of 0.05. The study results can be developed 

and improved Willingness to pay and expectations of students’ parents to English language 

institutes in Mueang District Surat Thani Province for further efficiency.

Keywords: The willingness to pay,  Expectation of students’ parents, English Language 

Institutes, Descriptive statistics, inferential statistics

บทน�ำ

ปัจจุบันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษมีความส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ  การเตรียมความพร้อมทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ที่ก�าลัง

ศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งการปฏิรูปการศึกษาในระบบไม่สามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลานผู้

ปกครองแต่ละท่านได้อย่างสมบูรณ์ ทางเลือกที่ผู้ปกครองให้ความนิยมคือการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนนอก

ระบบ ปัจจุบันสถาบันสอนภาษาที่ได้มาตรฐานเกิดขึ้นมากมาย มีมูลค่าตลาดและจ�านวนผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้นทั่ว

ประเทศ  สถาบันสอนภาษากลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมาก  เพราะทักษะทางด้านภาษาเป็น

วิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่เลือกใช้กัน  ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประมาณการว่า  มูลค่าตลาดสถาบันสอนภาษาต่างชาติ

เพื่อพัฒนาทักษะจะเพิ่มขึ้นจาก 6,044 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 11,023 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอัตรา

การเติบโตของมูลค่าตลาดเฉลี่ยร้อยละ 22 ต่อปี 

เห็นได้จากความต้องการพัฒนาทักษะภาษาที่หลากหลายและมีจ�านวนมากขึ้น  สถาบันสอนภาษา

ต่าง  ๆ  จึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรให้มี

ความเฉพาะเจาะจง การปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจ  โดยการผ่าน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงละคร การดูหนัง การร้องเพลง การเข้าค่าย เป็นต้น อีกทั้งมีการน�าเทคโนโลยี
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สมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  เช่น  การผ่อนช�าระค่าเรียนได้  การ

ให้ส่วนลดกรณีแนะน�าผู้อื่นมาสมัครเรียน 

สถาบันสอนภาษาในสุราษฎร์ธานีเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากมีความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการ

ให้บุตรหลานของตนเองมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อน�าไปใช้ในการสื่อสาร  และเตรียมพร้อมอนาคต

เพ่ือประสบความส�าเร็จในชีวิต โดยแต่ละสถาบันจะมีหลักสูตรแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ

สถาบัน  ดังนั้น  การใช้สื่อและอุปกรณ์การสอนมัลติมีเดียจึงเข้ามาช่วยสอนเพื่อให้สถาบันดูทันสมัยมากขึ้น 

เช่น ซีดี วิดีโอ ดีวีดี เทป เพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษา และผู้สอน (สโรชา แก้วค�า, 2558, 

น. 1) สถาบันจึงต้อง สร้างความเต็มใจจ่ายมากขึ้น  

ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงความเต็มใจจ่ายเพ่ือหามูลค่าของความเต็มใจจ่ายและความคาด

หวังในสถาบันสอนภาษาของผู้ปกครองในพื้นที่อ�าเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์ถึงสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองความต้องของผู้ปกครอง ก�าหนดราคาค่าเรียน

ที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละหลักสูตร  เพื่อน�ามาปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กรให้ประสบ

ความส�าเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.  เพื่อศึกษาค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษพื้นที่อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.  เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้
ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน

4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ  กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบัน
สอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ความเต็มใจจ่ายกับความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.  ท�าให้ทราบถึงความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษพื้นที่อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  ท�าให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  พื้นที่อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.  ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล  และแรงจูงใจ  ที่ท�าให้สร้างความคาดหวังต่อสถาบันสอนภาษา
อังกฤษ ซึ่งเป็นผลในการคิดกลยุทธ์การตลาดของสถาบันสอนภาษาอังกฤษ  และท�าให้ผู้ปกครองเต็มใจจ่าย
ต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพัฒนาการตลาด พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาครั้งนี้  ได้มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ท�าการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ  ความเต็มใจ

จ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ดังนี้
1.  แนวคิดประชากรศาสตร์ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ปกครองที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวัดความ

เต็มใจจ่ายและความคาดหวังต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจ�านวนบุตร วนิดา สิงห์มณี (2553, น. 83) ได้
กล่าวไว้ว่ามูลค่าความเต็มใจจ่ายและประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครอง พบว่า  เพศ อายุ  จ�านวน
บุตร  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษา
อังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.  แนวคิดเกี่ยวกับความเต็มใจจ่าย เป็นการศึกษาวิธีใช้เงิน  และพฤติกรรมของผู้ปกครองในพื้นที่
อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ว่าเต็มใจจ่าย  ในการได้รับบริการต่อการเรียนภาษาอังกฤษของบุตรหลาน 
ซึ่งวิธีนี้เป็นการประเมินจ�านวนเงินที่ผู้ปกครองเต็มใจจ่าย ซึ่ง จามจุรี อยู่มาลัย (2557, น. 35) และ อารดา 
ทางตะคุ  (2558,  น.  42)  สรุปไว้ว่าการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นให้ผู้บริโภคประเมินค่า  เป็นวิธีการประเมินมูลค่า
ภายใต้ตลาดสมมุติ  การศึกษาครั้งนี้ต้องการประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครอง
นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษ พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.  แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความคาดหวัง  ถือว่าเป็นการแสดงของบุคคลที่มีความคาดหวังที่อยาก
จะได้สินค้าหรือบริการนั้น เมื่อความคาดหวังนั้นเกิดประสิทธิภาพจะท�าให้บุคคลนั้นได้ส่ิงของหรือการ
บริการนั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและเกิดความพึงพอใจในที่สุด  ซึ่ง  Victor  H.  Vroom 
(1970, p.235) กล่าวว่า ความคาดหวังขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่เขาจะได้รับเหมาะ
สม  2)  ความพอใจต่อผลที่เขาได้รับ  3)  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นแล้ว  เขาเชื่อว่าจะต้องเป็นผู้ได้รับผลอันนั้น 
และ 4) เขาย่อมมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่คาดหวัง 

