




ค�ำกล่ำวรำยงำน
พิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า)

ผม อาจารย์ ดร. นวทิย์ เอมเอก ประธานสาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์ และการจดัการทรพัยากรมนุษย์  

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ และประธานภาคเีครอืข่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

กลุม่ภาคใต้ ในนามของ ฝ่ายด�าเนนิการจดั “การประชุมวชิาการระดบัชาตภิาคเีครอืข่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

กลุ่มภาคใต้ ครั้งท่ี 1 (HRM NPST National Conference 2022)” ตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ  

ทุกคน ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ด�า คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอย่างสูง

ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ ในวันนี้

สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์และการจดัการทรพัยากรมนษุย์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ ร่วมกับสมาคมการจดัการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย และ 6 สถาบนัการศกึษาในภาคใต้ 

ทีเ่ปิดสอนในหลกัสตูร การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ประกอบด้วย มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลัย ราชภฏั 

นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

และมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธาน ีก�าหนดจดัการประชมุวชิาการระดบัชาตภิาคเีครือข่าย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ในวันเสาร์ท่ี 

2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meetings โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวชิาการและวิจยัของ

คณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจัิย ตลอดจนนสิิต/นักศกึษา ระดบัปริญญาตรีและระดบับัณฑติศกึษา และผูส้นใจ

ทัว่ไป รวมไปถึงเป็นการเสรมิสร้างเครอืข่ายทางวชิาการ และพฒันาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงทีไ่ด้รับ

การยอมรบั ในระดับชาต ิซึง่ในปีนีม้ผู้ีสนใจส่งบทความเข้าร่วมการน�าเสนอ จ�านวน 68 บทความ โดยแบ่งเป็น  

3 ด้าน ดงันี ้ด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ จ�านวน 33 บทความ ด้านการบริหารจดัการ จ�านวน 27 บทความ 

และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 8 บทความ 

บัดน้ี ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า (คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) กล่าวเปิด “การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)” ในล�าดับต่อไป ครับ



ค�ำกล่ำวเปิดงำน
ของ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปำริฉัตร ตู้ด�ำ (คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์)
ในพิธีเปิดกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำยกำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

เรยีน นายกสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

กลุ่มภาคใต้ คณาจารย์ บุคลากร และผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทุกท่าน

ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการ

ระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 

2022)” ในวันนี้

การประชมุวชิาการระดบัชาตภิาคเีครอืข่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ กลุม่ภาคใต้ ครัง้ท่ี 1 (HRM  

NPST National Conference 2022) จดัขึน้โดยมีสาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์และการจดัการทรัพยากรมนุษย์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพหลัก และได้รับความร่วมมือจาก 

สมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย และ 6 สถาบันการศึกษาในภาคใต้ที่เปิดสอนในหลักสูตร 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ และมหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสรุาษฎร์ธาน ีโดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และน�าเสนอผลงาน 

วิชาการและวิจัย ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ และพัฒนาเป็น  

แหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ ในระดับชาติ 

ในโอกาสนี ้ดิฉนัขอขอบคณุสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทยและสถาบนัการศึกษาใน 

ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ท่ีให้เกียรติมาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการ 

ตลอดจนผูเ้ข้าร่วมทกุท่าน ดิฉันขอให้โครงการด�าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

ทกุประการ และขอเปิด “การประชมุวชิาการระดบัชาต ิภาคเีครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุม่ภาคใต้ 

ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)” ณ บัดนี้



สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมการจัดการ งานบุคคล

แห่งประเทศไทย และ 6 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือ

ข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ในวันเสาร์

ที่ 2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่าน

โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงาน

วิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ และพัฒนา

เป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

การจดัการประชุมวชิาการระดับชาตฯิ ในคร้ังนี ้เปิดรับบทความจากมหาวทิยาลัย ทัง้ในเครอืข่าย 

นอกเครือข่าย และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหาร

จัดการ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติภาคี

เครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) จะเป็น

เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอด

จนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช�านิ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ



สารคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมการจัดการ งานบุคคล

แห่งประเทศไทย และ 6 สถาบันการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก�าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือ

ข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ในวันเสาร์

ที่ 2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และผ่าน

โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงาน

วิชาการและวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ระดับ

บัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ และพัฒนา

เป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

การจัดการประชุมวชิาการระดับชาติ ฯ ในครั้งนี้ มีบทความจากมหาวิทยาลัยทั้งในเครือข่ายและ

นอกเครือข่าย จ�านวน 68 บทความ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน 33 

บทความ ด้านการบริหารจัดการ จ�านวน 27 บทความ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 8 

บทความ

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ในคร้ังนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้และน�าเสนอผลงานวชิาการและวจิยัของคณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั ตลอดจนนสิติ/นกัศกึษาระดบั

ปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศึกษา และผู้สนใจท่ัวไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจดัการ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่าย ทางวิชาการ และพัฒนาเป็นแหล่ง

ค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



สารจากนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
ปี 2022 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นความท้าทายขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ  

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา การเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่เกิดจากภาวะที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็น 

COVID-19 สงครามรสัเซยียูเคน การเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยล้ีวนแต่เป็นการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลกระทบ  

ต่อการด�าเนินงานของทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจ

การเปลีย่นแปลงดงักล่าวนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องให้ความส�าคญักบัการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

หรือการบริหารคนเป็นหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกลยุทธ์ในการท�าธุรกิจ โครงสร้างการท�างาน กระบวนการ

ท�างาน แต่สิ่งที่ยากที่สุดและเป็นความท้าทายส�าคัญก็คือ การเปล่ียนแปลงคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิด  

กรอบความคิด ทักษะความรู้ ทักษะในการท�างานล้วนแต่เป็นความท้าทายของผู้บริหารทุกองค์กร นี่คือ 

ความส�าคัญอย่างแท้จริงของ People Transformation 

การพลกิโฉมการบรหิารคนในทกุๆ องค์กรในสถาบนัการศกึษา คอืความจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะเป็น

ส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ในเรื่องของตัวแนวคิดองค์ความรู้สร้างสรรค์ในเร่ืองของทักษะการบิหาคนให้กับ

นักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อที่จะท�าให้เขาเหล่านี้เข้าสู่ภาคของการท�างานด้วยความรู้ทักษะ Mindset 

ที่มีความพร้อมในการบริหารคน 

การบริหารคน คือส่วนส�าคัญที่สร้างความส�าเร็จให้กับองค์กร เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายและ  

เป็นช่วงเวลาที่ท้าพิสูจน์ความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องของการสร้างในการพัฒนา นักศึกษา

และบุคลากรในอนาคตที่จะท�าให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู้อนาคตได้

ในนามสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ผมขอช่ืนชมให้ก�าลังใจ  

ในการจัดการในครั้งนี้ขอให้จุดเริ่มต้นงานส�าคัญครั้งนี้เป็นส่วนส�าคัญในการสร้างรูปแบบการบริหารคน  

เพื่อช่วยให้องค์กรประสบความส�าเร็จในการเปลี่ยนครั้งส�าคัญนี้

              ขอบคุณครับ

              

       ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา
           นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)



สารประธานภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้
ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ เป็นภาคีความร่วมมือทางวิชาการ  

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และอีก 7 สถาบัน 

การศกึษาในภาคใต้ ซึง่ท�าการเรยีนการสอนด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทกัษณิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ภารกจิส�าคญัประการนงึของภาคเีครอืข่ายการบริหารทรัพยากรมนษุย์กลุ่มภาคใต้ คอื การส่งเสริมพฒันาการ

ศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุ ระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงก�าหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่าย

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ขึ้น ในวันเสาร ์

ท่ี 2 เมษายน 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยของคณาจารย์  

นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับ 

การยอมรับในระดับชาติ โดยในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 นี้ มีบทความจากมหาวิทยาลัยทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่าย จ�านวน 68 บทความ  

โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน 33 บทความ 2) ด้านการบริหาร