4.  ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ เป็นสิ่งส�าคัญในการท�าสิ่งต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ซึ่งการจูงใจที่ดีเป็นการ
สร้างพลังความสามารถออกมาเพื่อให้ประสบความส�าเร็จ ตามเป้าหมาย ซึ่ง McClelland (1962, p. 154-
170)  กล่าวไว้ว่าสิ่งจูงใจของมนุษย์ให้เกิดผลส�าเร็จทั้งใน  ระดับบุคคลและระดับสังคมผลของการศึกษามี  3 
ประการคือ  1)  ความปรารถนาจะท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�าเร็จ  2)  ความต้องการความผูกพัน  และ  3)  ความ
ต้องการมีอ�านาจบารมี 

5.  มุมมองเรื่องการเงิน  (Monetary  Aspects)  และมุมมองด้านคุณค่า  (Give  and  Get 
Component)  เป็นมุมมองความคุ้มค่าของเงินที่ผู้ปกครองยอมจ่ายให้กับสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่คาด
หวังว่าจะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของลูกหลานได้ซ่ึงความคุ้มค่าดังกล่าวจะต้องสองคล้องกับส่ิงท่ีได้รับ
เช่น  นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านที่ดีขึ้น  นักเรียนมีการสื่อสารกับชาวต่างชาติรู้เรื่องเป็นต้น  ณัฐวุฒิ 
พิมพิสุทธิ์ (2559, น. 52)

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ผู้ศึกษาได้ก�าหนดกรอบในการศึกษาเรื่อง “ความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนี้
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตำม (Dependent variable)

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองทั้งเพศชายและเพศ

หญิง ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาแห่งใดแห่งหนึ่งในพื้นที่อ�าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย

ค�านวณจากสูตรของ  W.G. Cochran (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, น. 74) ได้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 

คน  และเพื่อความสะดวกในการประเมินผล  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

400  ตัวอย่าง  โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามสะดวก  (Convenience  Sampling)  โดยใช้ช่วงเวลาในการเก็บ

ข้อมูลในช่วงเวลาท�าการของสถาบันสอนภาษา คือเวลา 8.00-17.00 น. ที่นักเรียนมาเข้าเรียนที่สถาบันสอน

ภาษา ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล

ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการใช้บริการในสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษ ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

ในสถาบันสอนภาษาในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส่วนที่ 4 ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มี

ต่อการใช้บริการการเรียนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ของข้อมูลส่วนบุคคล ความเต็มใจจ่ายค่าเรียน ส่วนการวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้

บริการ ความคาดหวังของผู้ปกครอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test F-test และ

ทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ (Scheffe) และ Pearson Correration

ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลผู้ปกครองท้ังเพศชายและเพศหญิง ท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน

สถาบันสอนภาษาแห่งใดแห่งหนึ่งในพื้นที่อ�าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 71.0 

มีอายุระหว่าง  51 ปีขึ้นไป  ร้อยละ  36.5  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ร้อยละ  76.3  อาชีพ

พนักงานบริษัท/ ลูกจ้าง ร้อยละ 40.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท ร้อยละ 38.3  และมี

จ�านวนบุตร 2 คน ร้อยละ 53.3

แรงจูงใจในการใช้บริการในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ สามารถสรุป ได้ดังนี้

ตำรำงที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษของผู้ปกครอง

แรงจูงใจในกำรใช้บริกำรในสถำบันสอนภำษำอังกฤษ S.D. แปลผล

ด้านสังคม 3.97 0.80 มาก

ด้านจิตวิทยา (ค่านิยมส่วนบุคคล) 4.71 0.51 มากที่สุด

ด้านภาพลักษณ์ 4.49 0.61 มากที่สุด

ด้านความไว้วางใจ 4.35 0.63 มากที่สุด

รวม 4.38 0.64 มำกที่สุด

ความเต็มใจจ่ายค่าเรียนของผู้ปกครอง ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบัน

สอนภาษาแห่งใดแห่งหนึ่งในพื้นที่อ�าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่ มีความยินดีจ่ายอัตราค่าเรียน

ส�าหรับครูชาวต่างชาติ ในราคา 250 บาทต่อชั่วโมง มีจ�านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 97.0 มีความยินดี

จ่ายอัตราค่าเรียนส�าหรับครูชาวต่างชาติ ในราคา 300 บาทต่อชั่วโมง มีจ�านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.0 มีราคาที่ยินดีจ่ายสูงสุด/ชั่วโมง 400 บาท จ�านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 มีสาเหตุส�าคัญที่สุด

ที่ท�าให้มีความเต็มใจจ่ายค่าเรียนคือ ศักยภาพของครูผู้สอน จ�านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 และมี

สาเหตุที่ไม่เต็มใจจ่ายค่าเรียนคือ ราคาไม่คุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับ หรือ ไม่สมเหตุสมผล จ�านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.5
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ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการในสถาบันสอนภาษาอังกฤษ สามารถสรุป ได้ดังนี้

ตำรำงที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ยความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้บริการในสถาบันสอนภาษา

อังกฤษ

ควำมคำดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อกำรใช้บริกำรในสถำบันสอนภำษำอังกฤษ S.D. แปลผล

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (ด้านหลักสูตร) 4.66 0.49 มากที่สุด

ด้านราคาค่าใช้จ่าย 4.67 0.53 มากที่สุด

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย 4.24 0.69 มากที่สุด

ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.10 0.74 มาก

ด้านบุคลากร 4.52 0.54 มากที่สุด

ด้านกระบวนการให้บริการ 4.18 0.57 มาก

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.27 0.68 มากที่สุด

รวม 4.38 0.64 มำกที่สุด

ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล  ที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
1.  ผู้ปกครอง ที่มีเพศ อายุ และจ�านวนบุตร ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  วนิดา สิงห์มณี (2553, น. 83) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจจ่ายและประเมิน
มูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองส�าหรับโครงการส่งเสริมการฝึกสมาธิ  ในนักเรียนระดับประถมศึกษา 
พบว่า เพศ อายุ จ�านวนบุตร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าความเต็มใจจ่าย ส่วน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกียรติศักดิ์ สมัครสมาน (2557, น. 75) 
ได้ศึกษาความเต็มใจจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาคอนโดมิเนียมในแนวโครงการรถไฟฟ้า  พบว่า  ระดับ
การศึกษา อาชีพ  และรายได้  ของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อความเต็มใจจ่าย  (WTP)  ในทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน

2. ผู้ปกครอง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ�านวนบุตร ที่แตกต่าง

กัน  ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ พิม

พิสุทธิ์  (2559,  น.  52)  ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิ

ชาสแควร์พลัส  เขตจังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า  เพศ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีผลต่อความคาดหวังของผู้

ปกครองที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส  จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง  อีกทั้งยัง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สโรชา  แก้วค�า  (2558,  น.  1)  ได้ศึกษาและน�าเสนอในเรื่อง

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ

สมัครเรียนพิเศษศิลปะให้กับเด็ก พบว่า อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ และจ�านวนบุตร ที่แตกต่างกันส่งผลต่อ

ความคาดหวังในหลักสูตร เทคนิคการสอน และการจัดห้องเรียนให้ส่งเสริมศิลปะแตกต่างกัน 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษา

อังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ด้านสังคม  ด้าน

จิตวิทยา  (ค่านิยมส่วนบุคคล) ด้านภาพลักษณ์ ด้านความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับความคาดหวัง อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐวุฒิ  พิมพิสุทธิ์  (2559,  น.  52)  ได้ศึกษา

ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถาบันกวดวิชาสแควร์พลัส เขตจังหวัด

กาญจนบุรี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วนิดา สิงห์มณี (2553, น. 83) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่า

ความเต็มใจจ่ายและประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองส�าหรับโครงการส่งเสริมการฝึกสมาธิ  ใน

นักเรียนระดับประถมศึกษา พบว่า ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อผลการเรียนของเด็ก ดังเช่น หลักสูตร วิธี

การสอน มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจการจ่ายของผู้ปกครอง อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 

ความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบัน

สอนภาษาอังกฤษ พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สามารถสรุปได้ว่า ความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครอง 

มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านหลักสูตรมีระยะเวลาเรียนที่เหมาะสม  ด้านจ�านวนชั่วโมงเรียนคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย 

ด้านลดราคาคอร์สเรียน ในช่วงภาคฤดูร้อนและก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฐ

วุฒิ พิมพิสุทธิ์ (2559, น. 52) ได้ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสถาบัน

กวดวิชาสแควร์พลัส  พบว่า  ความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับ  ด้านหลักสูตร  ทางด้านค่าใช้

จ่าย ทางด้านบุคลากรผู้สอน ทางด้านสถาบันกวดวิชา อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 เช่นกัน

บทสรุป

จากการศึกษาสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1.  ผู ้ปกครองมีความเ ต็มใจจ ่ ายสถาบันสอนภาษาอั งกฤษพ้ืน ท่ีอ� า เภอเมือง  จังหวัด 

สุราษฎร์ธานีสูงสุดในราคา 400 บาท/ชั่วโมง รองลงมา 350 บาท/ชั่วโมง 

2.  ผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด 

3.  ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปตามตารางได้ดังนี้
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ตำรำงที่ 3 แสดงปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายและความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ควำมเต็มใจจ่ำยและควำมคำดหวัง ปัจจัยส่วนบุคคล

เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน จ�ำนวนบุตร

ด้านผลิตภัณฑ์บริการ (ด้านหลักสูตร) / /

ด้านราคาค่าใช้จ่าย / / /

ด้านช่องทางจัดจ�าหน่าย / /

ด้านการส่งเสริมการตลาด /

ด้านบุคลากร / / /

ด้านกระบวนการให้บริการ / / /

ด้านลักษณะทางกายภาพ / / /

หมายเหตุ  /  คือปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอนภาษา

อังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4.  ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถาบันสอน

ภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปตามตารางได้ดังนี้

ตำรำงที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียน

ต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจัยด้ำนแรง

จูงใจ

ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถำบันสอนภำษำอังกฤษในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัด

สุรำษฎร์ธำนี

ด้ำน

ผลิตภัณฑ์

บริกำร (ด้ำน

หลักสูตร)

ด้ำนรำคำ

ค่ำใช้จ่ำย

ด้ำนช่องทำง

จัดจ�ำหน่ำย

ด้ำนกำรส่ง

เสริมกำร

ตลำด

ด้ำน

บุคลำกร

ด้ำน

กระบวนกำร

ให้บริกำร

ด้ำน

ลักษณะ

ทำง

กำยภำพ

ด้านสังคม / / /

ด้านจิตวิทยา (ค่า

นิยมส่วนบุคคล)

/ / / / /

ด้านภาพลักษณ์ / / / / /

ด้านความไว้

วางใจ

/ / / /

หมายเหตุ / คือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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5.  ความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครองที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษ พื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปตามตารางได้ดังนี้

ตำรำงที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างความเต็มใจจ่ายกับความคาดหวังของผู้ปกครอง

นักเรียนต่อสถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ควำม

เต็มใจ

จ่ำย

ควำมคำดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อสถำบันสอนภำษำอังกฤษในพื้นที่อ�ำเภอเมือง 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ด้ำนผลิตภัณฑ์

บริกำร (ด้ำน

หลักสูตร)

ด้ำนรำคำค่ำ

ใช้จ่ำย

ด้ำนช่องทำง

จัดจ�ำหน่ำย

ด้ำนกำรส่ง

เสริมกำร

ตลำด

ด้ำน

บุคลำกร

ด้ำน

กระบวนกำร

ให้บริกำร

ด้ำน

ลักษณะทำง

กำยภำพ

/ / / /

หมายเหตุ / คือปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อ

สถาบันสอนภาษาอังกฤษในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อเสนอแนะกำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิจัยนี้

1.  สถาบันสอนภาษาอังกฤษควรมีการตั้งราคาค่าเรียนไม่เกิน  400/ชั่วโมง  เนื่องจากเป็นราคาที่
ลูกค้ายินดีจ่าย และท�าการจัดคร์อสให้คุ้มค่ากับราคาค่าบริการเช่น มีการรับประกันผลการเรียน หากผลการ
เรียนไม่ดีขึ้นสามารถเรียนซ�้าได้โดยไม่เสียเงิน เป็นต้น

2.  ควรมีการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับครูผู้สอนในทุกๆ เรื่อง เพื่อท�าให้นักเรียนที่ไปเรียนภาษา
อังกฤษเกิดความเข้าใจ และสนใจในการเรียน และสามารถน�าความรู้ที่ได้จากครูมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�า
วัน

3.  ควรติดตามและตรวจสอบการใช้  อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูภาษาอังกฤษน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการพัฒนาการ
ศึกษา และนักเรียนสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน 