จัดการ จ�านวน 27 บทความ และ 3) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 8 บทความ

คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ ในคร้ังนี้ จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน

เรยีนรู ้และน�าเสนอผลงานวชิาการและวจิยัของคณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั ตลอดจนนสิติ/นกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมไปถึงสามารถน�าไปปรับใช้ทั้งในด้าน การเรียนการ

สอน ด้านการวิจัย ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และด้านอื่น ๆ ต่อไป 

               
      อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก
    ประธานภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้



สารจากอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังท่ี 1 

(HRM NPST National Conference 2022) เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ของภาคเีครอืข่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย  

และ 7 สถาบนัการศึกษาในภาคใต้ทีเ่ปิดท�าการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ ประกอบด้วย  

มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

กลุ่มภาคใต้มวีตัถุประสงค์เพือ่เป็นเวทแีลกเปล่ียนเรยีนรู ้และน�าเสนอผลงาน วชิาการและวจิยัของคณาจารย์ 

นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  

รวมไปถึงเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับ 

การยอมรับในระดับชาติ

แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ดูเหมือนจะเป็นภัย 

ทีจ่ะอยู่กบัพวกเราไปอกีนาน อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมอื ร่วมแรงของคณะกรรมการบรหิารภาคเีครอืข่าย  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ท�าให้การขับเคล่ือนกิจกรรมทางวิชาการของภาคีด�าเนินไปได้โดย 

ราบรื่น ไม่เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆ ท้ังนี้ ขอชื่นชมและขอบคุณทีมงาน คณะกรรมการบริหารเครือข่ายฯ 

ประกอบไปด้วย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทั้ง 7 สถาบันที่มีส่วนช่วย

สนับสนุน เสียสละทั้งเวลาและแรงกายในการจัดงานประชุมวิชาการในคร้ังน้ีให้เกิดข้ึนและด�าเนินกิจกรรม 

ต่อไปในทุกๆ ปี 

                     
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ)
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย รวมถึงผู ้ ท่ีมี  

ส่วนเกีย่วข้องทกุภาคส่วนประกอบด้วย มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ที่ได้ร่วมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังท่ี 1 

(HRM NPST National Conference 2022) ขึ้น อน่ึงในยุคปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัย 

ที่ส�าคัญในการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร เพราะบุคลากรต้องการความก้าวหน้า และ 

พัฒนาศักยภาพในชีวิตการบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมถึงกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหา และ 

คัดเลอืกบคุลากรมาปฏบัิตงิานโดยให้บุคลากรได้ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถด้วยความเตม็ใจ บนพืน้ฐาน 

ของระบบคุณธรรม และความยุติธรรมโดยตระหนักถึงสิทธิ คุณค่า และจริยธรรม การจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคลากรในองค์กรให้สามารถปฏบัิติงานภายในองค์กรอย่างมปีระสิทธภิาพ เพิม่องค์ความรู้ความสามารถของ

แต่ละบคุคลรวมถงึสร้างขวญัและก�าลงัใจและความก้าวหน้าในการปฏบัิตงิาน อันจะก่อให้เกิดผลส�าเร็จสูงสดุ 

ทั้งต่อองค์กรและตัวบุคลากรน้ัน ทุกอย่างล้วนเป็นกลไกที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจภายในองค์กรโดย

เฉพาะการพฒันาบัณฑติทีม่อีงค์ความรูใ้นเรือ่งดงักล่าว มหาวทิยาลัย ราชภฏันครศรีธรรมราชได้ให้ความส�าคญั

กับพันธกิจด้านการพัฒนาบัณฑิตด้านการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

เป็นทีย่อมรับ โดยการมุง่เน้นบูรณาการองค์ความรู้เพือ่น�าไป ใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ควบคูไ่ปกับการ 

พัฒนาผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น การปฏิบัติและพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 

แบบบูรณาการการส่งเสริมการน�าองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนไปใช้ประโยชน์ 

การจดัการประชุมวชิาการระดบัชาตภิาคเีครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังท่ี 1  

(HRM NPST National Conference 2022) การประชมุวิชาการระดับชาตทิีเ่ปิดเวทวีชิาการในการเสนอผลงานวิจัย  

ผลงานสร้างสรรค์ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละสร้างความร่วมมอืทางวชิาการ ของนักศกึษา คณาจารย์ นักวชิาการ 

นักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่สนใจ โดยมีขอบข่ายบทความวิจัยด้าน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันจะน�าไปสู่  

การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อน�าองค์ความรู้และนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้  

พัฒนางานด้านวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อไปในอนาคต



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณคณะท�างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และ

นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ที่ได้สละเวลาในการพิจารณาผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายที่ท่าน  

ให้ความเคารพนับถือพระบรมธาตุเมืองนคร พระพุทธสิหิงค์มิ่งมหาชัย ดลบันดาลให้การจัดประชุมวิชาการ

ระดับในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความส�าเร็จต่อไป

               

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร)
        รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด�าเนินการจัดการศึกษาเต็มรูปแบบ 

เพียงแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต มีภารกิจหลักตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 คือ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟ ู

หลังการเรยีนรู ้เชดิชูภมูปัิญญาท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศลิปวทิยาเพือ่ความเจรญิก้าวหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยนืของ

ปวงชน มส่ีวนร่วมในการจดัการ การบ�ารงุรกัษา การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท�าการสอน การวิจัย  

ให้บรกิารทางวชิาการแก่สงัคม ปรบัปรงุ ถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลย ีท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมผลติครู  

และส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยมีพื้นที่บริการตามปฏิญญาราชภัฏ 60 ประกอบด้วย 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน คือ 

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี

ดงัน้ัน การประชมุวชิาการระดบัชาตภิาคเีครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังที ่1  

(HRM NPST National Conference 2022) จึงเป็นโครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  

โดยการจดัโครงการครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืของ 7 สถาบนัการศกึษาภาคเีครือข่ายภาคใต้กับสมาคมการจดัการ

งานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจมุ่งมั่นพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพด้านการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ทั้งนี้ ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ 

ช่วยสนับสนุนให้การจัดโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และขอให้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการ

ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนยาวนานตลอดไป

             

            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญ ประสารการ)

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต



สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั เป็นหน่ึงในกลุม่ภาคเีครือข่ายและ 6 สถาบนัการศกึษา

ในภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลามหาวทิยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ซึง่ได้เลง็เหน็ประโยชน์ร่วมกนัในอนัทีจ่ะพฒันามาตรฐานการศกึษาและวชิาชพีด้านทรัพยากรมนุษย์ทีเ่ป็นทนุ

อนัเป็นจดุเด่นทีม่อียูแ่ละทนุด้านวชิาการทรพัยากรบคุคลของกลุม่ภาคเีครอืข่ายมาแลกเปลีย่นร่วมกนัเพือ่ผลกั

ดนัให้วชิาการและวชิาชพีทรพัยากรบคุคลมคีวามเข้มแข็ง ร่วมกับสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังท่ี 1 

(HRM NPST National Conference 2022) วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จึงเป็นความร่วมมืออันดีระหว่าง 

กลุม่ภาคเีครอืข่ายร่วมกับสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย ทีจ่ะได้เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้และ

น�าเสนอผลงานวชิาการและวจิยัของคณาจารย์ นกัวชิาการ นกัวจิยั ตลอดจนนสิติ/นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารจัดการ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ในคร้ังนี้ จะน�าสู่การสร้างเครือข่ายทาง

วิชาการ พัฒนาเป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติต่อไป ขอขอบคุณ 

คณะกรรมการประสานการจดังานเครอืข่าย ทัง้ 7 สถาบนั สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทยและ

ทมีงานผูเ้กีย่วข้องทกุภาคส่วนทีช่่วยกนัสนบัสนุนให้การจดัโครงการส�าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ และ

มหาวิทยาลัยขอเป็นก�าลังใจให้การด�าเนินงานขับเคล่ือนสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการสร้างคน