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต  เพื่อยกระดับความสามารถด้านการวิจัยและ

พัฒนาร่วมกัน  โดยแหล่งข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา ตัวแทนบุคลากร ของสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน  21  ภูเก็ต  เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์  การอธิบาย  น�ามาวิเคราะห์เป็นแนวทางและ

ก�าหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  เพื่อพัฒนาองค์กร  ซึ่งผลการวิจัยด้วยการวิจัยเชิง

คุณภาพ พบว่ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างานประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง  ๆ  ที่ส่งผลต่อแนวทาง

การพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน คือ การสนับสนุนจากองค์กร บทบาทของบุคลากรในองค์กร การก�าหนด

นโยบายขององค์กร  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ผลลัพธ์ของการท�างานเป็นทีม  รูปแบบ

ความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถวิเคราะห์เป็นรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  และเป็นต้น

แบบของแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างานต่าง  ๆ  โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่สามารถที่จะน�ามา

พัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการพัฒนา, ศักยภาพ, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

Abstract

The  purpose  of  this  research  is  to  study  the  guidelines  and  forms  of  work  potential  

development. Between the university and the Institute for Skill Development 21 Phuket to improve 

the ability of research and development together. By the data source from interviewing supervisors  

Personnel representative  Of the Institute for Skill Development 21 Phuket to collect data by means 

of  interviews,  explanations,  analyzed  as  a  guideline  and  formulated  as  a  model  for  

the  development  of  work  potential.  To  develop  the  organization    Which  the  research  

results with qualitative  research   Found that  the model of work potential development 

consists  of  various  factors  that  affect  the way  of working  potential  development  is  the  

support from the organization  The role of personnel in the organization  Corporate policy 

formulation  Environmental  factors   Motivation factor Teamwork results The relationship 

model can be analyzed as a model of work potential development. And is a prototype of 

guidelines for the development of various work potentials, especially supervisors that can 
1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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be used to develop personnel in the organization

Keywords: Development model , Potential ,Institute for Skill Development.

บทน�ำ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต  เดิมชื่อ  “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต” เป็นหน่วย

งานราชการสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  โดยได้รับการก�าหนดชื่อเป็น  “สถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  พ.  ศ.  2559 

อีกทั้งยังได้รับการก�าหนดชื่อหน่วยงานภายใน  ตามนโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาก�าลัง

แรงงาน ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล เพื่อรองรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็น “สถาบันเทคโนโลยีชั้นสูงภาค

ใต้ฝั่งอันดามัน สาขาดิจิตอลและสาขาท่องเที่ยวและบริการ(ภูเก็ต)” หน่วยงานปัจจุบันมีพนักงานไม่เพียงพอ

ต่อการบริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งในมุมมองผู้บริหารคือ  การพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มากขึ้น  จึงเป็น

สิ่งที่ควรท�ามากกว่าการเพิ่มปริมาณของพนักงาน

ในการท�างานร่วมกันในแต่ละองค์กรย่อมมีปัญหาด้วยกันทั้งส้ินไม่ว่าจะเป็นปัญหาเพ่ือนร่วมงาน

หรือการปรับตัวเข้ากับองค์กร เพื่อการท�างานที่บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรบุคลากรจึงมีความจ�าเป็นต้อง

ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  (Core  Competencies)  ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

และในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมโลกปัจจุบัน  (Competitiveness)  ท�าให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ต้องหันกลับมาทบทวนตนเอง และให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะการมุ่งเน้นที่จะสร้างบุคลากรในองค์กร  และการจัดการความรู้  (Knowledge  Management) 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้น�าในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  องค์กรที่อยู่รอดได้ 

คือองค์กรท่ีสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้แต่องค์กรที่จะประสบความส�าเร็จได้จะต้องสามารถคาด

คะเนความเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและปรับตัวได้ก่อน และการที่จะเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศได้นั้น องค์กร

จะต้องสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง  การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงและสามารถก�าหนดแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดจนความสามารถในการเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต  จึงเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นและมีความส�าคัญ  ส�าหรับผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต  มีจ�านวนบุคลากร  27  คน  ดังนั้น  ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ

พัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต และให้ความสนใจในปัญหาที่มีผล

โดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ได้แก่  ปัญหาสภาพการปฏิบัติงาน    ปัญหาการขาดความ

มั่นคงและความก้าวหน้าในการท�างาน    ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตการท�างานกับการด�าเนินชีวิต  โดย

ทั่วไป  เพื่อน�าผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ในโอกาสถัดไป
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วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

2.  เพื่อน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย
1.  ท�าให้ทราบถึงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21 

ภูเก็ต

2.  ท�าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบัน
พัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

3.  ท�าให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลที่ เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาตนเองต่อไป

กำรทบทวนวรรณกรรม

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม  เจริญเติบโต  และเรียนรู้ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  หากปราศจาก

ทักษะนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจน�าไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพจิต  ดังนั้น  “ทักษะทางสังคม”  จึงเป็นทักษะ

ส�าคัญของมนุษย์ที่ใช้ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกัน และจ�าเป็นส�าหรับทุกเพศ ทุกวัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่

ก�าลังเรียนรู้โลกผ่านสิ่งต่างๆ  ยิ่งจ�าเป็นต้องได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคมอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นพื้นฐาน

น�าไปสู่ความส�าเร็จด้านอื่นๆ ในอนาคต (จิราพัชร นิลแย้ม, 2560) การพัฒนาศักยภาพ จึงมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งต่อการท�างานในยุคปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีมากมายรวดเร็ว  หาง่าย  องค์กรในยุคปัจจุบันจึง

ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ  รวบรวมปัญหาความเดือดร้อน  จัดตั้งกลุ่มองค์กร  เพื่อ

ก�าหนดการวางแผน  แนวทางแก้ไขปัญหา  และติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อร่วมกันในการแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ศักยภาพจึงเป็นความสามารถส่วนบุคคลที่ถูกซ่อนเร้นไว้ หากได้รับการพัฒนา 

คือ การน�าเอาความสามารถนั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่ิงที่ตามมาก็คืองานทุกอย่างที่ท�าก็จะประสบ

ความส�าเร็จอย่างงดงาม (กัญญามน กาญจนาทวีกูล, 2558) งานวิจัยฉบับนี้ ศึกษาประเด็นการพัฒนา

ศักยภาพด้านการท�างาน ทั้งหมด 5 ปัจจัย ดังนี้
1. ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง

1.1  การท�างานเป็นทีม  การสร้างทีมงาน  (Team  Building)  เป็นกิจกรรมที่เป็นทางการเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนางานตามหน้าที่ของทีมงามเพ่ือให้ทีมงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือกันที่จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงทีมงาน ทีมงานโดยทั่วไปไม่ได้เกิดขึ้นได้เอง
ตามธรรมชาติ  บางครั้งสมาชิกและผู้น�าทีมจะต้องท�างานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  เมื่อมีการสร้างทีมงาน
ขึ้นมาใหม่จะต้องบริหารเพื่อให้กลุ่มมีความพัฒนา ถึงแม้ว่ามีการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว ทีมงานส่วนใหญ่ก็ยัง
พอปัญหาการท�างานในหลายๆประเด็นที่มีความแตกต่างกัน  กระบวนการที่มีระบบการสร้างทีมจะสามารถ
ช่วยได้ (Mclntyre and Sales, 1995)

1.2  อ�านาจหน้าที่  (Authority)  หมายถึง  สิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับมอบหมายมาให้สั่งบุคคล
อื่นปฏิบัติตามท่ีตนต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ระดับต่อไปเมื่อมีการสั่งงานเพื่อให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน ส่วนมากแล้วอ�านาจหน้าที่จะต้องมีอ�านาจ
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ในการสั่งการและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย  โดยรู้จักการสั่งการ คือมอบหมายงานให้กับใต้ผู้บังคับบัญชา
ท�างานอย่างต่อเนื่อง และตัดสินใจ ในลักษณะงานที่อยู่ภายในขอบเขตอ�านาจที่บุคคลผู้มีอยู่ได้รับมอบหมาย
มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย  และขณะเดียวกันก็มีสิทธิให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่นั้นได้
อีกด้วย (Max Weber, 2012)

1.3  ความชัดเจนของงาน  การน�าหลักการ  SMART  มาตั้งเป้าหมายขององค์ให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ ในการท�าธุรกิจนั้นองค์กรมักจะมีการตั้งเป้าหมาย (Objective) เสมอหรือแม้แต่การจะท�างาน
ใดๆ  ก็ตามพนักงานทุกคนก็มักจะมีการตั้งเป้าหมายของการท�างานนั้น  ๆ  ด้วยเช่นกัน  การตั้งเป้าหมายตั้ง
เป็นสิ่งที่ดี  เพราะมันจะท�าให้เราเห็นจุดหมายที่เราอยากไปถึงหรือท�าให้ส�าเร็จได้  แล้วก็ยังสามารถเห็น
ทิศทางของการท�างานหรือด�าเนินธุรกิจต่าง  ๆ  ที่จะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพที่สุด  การตั้งเป้าหมายที่ดีนั้นเป็นส่วนส�าคัญที่จะส่งผลให้เกิดการท�างานที่ดีมีประสิทธิภาพได้
ด้วย  ดังนั้นการที่จะตั้งเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพนั้นเราอาจน�าหลัก  SMART  เข้ามาใช้เพื่อที่จะท�าให้เป้า
หมายของเราชัดเจนตลอดจนมีแนวทางปฎิบัติที่ลงมือท�าได้ง่ายขึ้น  ซึ่งหลักการนี้ก�าลังเป็นที่นิยมทั่วโลกรวม
ถึงในเมืองไทยของเราด้วยที่หลายองค์กรน�าไปใช้เพื่อให้เป้าหมายของตนชัดเจนและแข็งแกร่ง แน่นอนว่ามัน
มีส่วนที่ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน  (Tada Ratchagit, 2019)

2.  ปัจจัยด้ำนควำมรู้

2.1  วิชาชีพ 5 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานแผนงานและประเมินผลกลุ่ม
งานพัฒนาฝีมือแรงงาน  กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จัดฝึกฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานใหม่  ผู้ประสงค์จะ
ท�างาน  หรือผู้ที่มีงานท�าอยู่แล้ว  และต้องการยกระดับฝีมือ  หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพ  เพิ่มรายได้ 
รวมทั้งทดสอบฝีมือการท�างาน ซึ่งจ�าแนกเป็นหลักสูตรต่างๆ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, 2562) 

2.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  การน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ
สร้างหรือจัดการกับสารสนเทศอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว  โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองค์กร  ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม  ซึ่งเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  เพื่อการแลกเปลี่ยน
หรือเผยแพร่ข้อมูล  และสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้ประโยชน์  ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร  เช่น  วิทยุ 
โทรศัพท์  เครื่องโทรสาร  คอมพิวเตอร์  คลื่นวิทยุ  และดาวเทียม  ดังนั้นในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงมักใช้คู่กัน (Panida Phunthaisong, 2019)

2.3  ทักษะการเข้าสังคม  คือ  การแสดงออกผ่านค�าพูดและการกระท�าเพื่อสื่อสารกับผู้อื่น 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ผ่านค่านิยม วัฒนธรรม ความเชื่อต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและพัฒนาได้
ตลอดชีวิต “ทักษะทางสังคม” ผ่านประสบการณ์ที่สะสมมาของตนเอง และรับรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจ�าวัน (จิราพัชร นิลแย้ม, 2560) 

3. ปัจจัยด้ำนผู้น�ำ

3.1  การมอบหมายงาน  มีการพิจารณาความส�าคัญของงานและประเมินความสามารถของ
บุคลากร  ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  จากนั้นจึงมอบหมายงานให้ตรงกับหน้าที่และความสามารถ  เลือก
คนให้ถูกงาน (put the right man on the right job) การมอบหมายงานควรชี้แจงถึง วัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน อธิบายรายละเอียดของงาน ขั้นตอนและก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงาน บอกถึงผลกระทบ ก�าหนด
อ�านาจการตัดสินใจ  ในงานที่รับมอบหากเกิดปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ควรด�าเนินการอย่างไรหรือปรึกษาผู้
เกี่ยวข้องคนใดเพื่อให้การท�างานด�าเนินไปตามวัตถุประสงค์  มีการประเมินผลการด�าเนินงานของบุคคลตาม
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ต�าแหน่งงานหากไม่เหมาะสมควรมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยน (รัตนา กรีฑา, 2558)