สร้างวิชาชีพเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

           
      (ศาสตราจารยด์ดร.สุวัจน์ ธัญรส)
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



สารจากอธิการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
การสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกิดจากความ 

ร่วมมือของภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ได้แก่ สมาคมการจัดการงานบุคคล 

แห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษา 7 สถาบันในภาคใต้ท่ีเปิดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตร 

การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ ประกอบด้วย มหาวทิยาลัยทกัษณิ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัราชภฏั 

นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 

(HRM NPST National Conference 2022) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2565 นั้น ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 สถาบัน 

และสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย ร่วมมอืกนัจดัขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการเสรมิสร้าง

บรรยากาศทางวิชาการที่มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน�าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์  

นักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 

นอกจากนียั้งท�าให้เครอืข่าย ทางวชิาการมคีวามเข้มแขง็ เป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการพฒันาเพือ่ให้เกดิความยัง่ยนื 

ท�าให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อไป

ขอขอบคุณทีมงาน คณะกรรมการบริหารเครือข่าย ฯ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยทั้ง 7 สถาบัน ท่ีร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และขอเป็นก�าลังใจ 

ให้การด�าเนินงานตามเป้าหมายและภารกิจส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ขอเป็นก�าลังใจและ

พร้อมที่จะสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ให้มีการจัด

กิจกรรมโครงการที่ช่วยสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ในการสร้างคนที่เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติต่อไป

       

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์)

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่



สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ คร้ังท่ี 1 

เป็นความร่วมมือของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและสถาบันการศึกษา 7 แห่งในภาคใต ้

โดยได้ร่วมก่อตัง้ “ภาคเีครอืข่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์กลุม่ภาคใต้” ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมทางวชิาการ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการ 

ผลติบณัฑติให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพี โดยเน้นความร่วมมอืระหว่างสถาบนัในการด�าเนนิการดงักล่าว 

ดังเช่นกิจกรรมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยให้กับผู้สนใจทั่วไป ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาด

โรคโควิด-19 ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมเครือข่าย ฯ ที่ได้พยายามสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้นภายใต้การปรับเปลี่ยน

รูปแบบวิธีการในการ จัดกิจกรรม

การประชุมวิชาการครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่ง 

ในหน่วยงานภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการเข้าร่วม

ประชุมครัง้นีจ้ะเป็นกลไกส�าคญัสูก่ารพฒันาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนษุย์ การปรับบทบาท

ของนกับรหิารทรพัยากรมนษุย์ในบรบิทการเปลีย่นแปลง และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ปฏบิติังานด้านการ

บรหิารทรพัยากรมนุษย์ นักวจิยั นักวชิาการ นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป ตลอดจนการน�าไปสูก่ารพฒันาวิชาชพี

ทางการด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

         

      (รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี)
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี





ค�าน�า

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1  

ณ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาทกัษิณ จดัข้ึนจากความร่วมมอืของเครอืข่าย โดยได้รบัเกียรต ิ

จากสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย และมหาวทิยาลัยในเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นเวท ีให้คณาจารย์ นกัวิชาการ นกัวจิยั ตลอดจนนสิติ/นกัศกึษา ระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้เผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ รวมถึง การแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูอ้นัจะน�าไปสูก่ารพฒันาองค์ความรู้ด้านการบรหิาร การจดัการ องค์กร และทรพัยากรมนษุย์ ทีก่่อให้เกดิ 

ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติรวมถึงการยอมรับในระดับสากล 

บทคัดย่อการประชุมวิชาการ ฯ ฉบับนี้ ได้รวบรวมบทคัดย่อจากบทความของผู้เข้าร่วมน�าเสนอ  

จ�านวน 68 บทความ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ�านวน  

33 บทความ 2) ด้านการบริหารจัดการ จ�านวน 27 บทความ และ 3) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 8 บทความ

ทัง้นีค้ณะกรรมการด�าเนนิงานประชมุวชิาการ ฯ ขอขอบคณุผูท้รงคณุวุฒจิากมหาวทิยาลยัต่างๆ  

ทั้งในเครือข่ายและนอกเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรในการเข้าร่วมน�าเสนอ 

บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนคณะท�างานที่มีส่วนร่วมในการท�าให้การประชุมวิชาการฯ  

ในครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน
เมษายน 2565





ก�ำหนดกำร
กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำยกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1
(HRM NPST National Conference 2022)

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565

เวลา รายละเอียด

08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

08.15 – 08.50 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ

วีดิทัศน์ “แนะน�ามหาวิทยาลัยทักษิณ”

วีดิทัศน์ “แนะน�าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วีดิทัศน์ “แนะน�าภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้”

กล่าวรายงาน 

โดย อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก

(ประธานภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้)

ประธานกล่าวเปิดงาน 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า 

(คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

แนะน�าเจ้าภาพร่วมจัดการประชมุวชิาการ 7 สถาบนั และสมาคมการจดัการงานบคุคล

แห่งประเทศไทย

08.50 – 09.00 น. พิธีกรประกาศรางวัลบทความดีเด่น 6 รางวัล

1. รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ระดับปริญญาตรี)

2. รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ระดับบัณฑิตศึกษา 
 และคณาจารย์)

3. รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารจัดการ (ระดับปริญญาตรี)

4. รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารจัดการ (ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์)

5. รางวัลบทความดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)

6. รางวัลบทความดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา 
 และคณาจารย์)

09.00 – 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ หวัข้อ "การปรบัตวัของการท�างานด้านทรพัยากรมนษุย์ ในยคุ Covid-19” 

โดย ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา

(นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT))



เวลา รายละเอียด

10.00 – 10.30 น. เตรียมความพร้อมน�าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์

10.30 – 12.00 น. น�าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.00 น. น�าเสนอผลงานทางวิชาการผ่านระบบออนไลน์ (ต่อ)

หมายเหตุ

1. ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. ประกาศผลการน�าเสนอดีเด่นทาง Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

3. พธิเีปิด Live สด ทาง Facebook Page คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษิณ



ล�ำดับกำรน�ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำย
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1

(HRM NPST National Conference 2022)
 

Session 01 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องที่ 1

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S101 ชนิสรา ชูกาล
การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด 

เช้ือไวรสัโคโรนา 2019 แบบ D-M-H-T-T ของประชาชนในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุ

10.45 - 11.00 น. S102 เอกภพ ศิริวัฒน์
อิทธิพลการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงาน

ฝ่ายผลติ บรษิทั ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่

11.00 - 11.15 น. S103  โรสนา หัสต�า
ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนกังานโรงแรมเดอะเบด 

เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา

11.15 - 11.30 น. S104  กฤศ ก�าเนิดติณห์กุลธร
ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

11.30 - 11.45 น. S105 ศิราพร การะเกษ แนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัล

11.45 - 12.00 น. S106 จุฬารัตน์ ทองหนู
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การน�าเสนอภาคบ่าย

13.00 - 13.15 น. S107 ช่อทิพ ยี่สุย
ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายขาย 

บรษิทั โตโยต้า พธิานพาณชิย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตลู)

13.15 - 13.30 น. S108  ณัฐริกา อินทนะ แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน : การทบทวนวรรณกรรม

13.30 - 13.45 น. S109  ธนเดช ช่วยดู
ความแตกต่างระหว่างวยัของพนกังานฝ่ายผลติชาวไทยทีส่่งผลต่อการท�างาน

ร่วมกันในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด

13.45 - 14.00 น. S110 ธนพร มะระยงค์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย 

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

14.00 - 14.15 น. S111 นรพชร ศรีเชื้อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตสงขลา 

14.15 - 14.30 น. S112 นิจินา ราชภักดี คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน : การทบทวนวรรณกรรม

14.30 - 14.45 น. S113 ปัณฑิตา วรเดช อิทธิพลของค่าตอบเเทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันของพนักงาน

14.45 - 15.00 น. S114 ปาริชาติ ศุกรวัติ
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา

อาจารย์ ดร. สุธีรา เดชนครินทร์ (ผู้วิพากษ์บทความ) 

อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ) 

นางสาวสารายา เปาะโซะ (ผู้ประสานงาน) 

นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ (ผู้ดูแลระบบ)
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Session 01 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องที่ 2

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S115 ผกาพันธุ์ ชูพันธุ์
กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

10.45 - 11.00 น. S116 พิมพิไล สืบจุ้ย บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

11.00 - 11.15 น. S117 ภคนันท์ พานิชกุล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา

11.15 - 11.30 น. S118 มาดีนาร์ ชอบงาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19

11.30 - 11.45 น. S119  วิไลภรณ์ เชือ้รักษ์
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

11.45 - 12.00 น. S120  วิภาดา จงจิตร
ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัของบคุลากรโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนธิิ 

จังหวัดยะลา

การน�าเสนอภาคบ่าย

13.00 - 13.15 น. S121  อรัญญา กองแก้ว ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครสงขลา

13.15 - 13.30 น. S122 สิทธิชัย ทองรักทอง
การท�างานในยุคชวีติวถิใีหม่ (New Normal) ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของงาน 

กรณีศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

13.30 - 13.45 น. S123 ณัฐพงศ์ รัตนพันธ
ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรในองค์การ

บริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

13.45 - 14.00 น. S124 วิชิดา ชูมณี 

แรงจูงใจในการท�างานและความสามารถในการท�างานของบุคลากรภายใน

การยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 2) ต�าบลกรุงหยัน 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

14.00 - 14.15 น. S125 เกศสุดา บุญฤทธิ์
การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

14.15 - 14.30 น. S126 ศิริประภา คงจันทร์
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

14.30 - 14.45 น. S127 สุวนันท์ จุลเพชร

การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการท�างาน

ของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารย์ ดร. ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ (ผู้วิพากษ์บทความ) 

อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ) 

นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์ (ผู้ประสานงาน) 

นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ (ผู้ดูแลระบบ)



ล�ำดับกำรน�ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำย
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1

(HRM NPST National Conference 2022)
 

Session 01 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องที่ 3

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S128 ที คงประดิษฐ์ การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์

10.45 - 11.00 น. S129 ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของ

ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

11.00 - 11.15 น. S130 เอกพล วงศ์เสรี
คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา

ยุคโควิด 19

11.15 - 11.30 น. S131 จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์
การปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่ มีผลต ่อประสิทธิภาพของพนักงาน 

โรงแรม Amari Phuket

11.30 - 11.45 น. S132 ยุสรอ โอมณี

อิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึง่ 

จังหวัดภูเก็ต

11.45 - 12.00 น. S133  ลุบนา นิยมเดชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

องค์การบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (ผู้วิพากษ์บทความ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ) 

นางจุฑารัตน์ บุญจันทร์ (ผู้ประสานงาน) 

นายพิเชษฐา ขุมทอง (ผู้ดูแลระบบ)



ล�ำดับกำรน�ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำย
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1

(HRM NPST National Conference 2022)

Session 02 การบริหารจัดการ ห้องที่ 1

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S201  กรสุดา พรมจันทร์
รปูแบบการจดัการขยะตามแนวทางโครงการถนนปลอดถงัขยะของเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

10.45 - 11.00 น. S202  กิตติมา เรือศรีจันทร์ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด

11.00 - 11.15 น. S203  พรพิพัฒน์ เป็นไทย องค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์

11.15 - 11.30 น. S204 พรรณวษา แกล้วทนงค์

การถอดบทเรยีนการพัฒนาบณัฑติสู่ความเปน็ผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ

จัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

11.30 - 11.45 น. S205 วิภารัตน์ แดงงาม

อิทธิพลของการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) และ

การส่งเสรมิการขายต่อความตัง้ใจซ้ือสินค้าผ่านแอปพลเิคชนัวัตสนั (Watson) 

ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y

11.45 - 12.00 น. S206 สุนิษา น้อยหล่อ
อทิธิพลของคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบ

การ ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

การน�าเสนอภาคบ่าย

13.00 - 13.15 น. S207 สุมินตรา อาศัยราษฎร์
ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของนักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

13.15 - 13.30 น. S208 อากิฟ ดือรามะ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
ความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

13.30 - 13.45 น. S209 กวินทิพย์ ศุภเสวต
การรับรู ้คุณค่าตราสินค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท ์
มือถือยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

13.45 - 14.00 น. S210 ปณิดา ไทยนุกูล
กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
ของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย

14.00 - 14.15 น. S211 จุฑามาศ เกื้อไข่
คณุภาพชวิีตในการท�างานและการปรบัตวัของบคุลากร องค์การบรหิารส่วน
ต�าบลล�าทับ อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่

14.15 - 14.30 น. S212 เจนจิรา จอนสุข ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน

14.30 - 14.45 น. S213 ณัฐธิดา พรหมมานนท์
การศกึษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าการส่งออก
กาแฟของประเทศไทย

14.45 - 15.00 น. S214 พัชรมน หล�าโต๊ะแหล๊ะ
การศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัยท่ีส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกใน
อุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

15.00 - 15.15 น. S215  ภัทรพร ซุ่นเซ่ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

15.15 - 15.30 น. S216  นิสรีน หมุดเหล็บ ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย

อาจารย์ ดร. ฟาริดา ซาชา (ผู้วิพากษ์บทความ) 
อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ) 

นายภานุวัฒน์ มานพ (ผู้ประสานงาน) 
นางวรินทร์พร คามบุตร (ผู้ดูแลระบบ)



ล�ำดับกำรน�ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติภำคีเครือข่ำย
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์กลุ่มภำคใต้ ครั้งที่ 1

(HRM NPST National Conference 2022)
 

Session 02 การบริหารจัดการ ห้องที่ 1

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S217 เฉลิมขวัญ ฉิมเอม
ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.45 - 11.00 น. S218 กชกร พลประสิทธิ์

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุ

ต�า่เส้นทางภายในประเทศของผูใ้ช้บรกิารชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโคโรนาไวรัส (COVID-19)

11.00 - 11.15 น. S219 ฌาภิญญา แก้วใส
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี

11.15 - 11.30 น. S220 นาริ กีรติสถิตพร
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา 

ที่พยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

11.30 - 11.45 น. S221  บุณยกร แพงสวัสดิ์
ปัจจัยทางด้านสภาพคล่องที่ส่งผลต่อการท�าก�าไรของบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

11.45 - 12.00 น. S222  ผไท อ่างบุญพงษ์
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้ผลติภณัฑ์ท่ีท�าจากยางคอมพาวด์ของผูบ้รโิภคในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การน�าเสนอภาคบ่าย

13.00 - 13.15 น. S223 อนันต์ บุญสนอง
ทรพัยากรในการบรหิารกบัประสทิธผิลของการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

13.15 - 13.30 น. S224 อภิรดี พรมสาเพชร
ปัจจยัทีส่่งผลต่อดชันรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย

13.30 - 13.45 น. S225  อดิศักดิ์ สืบธรรมมา
ความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของก�าลังพล 

กรมทหารราบที่ 112

13.45 - 14.00 น. S226  บัญฑิต ไวว่อง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

14.00 - 14.15 น. S227 ยุทธชัย ฮารีบิน

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์

แบบปกติใหม่ (New Normal)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ไชยศรี (ผู้วิพากษ์บทความ)

อาจารย์ ดร. นิจกานต์ หนูอุไร (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ)

นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์ (ผู้ประสานงาน)

นางวรินทร์พร คามบุตร (ผู้ดูแลระบบ)
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Session 03 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา รหัส ผู้น�าเสนอ บทความ
การน�าเสนอภาคเช้า

10.30 - 10.45 น. S301 ธารทิพย์ รักสงบ การบริหารกิจการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

10.45 - 11.00 น. S302  ณัฐธันยา สุวรรณเลขา
มติทิางสงัคม สขุภาพและความปลอดภยั: ความเชือ่มัน่ต่อรฐับาลในการเข้า

รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน 

11.00 - 11.15 น. S303 ศุภวัตน์ ณ สงขลา
ความต้องการ แรงกดดัน และความเหล่ือมล�้า : นานาทัศนะของคนต่าง

จังหวัดต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

11.15 - 11.30 น. S304  วนภรณ์ จักรมานนท์ การใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรัง

11.30 - 11.45 น. S305 ชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล
การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในต�าบลพนม

ไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

11.45 - 12.00 น. S306 บรรหาร อินทร์แก้ว
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลท่ีมีต่อการดูแลตนเองใน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

การน�าเสนอภาคบ่าย

13.00 - 13.15 น. S307  ฮาซัน บัวเชย การศึกษาค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

13.15 - 13.30 น. S308  วนภรณ์ จักรมานนท์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรณีศึกษา: การผลิตส่ือกระจายเสียง

เพื่อชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ ทองสามสี (ผู้วิพากษ์บทความ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ (ผู้วิพากษ์บทความและผู้ด�าเนินรายการ)

นางสาวชิดชนก พุฒิกรดุรงค์ (ผู้ประสานงาน)

นายพิเชษฐา ขุมทอง (ผู้ดูแลระบบ)



รำงวัลกำรน�ำเสนอบทควำมดีเด่นของกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ
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Session 01/1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

จุฬารัตน์ ทองหน ู

ธมลวรรณ กิจผลิต
มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session 01/2 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน กรณีศึกษา: โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต
วิไลภรณ์ เชื้อรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Session 01/3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

อทิธพิลของการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการ

ปฏิบัติงาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต

ยุสรอ โอมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Session 02/1 การบริหารจัดการ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

การถอดบทเรยีนการพฒันาบัณฑติสูค่วามเป็นผูป้ระกอบการ  

ผ ่านโครงการจัดการเรียนรู ้ โดยชุมชนเป ็นฐานของ 

สาขาวชิาการบรหิารและพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัทกัษณิ

พรรณวษา แกล้วทนงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Session 02/2 การบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะ การปรับตัว 

และคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่ง

หนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์แบบปกติใหม่ 

(New Normal)

สุรเดช ทองแกมแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Session 03 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลที่มีต่อการ

ดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บรรหาร อินทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติ

งานของพนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา

 กฤศ ก�าเนิดติณห์กุลธร

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
แนวทางการปรับภาพลักษณ ์ ในตั วตน ท่ี มีผลต ่อ

ประสิทธิภาพของพนักงาน โรงแรม Amari Phuket
จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

ภาพลักษณ์ตราสินค ้า และคุณภาพการบริการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้

แอปพลิเคชัน 7-Eleven

อากิฟ ดือรามะ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลบทความดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
ความคิด เห็นที่ มี ต ่อคุณภาพการจัดการหลัก สูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 บัญฑิต ไวว่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รางวัลบทความดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1

ความต้องการ แรงกดดัน และความเหล่ือมล�้า : นานา

ทัศนะของคนต่างจังหวัดต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศุภวัตน์ ณ สงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รางวัลบทความดีเด่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์

ล�าดับ บทความ ผู้น�าเสนอ สังกัด

1
ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลที่มีต่อการ

ดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
บรรหาร อินทร์แก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



สารบัญ

Session 01 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องที่ 1

S101 การปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติด 3

 เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบ D-M-H-T-T ของประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

	 ชนิสรา	ชูกาล

S102 อิทธิพลการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต  4

 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่

	 เอกภพ	ศิริวัฒน์

S103 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น  5

 ราชมังคลา สงขลา

	 โรสนา	หัสต�า

S104 ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 6

 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

	 กฤศ	ก�าเนิดติณห์กุลธร

S105 แนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัล 7

	 ศิราพร	การะเกษ

S106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  8

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 จุฬารัตน์	ทองหนู

S107 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย  9

 บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)

	 ช่อทิพ	ยี่สุย

S108 แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน : การทบทวนวรรณกรรม 10

	 ณัฐริกา	อินทนะ

S109 ความแตกต่างระหว่างวัยของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยที่ส่งผลต่อการท�างานร่วมกัน 11

 ในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด

	 ธนเดช	ช่วยดู

S110 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย  12

 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

	 ธนพร	มะระยงค์

S111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ  13

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

	 นรพชร	ศรีเชื้อ



สารบัญ (ต่อ)

S112 คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน : การทบทวนวรรณกรรม 14

	 นิจินา	ราชภักดี

S113 อิทธิพลของค่าตอบเเทนที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันของพนักงาน 15

	 ปัณฑิตา	วรเดช

S114 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  16

 กรณีศึกษา บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา

	 ปาริชาติ	ศุกรวัติ

Session 01 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ห้องที่ 2

S115 กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 19

 ของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

	 ผกาพันธุ์	ชูพันธุ์

S116 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 20

	 พิมพิไล	สืบจุ้ย

S117 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 21

	 ภคนันท์	พานิชกุล

S118 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 22

	 มาดีนาร์	ชอบงาม

S119 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  23

 กรณีศึกษา : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

	 วิไลภรณ์	เชื้อรักษ์

S120 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 24

	 วิภาดา	จงจิตร

S121 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครสงขลา 25

	 อรัญญา	กองแก้ว

S122 การท�างานในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  26

 กรณีศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

	 สิทธิชัย	ทองรักทอง

S123 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรใน 27

 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ณัฐพงศ์	รัตนพันธ



สารบัญ (ต่อ)

S124 แรงจูงใจในการท�างานและความสามารถในการท�างานของบุคลากร 28

 ภายในการยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 2) 

 ต�าบลกรุงหยัน อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 วิชิดา	ชูมณี

S125 การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 29

	 เกศสุดา	บุญฤทธิ์

S126 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 30

	 ศิริประภา	คงจันทร์

S127 การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากร 31

 ในองค์กร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 สุวนันท์	จุลเพชร
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S128 การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ 35

	 ที	คงประดิษฐ์

S129 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู  36

 ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

	 ประพันธ์	ชัยกิจอุราใจ

S130 คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 37

	 เอกพล	วงศ์เสรี

S131 การปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari Phuket 38

	 จุรีรัตน์	ว่องปลูกศิลป์

S132 อิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต 39

	 ยุสรอ	โอมณี

S133 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 40

 องค์การบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต

	 ลุบนา	นิยมเดชา



สารบัญ (ต่อ)
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S201 รูปแบบการจัดการขยะตามแนวทางโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 43

 อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 กรสุดา	พรมจันทร์

S202 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด 44

	 กิตติมา	เรือศรีจันทร์

S203 องค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ 45

	 พรพิพัฒน์	เป็นไทย

S204 การถอดบทเรียนการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการจัดการเรียนรู้ 46

 โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 พรรณวษา	แกล้วทนงค์

S205 อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  47

 และการส่งเสริมการขายต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) 

 ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y

	 วิภารัตน์	แดงงาม

S206 อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ  48

 ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

	 สุนิษา	น้อยหล่อ

S207 ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของนักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 49

	 สุมินตรา	อาศัยราษฎร์

S208 ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักด ี 50

 ของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

	 อากิฟ	ดือรามะ

S209 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง 51

 ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

	 กวินทิพย์	ศุภเสวต

S210 กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ 52

 นักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย

	 ปณิดา	ไทยนุกูล

S211 คุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าทับ  53

 อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่

	 จุฑามาศ	เกื้อไข่



สารบัญ (ต่อ)

S212 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน 54

	 เจนจิรา	จอนสุข

S213 การศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟ 55

 ของประเทศไทย

	 ณัฐธิดา	พรหมมานนท์

S214 การศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก 56

 ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

	 พัชรมน	หล�าโต๊ะแหล๊ะ

S215 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 57

	 ภัทรพร	ซุ่นเซ่ง

S216 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย 58

	 นิสรีน	หมุดเหล็บ
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S217 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 61