3.2  การให้ความอิสระ ผู้น�าที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนในองค์กรมากที่สุด คือ ผู้น�าที่
มีสไตล์การน�าแบบให้อิสระ หรือผู้น�าแบบยอมตามใจ (Permissive style of leadership) ชอบที่จะอนุญาต
ให้คนท�างานคิดและด�าเนินงานของตนได้  ภายใต้เป้าหมายขององค์กรที่ยอมรับร่วมกัน  โดยไม่ได้ออกค�าสั่ง 
ผู้น�าที่มีลักษณะเช่นนี้จะเหมาะสมอย่างยิ่งในการสนับสนุนทีมงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง  ที่สามารถตอบ
สนองได้เป็นอย่างดีกับสภาพแวดล้อมที่ปล่อยให้เป็นอิสระ  ในขณะที่เขาสามารถรับผิดชอบตนเอง  รับผิด
ชอบทีมงาน และรับผิดชอบงานที่ท�าอยู่ให้ส�าเร็จตามเป้าหมายได้ (พัชรินทร์ ปานสวัสดิ์, 2558)

3.3  การเปิดโอกาสแสดงความสามารถ พร้อมให้ค�าปรึกษา และเปิดโอกาส ผู้น�าที่ดีต้องเข้าถึง
ง่าย  และพร้อมจะให้ค�าปรึกษาแก่ลูกน้อง  บางครั้งคุณอาจไม่เชี่ยวชาญเท่าลูกน้อง  ลองปล่อยให้พวกเขา
น�าทางบ้าง เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงทักษะและความสามารถที่ซ่อนอยู่ (Vimonmass , 2016)

4. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม

4.1  เพื่อนร่วมงาน คือบุคคลที่เราแทบทุกคนต้องพบเจอเวลาที่ไปท�างาน หรือเข้าออฟฟิศ ถ้า
ได้เจอเพื่อนร่วมงานดีๆ การท�างานก็มีความสุข และมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าต้องเจอกับเพื่อนร่วมงาน นิสัยไม่ดี 
จะมีวิธีจัดการและรับมือกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้  เพื่อที่จะสามารถท�างานร่วมกันได้อย่างราบรื่น  และมี
ประสิทธิภาพ (Malessamm, 2018)

4.2  ความกดดัน  แรงกดดัน  คือ  สิ่งจะมาท�าให้เราเครียดหรือมีสภาวะที่ไม่ปกติ  ท�าให้เราไม่
สามารถด�าเนินงานต่อไปได้โดยสะดวก วิธีที่จะช่วยลดความกดดันจากการท�างานของคุณได้อย่างดี คือ การ
ศึกษาและเรียนรู้งานที่ท�าอยู่อย่างถ่องแท้ รู้ให้ลึก รู้ให้จริง รู้ให้ถี่ถ้วน รู้ให้รอบถึงเนื้องาน ลักษณะงาน ความ
เป็นไปได้ของปัญหาและวิธีทางแก้ปัญหาจากการท�างาน  เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในงานที่ท�าอยู่อย่าง
ดีแล้ว  เราจะเกิดความมั่นใจเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น  เมื่อเกิดปัญหา  เราจะสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจของ
เราแก้ปัญหาได้ วิธีนี้จะช่วยป้องกันแรงกดดันจากงานและช่วยลดแรงกดดันได้ในขั้นต้นได้ (นิกร สิทธิจริยาภ
รณ์, 2561)

4.3  ระบบสาธารณูปโภค  คือ  บริการสาธารณะที่จัดท�าเพื่ออ�านวยประโยชน์แก่ประชาชนใน
สิ่งอุปโภคที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจ�าทาง โทรศัพท์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเอื้ออ�านวยความเป็นอยู่ที่ดี และประโยชน์สุขของสังคม ตามนโยบาย และแผนพัฒนา
ที่ปรับเปลี่ยนจากปัจจัยภายใน (Peera, 2017)

5. ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ แรงจูงใจ (Motivation)ฃ

สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์  อันเกิดจากความต้องการ  (Needs)  พลังกดดัน  (Drives) 

หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมา

ตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ซึ่ง

แรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก  อาจกล่าวได้ว่า  แรงจูงใจท�าให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจาก

ความต้องการของมนุษย์  ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส�าคัญกับการเกิดพฤติกรรม  นอกจากนี้ยังมีสิ่ง

เร้าอื่นๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือก�าลังใจ

หรือการท�าให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ (ดนัย เทียนพุฒิ, 2540)
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการค้นหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน 21 ภูเก็ต คณะผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างานขององค์กรที่ประสบความ

ส�าเร็จ  (คัดเลือกจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล ผู้บังคับบัญชา จ�านวน 1 ท่าน บุคลากร จ�านวน 

15  ท่าน  )  ผนวกกับแหล่งข้อมูลจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต  ที่ท�างานร่วมกันในเรื่องของ

กระบวนการค้นคว้าวิจัยด้านแนวทาง โดยมีล�าดับของการค้นหาแหล่งข้อมูลดังนี้
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษา แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จ�านวน 

26  คน  เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการ

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purpersive  Samping)  โดย  (คัดเลือกจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกราย

บุคคล ผู้บังคับบัญชา จ�านวน 1 ท่าน บุคลากร จ�านวน 15 ท่าน )

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

การเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวผู้วิจัยเอง ด้วยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึกรายบุคคล(In-depth interview)  และนอกจากนั้นผู้วิจัยยังใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น บันทึกภาพภาค

สนามของผู้วิจัยโดยในบันทึกผู้วิจัยได้รับรู้ระหว่างการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อย

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเรื่อง  “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  21  ภูเก็ต”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  ด้วยวิธีการ

สัมภาษณ์รายบุคคล  (Individual  Interview)    สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บังคับบัญชา    1  ท่านและตัวแทนจาก
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สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (วิชาชีพ 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 ท่าน รวมเป็นทั้งหมด 15 ท่าน)  มีผู้ให้ข้อมูล

หลัก (Key Informant) เป็นบุคลากร ผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนามเพื่อท�าการบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

(Field  Note)  เพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปประกอบการวิเคราะห์และใช้เครื่องบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์