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เฉลิมขวัญ	ฉิมเอม

S218 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า 62

 เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

 โคโรนาไวรัส (COVID-19)

	 กชกร	พลประสิทธิ์

S219 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี 63

	 ฌาภิญญา	แก้วใส

S220 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา  64

 ที่พยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

	 นาริ	กีรติสถิตพร

S221 ปัจจัยทางด้านสภาพคล่องที่ส่งผลต่อการท�าก�าไรของบริษัทที่จดทะเบียน 65

 ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

	 บุณยกร	แพงสวัสดิ์

S222 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภค 66

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 ผไท	อ่างบุญพงษ์



สารบัญ (ต่อ)

S223 ทรัพยากรในการบริหารกับประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 67

 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 อนันต์	บุญสนอง

S224 ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 68

 ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

	 อภิรดี	พรมสาเพชร

S225 ความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของก�าลังพลกรมทหารราบที่ 112 69

	 อดิศักดิ์	สืบธรรมมา

S226 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  70

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

	 บัญฑิต	ไวว่อง

S227 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตในการท�างาน 71

 ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal)

	 ยุทธชัย	ฮารีบิน

Session 03 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

S301 การบริหารกิจการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 75

	 ธารทิพย์	รักสงบ

S302 มิติทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัย: ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการเข้ารับวัคซีน 76

 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน 

	 ณัฐธันยา	สุวรรณเลขา

S303 ความต้องการ แรงกดดัน และความเหลื่อมล�้า : นานาทัศนะของคนต่างจังหวัด 77

 ต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 ศุภวัตน์	ณ	สงขลา

S304 การใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรัง 78

	 วนภรณ์	จักรมานนท์

S305 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในต�าบลพนมไพร  79

 อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ชัยวุฒิ	เอี่ยมรัศมีกุล

S306 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลที่มีต่อการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 80

	 บรรหาร	อินทร์แก้ว



สารบัญ (ต่อ)

S307 การศึกษาค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ 81

	 ฮาซัน	บัวเชย

S308 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  82

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรณีศึกษา: การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

	 วนภรณ์	จักรมานนท์
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กำรปฏิบัติตนตำมมำตรกำรปอ้งกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 แบบ D-M-H-T-T ของประชำชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 

The Practice of People According to Prevention and  
Control Measures for COVID-19 Pandemic D-M-H-T-T Type in  

Extreme Control Zone
ชนิสรา ชูกาล1 ยศธร ทวีพล2

Chanissara Chookarn1 Yossathorn Taweephon2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : oilchani11221@gmail.com

บทคัดย่อ

มาตรการ D-M-H-T-T ถูกน�ามาใช้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เพ่ือบรรเทาปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์

ว่าสามารถปฏิบัติได้อย่างประสบความส�าเร็จหรือไม่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาการปฏิบัติตนของ

ประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบ D-M-H-T-T โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล 

ด้วยแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จ�านวน 395 ตัวอย่าง และวิเคราะห์สถิติ

พรรณนา การศกึษาพบว่า การปฏบัิติตนตามมาตรการป้องกนัโควิด-19 แบบ D-M-H-T-T แทบทกุมติ ิมีความ 

อ่อนแอ โดยประชาชนส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะประชากรในกลุ่มที่ม ี

ข้อจ�ากัดทางฐานะเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนการด�ารงชีวิต ดังนั้นรัฐบาล จึงจ�าเป็นต้องสนับสนุนและ

ส่งเสริม รวมถึงให้ความส�าคัญกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนชายขอบ โดยจ�าเป็น

ต้องกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนของประชากรกลุ่มดังกล่าวตามมาตรการ D-M-H-T-T ผ่านการสนับสนุน 

งบประมาณและความรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบรรเทาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ค�าส�าคัญ : โควิด-19, มาตรการ D-M-H-T-T, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พื้นที่ควบคุมสูงสุด
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อิทธิพลกำรรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรปอ้งกันโรคโควิด-19  
ของพนักงำนฝ่ำยผลิต บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)  

ส�ำนักงำนใหญ่
Perceptions Affecting COVID-19 Prevention Behaviors of  

Production Staff Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company  
Limited, Head Office 

เอกภพ ศิริวัฒน์1 ธันยาภรณ์ ศรีรัตน์2 วิษณุ ชั่งสัจจา3 
ศิรัณญา หูเขียว4 วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์5

Aegkaphob Siriwat1 Thanyaporn Srirat2 Witsanu Changsajja3 
Siranya Hookiew4 Walailak Rattanawong5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : aegkaphop1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาระดับการรบัรูก้ารป้องกนัโรคโควดิ-19 ของพนกังานฝ่ายผลติ 

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 2) ศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกัน 

โรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต 3) ศึกษาอิทธิพลการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19  

ของพนักงานฝ่ายผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 179 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการรับรู้การป้องกันโรค 

โควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 2) ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงาน 

ฝ่ายผลิต อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 3) อิทธิพลการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค 

โควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .00 โดยมีค่าประสิทธิภาพการท�านายร้อยล 48.3

ค�าส�าคัญ : การรับรู้, พฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19, พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของพนักงำน
โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น รำชมังคลำ สงขลำ

Factors Affecting Good Member Behavior of The Bed Vacation 
Rajamangala Hotel Employees Songkhla

โรสนา หัสต�า1 บุษยา อุรุกขะชาติ2 วาเลนไทน์ สุวรรณคีรี3 
สุรัสวดี ด้วงช่วย4 หทัยรัตน์ อินใหม5 นวิทย์ เอมเอก6

Rosna Hattam1 Bussaya Aurukachat2 Valentine Suwankeeree3 Surassavadee duangchuai4  
Hathairat Inmai5 Nawit Amage6

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : 6110111571@tsu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

พนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา 2.) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ของพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่ ราชมงัคลา สงขลา 3.) เพือ่ศกึษาความผูกพนั 

ต่อองค์การทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม การเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่ ราชมงัคลา สงขลา  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา ท�าการศึกษา 

จากจ�านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 66 คน การวิจัย ในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูผ่าน Google Form วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถิตค่ิาความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการถดถอยเชิงพหุคูณ การทดสอบ T-Test การทดลองความแปรปรวนทางเดียว

ซึ่งก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศกึษาได้ผลวเิคราะห์ภาพรวมของปัจจยัข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีองพนกังาน อยูใ่นระดับมาก ( =3.96) และพจิารณาเป็นด้านปัจจยัเก่ียวกับพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีองพนกังานโรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่ ราชมงัคลา สงขลา ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก  

ค่าเฉลีย่ 3.96 เมือ่พจิารณาแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากท่ี 3 ด้าน คอื ทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร ค่าเฉล่ีย 3.96 

ความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.85 และ คุณภาพชีวิตในการท�างาน ค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี, คุณภาพชีวิตในการท�างาน, ความผูกพันต่อองค์กร, ทัศนคติที่ดี

ต่อองค์กร, พนักงานโรงแรม
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ปัจจัยภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลกำรปฏิบัติงำน 
ของพนักงำนเทศบำลเมืองเขำรูปช้ำง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ

Factors of Leadership Change Influencing on the 
Performance of Employees in Khao Rup Chang 

Municipality, Muang District, Songkhla Province, Thailand
กฤศ ก�าเนิดติณห์กุลธร1 กัญญาณัฐ วงษ์บุญ2 กุลรัตน์ เสริมสุทธ์3

สุทธิราช ศรีคงแก้ว4 วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์5

Krit Kamnerdtinkunthorn1 Kanyunat Wongboon2

Kunlarat Sermsut3 Suttirat Srikongkaew4 Walailak Rattanawong5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : Krit.kunthorn1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็ปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง  

2) เพือ่ศกึษาระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 3) เพือ่ศกึษา

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จ�านวน 175 คน  

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

ประชากร ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานประชากร และการวเิคราะห์สมการพหคูุณถดถอยแบบขัน้ตอน ผลการศกึษา

พบว่า 1) พนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและ 

เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) พนักงานมีประสิทธิภาพการท�างานเป็นทีมโดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3) ปัจจัยการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และปัจจัยการกระตุ้นเชาว์ปัญญา เป็นตัวแปร 

ที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผัน ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านายเท่ากับ 0.673 ซ่ึงแสดงว่า ปัจจัยการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และปัจจัย

การกระตุน้เชาว์ปัญญา สามารถร่วมกันท�านายปัจจยัภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง ทีส่่งผลต่อผลการปฏบิติังาน

ของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้ร้อยละ 67.30

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง, ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

อ.เมือง จ.สงขลา
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แนวทำงกำรจัดกำรฝึกอบรมในยุคดิจิทัล
Training Management Guidelines in the Digital Age

จิรวรรณ ปลายแก่น1 ณัฐธยาน์ ค�้าคูณ2 อทิตยา แจ่มใส3 ศิราพร การะเกษ4

กัญญาวีร์ อนุไวยา5 ชุติกร ปรุงเกียรติ6 ปิยะ แก้วบัวดี7

Jirawan Plaikaen1 Natthaya Khamkhun2 Athitaya Jaemsai3 Siraporn Karaket4

Ganyaveer Anuwiya5 Chutikorn Prungkeliyrti6 Piya Kaewbuadee7

สาขาวิชาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์
E-mail : jajirawan2504421@gmail.com 

บทคัดย่อ

การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�าให้แต่ละองค์กรจ�าเป็นต้องมีการ

ปรบัตัวในการจดัการฝึกอบรมให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ บทความนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่เสนอแนวทางการจัดการ

ฝึกอบรมในยคุดิจิทลั เมือ่ท�าการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั ทีเ่กีย่วข้องจากฐานข้อมลูท่ีได้รบัการยอมรบั 

23 บทความน�าไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัลควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

4 แนวทาง ได้แก่ (1) เน้นหลักสูตรที่เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี (2) ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

ในการฝึกอบรม (3) ให้ความส�าคัญกับความต้องการในการพัฒนาตนเองในพนักงานและ (4) ส่งเสริมทัศนคติ

ในการพฒันาตนเองของพนกังานอย่างต่อเน่ือง คณะผู้เขียนคาดว่าเมือ่ผู้บริหารหรือผูท้ีเ่กีย่วข้องน�าแนวทาง

ไปใช้ก็จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการในยุคดิจิทัล

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การฝึกอบรม, ยุคดิจิทัล

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรเรียนของนิสิต 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ

Factors Affecting of Students’ Happiness Learning 
in Faculty of Humanities and Social Sciences, Thaksin University

จุฬารัตน์ ทองหนู1 ธมลวรรณ กิจผลิต2 จณิสตา เหาะหล�า3 ธนัญญา บัวใหม่4 
ชณัฐชยา สุขสุวรรณ5 ชีวนันท์ คุณพิทักษ์6

Jularat Thongnoo1 Tamonwan Kitpalit2 Janista Hohlam3 Thananya Buamai4

Chanatchaya Suksuwan5 Cheewanan Kunpitak6

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : Jularat71191@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 343 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูในงานวจัิย ได้แก่ ความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนิสิต จ�าแนกตามเพศและ

ชัน้ปีทีก่�าลงัศกึษา โดยใช้ค่าสถิต ิ(t-test) ค่าสถิตคิวามแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบรายคูใ่ช้วธิ ีScheffé 

และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก สัมพันธภาพของกลุ่มเพ่ือน สภาพแวดล้อมในการเรียน คุณลักษณะของอาจารย์ และ

ปัจจัยส่วนบุคคล ตามล�าดับ ได้ร้อยละ 65.2 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค�าส�าคัญ : ความสุขในการเรียน, คุณลักษณะอาจารย์, สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนฝ่ำยขำย 
บริษัท โตโยต้ำ พิธำนพำณิชย์ หำดใหญ่ (สงขลำ-สตูล)

Factors Affecting Motivation for Performance of Sales Officer
Toyota Phithanpanich, Hat Yai (Songkhla-Satun)

ช่อทิพ ยี่สุย1 กวิสรา กลแกม2 สาธิตา ศิริรัตน์3 อทิตติยา เกิดสุข4 นวิทย์ เอมเอก5

Chortip Yisui1 Kawisara Kolgam2 Satita Sirirat3 Athittiya Kerdsuk4 Nawit Amage5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : chorthip2018a1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค์ 1)เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) 2)เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัจจัยท่ี 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่  

(สงขลา-สตูล) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิต SPSS/PC ค�านวณหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมตฐิานเปรยีบ

เทียบความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้องการความส�าเร็จ ความต้องการอ�านาจความและความต้องการความ

ผกูพนักบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานในด้านสภาพการท�างาน โดยใช้การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)

ผลการวจิยัพบว่า ความต้องการความส�าเร็จ,ความต้องการอ�านาจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน  

ความส�าเร็จ ยอมรับนับถือ รับผิดชอบ และความก้าวหน้า ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ตัวแปรต้นน้ีจึงไม่มี 

ความสัมพันธ์กับตัวแปร ตาม ความต้องการความผูกพันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติติงานในด้านสภาพการ

ท�างาน ความสัมพันธ์ และการปกครอง จึงได้รับการยอมรับ (เนื่องจาก Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) กล่าวคือ 

ความต้องการความผูกพัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) เท่ากับ 0.946 อธิบายได้ว่า ความต้องการความผูกพันสูง หากมีการส่ง

เสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีระความบุคคลและระหว่างองค์กร จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติติงาน และ

เพิ่มความสุขในการท�างานได้สูงขึ้น

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยค�้าจุน , ปัจจัยจูงใจ , การปฏิบัติงาน
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แรงจูงใจและคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน : กำรทบทวนวรรณกรรม
Quality of Work Life and Performance : A Literature Review

ณัฐริกา อินทนะ1 ณิชกานต์ คชเสนีย์2 ณัฐธิดา พลั่วบุตร3  พิชญา นราพงศ์4 วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์5 

Nattarika Intana1 Nichakan Khotchasenee2 Nattida Pluabud 3 Pichaya Narapong4 
Walailak Rattanawong5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : beemmyboo1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศกึษาเรือ่งแรงจงูใจและคณุภาพชวีติในการท�างาน ในคร้ังน้ีผูว้จิยัท�าการทบทวนวรรณกรรมที่ 

เกี่ยวกับของคุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยก�าหนดขั้นตอนในการทบทวนวรรณกรรม 3 ข้ันตอน คือ  

1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดกรอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษา 2) ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างานและ 3) ทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช ้

ศึกษาน�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด ผลการศึกษาคร้ังนี้ได้กรอบแนวคิด ที่ประกอบด้วย 2 ตัวแปร คือ  

(1) ปัจจัยจูงใจที่มีองค์ประกอบ คือ ความส�าเร็จในงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า และ (2) ปัจจยัค�า้จนุทีม่อีงค์ประกอบ ได้แก่ เงินเดอืน นโยบายและการบริการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสภาพการท�างาน การบังคับบัญชาและสถานภาพ ตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิต 

ในการท�างาน โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ การพัฒนาความสามารถของบุคคล ความเป็นประชาธิปไตย 

ในการท�างาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมระเบียบ และข้อบังคับในการท�างาน สภาพการท�างาน 

ที่ปลอดภัย ความสมดุลในชีวิตการท�างานและครอบครัว บูรณาการทางสังคม และการปฏิบัติงานในสังคม 

โดยกรอบแนวคิดที่ได้ครั้งน้ีจะน�าไปใช้ศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ, คุณภาพชีวิตในการท�างาน, การทบทวนวรรณกรรม
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ควำมแตกต่ำงระหว่ำงวัยของพนักงำนฝ่ำยผลิตชำวไทยที่ส่งผล
ต่อกำรท�ำงำนร่วมกัน ในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด

The Differences Between Generations of Thai Production 
Staff that Affect the Cooperation in Kingfisher Holdings  