และถอดข้อมูลเสียงที่ได้ให้อยู่ในรูปของข้อความและสร้างโครงสร้างค�าถามแบบถึง โครงสร้างปลายเปิด เพื่อ

ศึกษาแนวรูปแบบการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ทั้งนี้ผู้วิจัย

นับว่าเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลที่ต้องอาศัยวิจารณญาณจากการรับฟังการ

สัมภาษณ์รวมทั้งเป็นผู้บันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลหลัก

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้า  (Trian-

gulation) ประกอบไปด้วยข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างบุคลากร การสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา และ

ระยะเวลาในการด�าเนินงานวิจัยที่สถานที่ในการเก็บข้อมูล

ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล

ตำรำงที่ 1  การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  จากการสัมมภาษณ์ตัวแทนของ

บุคลากร และผู้บังคับบัญชา 
ปัจจัยหลัก กำรวิเครำะห์รูปแบบกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

องค์ประกอบย่อย รำยละเอียด

1. ปัจจัยด้านโครงสร้าง 1.1 การท�างานเป็นทีม - ความถนัดของเพื่อนร่วมทีม

- การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือซึ่งกันและ

กัน

1.2 อ�านาจหน้าที่ - ใช้อ�านาจหน้าที่เหมาะสม ถูกต้อง

- ด�าเนินการภายใต้นโยบาย ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.3 ความชัดเจนของงาน - มีความชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

- ตรงตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

2. ปัจจัยด้านความรู้ 2.1 วิชาชีพ 5 ฝ่าย - มีความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ เหมะสมกับงานที่ได้รับ 

มอบหมาย

- ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และปรับปรุงการท�างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพ

2.2  IT - มีความรู้ด้านไอที เพียงพอต่องานที่ได้รับมอบหมาย

- ศึกษาความรู้ใหม่ ด้านเทคโนโลยีอย่างสม�่าเสมอ

2.3 ทักษะการเข้าสังคม - ศึกษาลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมงาน และปรับตัวอย่าง 

เหมาะสม

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาร่วมกัน
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3. ปัจจัยด้านผู้น�า 3.1 การมอบหมายงาน - มอบหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กร

- มีความชัดเจนตรงตามภารกิจที่องค์กรได้รับมอบหมายหรือ

ตามค�าสั่ง

3.2 การให้ความอิสระ - ผู้บังคับบัญชาให้ความอิสระในการปฏิบัติงาน ภายใต้ขอบเขต

ระยะเวลาของอย่างเหมาะสม

- ผู้บังคับบัญชาให้ความอิสระผู้ปฏิบัติงานในการท�างานรูปแบบ

ใหม่ๆ

3.3 การเปิดโอกาสแสดงความสามารถ - มอบหมายงานใหม่ๆที่ท้าทาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่และ

แสดงความสามารถ

- มีค่าตอบแทนที่สูง การฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน

แทนกันได้

4. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม 4.1 เพื่อนร่วมงาน - ปรับตัวเข้าหากัน เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มองถึงเป้าหมายความส�าเร็จของงาน

เป็นหลัก

4.2 ความกดดัน - ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานกรณีปฏิบัติงานร่วมกัน

- ความเคยชินในการปฏิบัติงาน ความถนัดในการท�างานรูปแบบ

เดิมๆ  

4.3 ระบบสาธารณูปโภค - การให้บริการระบบสาธารณูปโภค อยู่ภายใต้งบประมาณที่

จ�ากัด

- ในบางครั้งระบบสาธารณูปโภคไม่เอื้ออ�านวยต่อการใช้บริการ
5. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 5.1 ความส�าเร็จในหน้าที่  - การมองอนาคตความสุขสบายในวัยเกษียณอายุราชการ

- การมีเงินเดือนที่สูง ครอบครัวสุขสบาย

5.2 ความรับผิดชอบ - ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

- ความรู้สึกภูมิใจในตัวเองเมื่องานส�าเร็จ

5.3 ความก้าวหน้า -โอกาสในการท�างานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

- โอกาสในการเลื่อนต�าแหน่งใหม่  

5.4 เงินเดือน  - การมีเงินเดือนที่สูงเป็นความสุขสบายของตนเองและครอบครัว

- การมีฐานะทางการเงินที่สูง เพิ่มอ�านาจในการลงทุน 

5.5 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน - การได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่เรามีความสนิท

- ความสุขในการท�างาน

ตารางที่  1  การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 

21  ภูเก็ต  ซึ่งมี  5  ปัจจัย  ได้แก่  ปัจจัยด้านโครงสร้าง  ปัจจัยด้านความรู้  ปัจจัยด้านผู้น�า  ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมและปัจจัยด้านแรงจูงใจ
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ตำรำงที่ 2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
บุคลำกรองค์กำร ผลลัพธ์จำกกำรท�ำงำนของบุคลำกร

องค์ประกอบ รำยละเอียด

1) ผู้บังคับบัญชำ พื้นที่แสดงความคิดเห็น - ในการประชุมแต่ละครั้งผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

- ผู้บังคับบัญชา เปิดโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นในงานที่มอบหมายได้

มอบหมายงาน

ที่ท้าทาย

- มอบหมายงานใหม่ๆ เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสแสดงความสามารถ

- มอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้น ให้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

ตนเอง

ให้ความอิสระ - ผู้บังคับบัญชา ให้อิสระผู้ใต้บังคับบัญชาในการท�างาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

- ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักจัดการบริหารงาน และล�าดับความส�าคัญของการ

ท�างานด้วยตนเอง

สร้างการมีส่วนร่วม - สร้างกิจกรรมพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติ เพื่อหลอมรวมความสัมพันธ์

ของบุคลากร เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร

- ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชา บูรณาการ ประสานงานการท�างานร่วมกันบ่อยๆ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการท�างานร่วมกัน

2) บุคลำกร ยึดแนวทางระเบียบ

ของกรมฯ

- บุคลากรปฏิบัติงาน ตามระเบียบของกรมฯ และวัฒนธรรมขององค์กร

- การฝึกอบรมความถนัดเฉพาะต�าแหน่ง เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ เกี่ยวกับระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความผิดชอบ

การพัฒนาด้วยการเรียนรู้

ด้วยตนเอง

- เรียนรู้จากสื่อออนไลน์ เพื่อให้มีความรู้หลากหลายและรอบด้าน

- แสวงหาโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง

การท�างานเป็นทีม - ไว้ใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน

- ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติ

งาน

- ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นองค์กรปลอดคอรัปชั่น

- เต็มใจบริการ ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด และมีความรับผิดชอบในหน้าที่

ตารางที่ 2  แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน ในส่วนของผู้บังบัญชา ให้สร้างโอกาสตาม

องค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบย่อยที่1 พื้นที่แสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้บุคลากร

แสดงความคิดเห็นในงาน ในการประชุม หรือแสดงแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของ

บุคลากร  องค์ประกอบย่อยที่ 2 มอบหมายงานที่ท้าทาย  การมอบหมายงานที่ท้าทายถือเป็นแนวทางที่จะ

กระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนา เนื่องจากบุคลากรจะต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมหรือเป็นโอกาสที่บุคลกรจะ

ได้แสดงความสามารถหรือใช้ทักษะที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่  ท�าให้บุคลกรเกิดการพัฒนา  มีศักยภาพเพิ่ม

ขึ้น องค์ประกอบย่อยที่ 3 ให้ความอิสระ  การให้ความอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นสิ่งที่

ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักการวางแผนการท�างาน มีโอกาสในการน�าประสบการณ์ ความรู้และทักษะใหม่ๆ 

มาใช้ในการปฏิบัติงาน  ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการพัฒนาและกล้าที่จะท�าสิ่งใหม่  ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบที่  4  สร้างการมีส่วนร่วม  ผู้บังคับบัญชา  ควรสร้างโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการปฏิบัติงาน

ร่วมกันเพิ่มขึ้น อาจเป็นกิจกรรมพิเศษ นอกเหนือจากงานตามภารกิจก็ได้ เพื่อหลอมร่วมผู้ใต้บังคับบัญชาให้

มีทักษะการท�างานร่วมกัน  เพิ่มศักยภาพในการท�างานตามภารกิจ  และท�าให้งานที่มอบหมายประสบผล

ส�าเร็จง่ายยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท�างาน  ในส่วนของบุคลากร  ให้สร้างโอกาสตามองค์ประกอบ

ย่อย  4  องค์ประกอบดังนี้  องค์ประกอบย่อยที่  1  ยึดแนวทางระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ในการ

ปฏิบัติงานบุคลากรทุกคนต้องยึดแนวทางระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการท�างานที่ไปใน
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แนวทางเดียวกันและมีวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมือนกัน  มีการฝึกอบรมความถนัดเฉพาะต�าแหน่ง  เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการท�างานของบุคลากร  องค์ประกอบย่อยที่  2  การพัฒนาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง  บุคลากร

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากการเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์ต่าง  ๆ  เพื่อให้มีความรู้ที่หลากหลายและรอบด้าน

ต่อการท�างาน หรือแสวงหาโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม�่าเสมอ องค์ประกอบ

ย่อยที่ 3 การท�างานเป็นทีม ในการท�างานในองค์กร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การไว้ใจระหว่างเพื่อนร่วม

งานด้วยกันมีส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนการท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  องค์ประกอบย่อยที่  4 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ส�าคัญในการท�างานที่บุคลากรจ�าเป็นต้องมีติดตัว

ในอาชีพของข้าราชการ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รับชั่น  บุคลากรเต็มใจบริการในการ

ปฏิบัติงานหรือหน้าที่อย่างดีที่สุดและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำครั้งนี้
1. ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำง

ปัจจัยด้านโครงสร้างควรปรับโครงสร้างของบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่และงานท่ีได้

รับมอบหมายจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ให้เกิดการกระตุกของงานที่บุคคลใดมากเกินไปผู้ปฏิบัติงานต้อง

มีทักษะการท�างานที่หลากหลายและไม่หนักหรือเกิดความกดดันในการท�างาน

2. ปัจจัยด้ำนควำมรู้

ปัจจัยด้านความรู้ผู้ปฏิบัติภายใต้องค์กรหน่วยงานเดียวกันควรมีทักษะความรู้อย่างเท่าเทียมกัน 

ดังนั้น  สิ่งแรกที่ควรด�าเนินการด้านทักษะความรู้นอกจากการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  ความรู้เฉพาะทาง 

เฉพาะต�าแหน่งแล้วผู้ปฏิบัติงานควรแชร์หรือถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกันและกันเพราะความรู้ที่ถ่ายทอดระหว่าง

บุคคลสู่บุคคลจะแฝงด้วยประสบการณ์และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

3. ปัจจัยด้ำนผู้น�ำ

ปัจจัยด้านผู้น�าผู้บังคับบัญชาควรหมั่นส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีทักษะด้านผู้น�ากล้าคิด  กล้า

ท�า กล้าแสดง ออกและแสดงทักษะความรู้ใหม่ๆ ในการท�างานซึ่งเป็นสิ่งที่จะท�าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็งมี

ศักยภาพในการด�าเนินภารกิจที่ได้รับมอบหมายมากยิ่งขึ้น

4. ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมควรท�ากิจกรรม  5  ส.อย่างน้อย  1  ครั้งต่อเดือน  เพื่อปรับปรุงสภาพ

แวดล้อมในการท�างานให้มีความเรียบร้อยและเอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอท�าให้การปฏิบัติงานมี

ผลิตภาพในการท�างานเพิ่มขึ้นลดความสูญเสียเวลาหรือความผิดพลาด  ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการ

ท�างาน

5. ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  เป็นสิ่งที่ส�าคัญในการปฏิบัติงานซึ่งแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจที่แตกต่างกันผู้

บังคับบัญชาควรสังเกตและมอบความส�าเร็จตามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาส่ิงนี้ถือเป็นส่ิงท่ีเป็น

เสมือนพลังที่จะขับเคลื่อนก�าลังการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท�างานอย่างเต็มศักยภาพ
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ข้อเสนอแนะเชิงประยุกต์ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยที่ส�าคัญของความส�าเร็จในการท�างานคือ การ

สนับสนุนการท�างานเป็นทีมของกลุ่มงานภายใต้องค์กร  และการเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากรให้มีทักษะ

ความรู้ในต�าแหน่งหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  อาจด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือการฝึกอบรมก็ขึ้นอยู่กับความ

เหมาะสมและข้อจ�ากัดขององค์กร
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