Company Limited
ธนเดช ช่วยดู1 กฤษณะ หลานหลาย2 นพณัฐ นวลสกุล3 ฐิติกร ภัคดี4 นวิทย์ เอมเอก5

Tanadech Chouydoo1 Krisana Lanlai2 Noppanat Nualsakul3 Titikorn Pakdee4 Nawit Amage5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : monkeymhew1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาการท�างานเป็นทีม 2) ศึกษาการสื่อสารในการ

ท�างาน 3) ศกึษาปัจจยัจงูใจในการท�างาน ทีส่่งผลต่อการท�างานร่วมกนัของพนกังานฝ่ายผลติชาวไทยทีม่คีวาม

แตกต่างระหว่างวัย และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างวัยที่มีผลต่อการท�างานร่วมกันในบริษัท คิงฟิชเชอร์

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิตชาวไทย จ�านวน 205 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสถิติเชิงอนุมาน 

ผลวจิยัพบว่า 1) การท�างานเป็นทมีมีค่าเฉลีย่ในแต่ละด้านดงัน้ี ด้านความไว้วางใจ 3.87 ด้านการมี

ส่วนร่วม ในการท�างาน 3.82 และด้านการมมีนษุย์สมัพนัธ์ 3.86 2) การสือ่สารในการท�างานมค่ีาเฉลีย่ในแต่ละ

ด้านดงันี ้ด้านของผูส่้งสาร 3.87 ด้านของผูร้บัสาร 3.97 ด้านของสาร 3.96 3) แรงจงูใจในการท�างานมค่ีาเฉลีย่ 

ในแต่ละด้านดงันี ้ด้านปัจจยัจงูใจ 3.90 ด้านปัจจยัค�า้จนุ 3.97 และสรปุได้ว่าพนกังานส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็

ในระดบั 4 หรอืมาก และจากผลของ F-Test ท�าให้สรปุได้ดงันี ้1) การท�างานเป็นทมีสามารถท�างานร่วมกนัได้

แม้จะมช่ีวงวัยท่ีแตกต่างกัน 2) การสือ่สารในการท�างานสามารถท�างานร่วมกนัได้แม้จะมช่ีวงวยัทีแ่ตกต่างกนั 

3) แรงจูงใจในการท�างานพบว่าคนที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านแรงจูงใจแตกต่างกัน เนื่องจาก

การวิเคราะห์สถิติพบว่าการจูงใจในการท�างานโดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 

ค�าส�าคัญ : ความแตกต่างระหว่างวัย, การท�างานเป็นทีม, การจูงใจในการท�างาน, การสื่อสาร, ความผูกพัน

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจในสวัสดิกำรของพนักงำนคนไทย 
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้ำ จ�ำกัด

Factors Affecting Satisfaction in Welfare of Thai Employees 
PACIFIC FISH PROCESSING CO., LTD.

ธนพร มะระยงค์1 จุฑามาศย์ กัลกะมูลวัน2 วรรณิกา คงยอด3

ขวัญเรือน หอมสมบัติ4 นวิทย์ เอมเอก5

Tanaporn Marayong1 Jutamart Kankamunwan2 Wannika Kongyod3

Kwanruen Homsombat4 Nawit Amamge5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : tanaporn.marayong1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมวีตัถุประสงค์ เพือ่พฒันากรอบแนวคดิความสัมพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบทีส่่งผล 

ต่อความพึงพอใจของพนักงานคนไทยที่แตกต่างกันที่มีต่อการจัดสวัสดิการและเพื่อเปรียบเทียบระดับ 

ความพงึพอใจของพนักงานคนไทยทีม่ต่ีอการจัดสวสัดกิาร โดยการสงัเคราะห์เอกสาร และน�าเสนอผลการวิจยั 

ในรูปแบบรายงานพรรณนาเชิงวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) สวัสดิการที่ได้รับ และ 3) ความผูกพันต่อองค์กร เป็น

ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

ประโยชน์ของการวิจัย 1. ท�าให้ทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของพนักงานเพื่อเป็น

แนวทาง ในการก�าหนดนโยบายการจดัสวสัดิการ ให้ตรงตามความต้องการของพนักงาน 2. เป็นข้อมลูพืน้ฐาน

ให้กับผูท้ีส่นใจหรือผูท้ีป่ฏิบัติงานในด้านทีเ่ก่ียวข้องกบัการศกึษาวจิยันี ้ในการน�าข้อมลูต่างๆ เป็นแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจัดสวัสดิการและการด�าเนินการจัดสวัสดิการภายในองค์กรของตนเอง

ค�าส�าคัญ : ความพึงพอใจ, ปัจจัยส่วนบุคคล, สวัสดิการ และ ความผูกพันต่อองค์กร

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท�ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

วิทยำเขตสงขลำ
Factors Affecting Happiness at Work of Supporting Staff in 

Faculty of Business Administration, Ragamangala University 
of Technology Srivijaya, Songkhla Campus

นรพชร ศรีเชื้อ1 ชนิดา แก้วลิพอน2 ปทุมพร จินาอุ3 วรรณธิดา สุรก�าแหง4 นวิทย์ เอมเอก5 
Narapat Srichua1 Chanida Keawliporn2 Pathumporn Jina-u3 Wantida Surakamheang4 Nawit Amage5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : ploynarapat.s1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความสขุในการท�างาน ของบุคลากรสายสนบัสนนุ คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรี

วิชัย วิทยาเขตสงขลา ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 2) เพื่อศึกษาระดับความสุขใน

การท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยการ 

สังเคราะห์เอกสาร และน�าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบรายงานพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า  

1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน 2) ลักษณะของงาน 3) สัมพันธภาพในที่ท�างาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

สุขในการท�างานของ บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

วิทยาเขตสงขลา

ค�าส�าคัญ : ความสุขในการท�างาน, บุคลากรสายสนับสนุน, สภาพแวดล้อมในการท�างาน, ลักษณะของงาน, 

สัมพันธภาพในที่ท�างาน
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คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนและผลกำรปฏิบัติงำน 
: กำรทบทวนวรรณกรรม

Quality of Work Life and Performance : A Literature Review
นิจินา ราชภักดี1 พิมลพรรณ เกื้อสุข2 ไหมสาเราะห์ มีนโซ๊ะ3 วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์4

Nijina Rachpakdee1 Pimonpan Kuesook2 Maisaroh meensoh3 Walailak Rattanawong4

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : nijina95411@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อ : การทบทวน 

วรรณกรรมของคุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติติงาน โดยก�าหนดขั้นตอนในการทบทวน

วรรณกรรม 3 ขั้นตอน คือ1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบของตัวแปร 

ที่ใช้ศึกษา 2) ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน  

3) ทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรทีใ่ช้ศกึษาทีน่�าไปสูก่ารสร้างกรอบแนวคดิ ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้กรอบแนวคดิ  

ทีป่ระกอบด้วยตวัแปรต้นคอืคณุภาพชีวติในการปฏบิตัติงิานโดยมีองค์ประกอบคอื 1) การได้รับค่าตอบแทนที่

เหมาะสม 2) โอกาสในการพัฒนาความรู้ความ 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน 4) การบูรณา

การด้านสังคม 5) ประชาธิปไตยในการท�างาน 6) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 7) การเกี่ยวข้อง

สมัพนัธ์กบัสงัคมสามารถ ตวัแปรตามคือ ผลการปฏบิตัติงิานโดยมอีงค์ประกอบ คอื 1) ปรมิาณงาน 2) คณุภาพ

ชีวิต 3) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวคิดที่ได้ครั้งนี้จะน�าไปใช้ศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตการท�างาน, ผลการปฏิบัติงาน, การทบทวนวรรณกรรม

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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อิทธิพลของค่ำตอบเเทนที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อควำมผูกพันของพนักงำน
Influence of Non-Monetary Compensation on 

Employee Engagement
ปภาณิน เหล็กไหล1 ปัณฑิตา วรเดช2 ปพิชญา ขวัญด�า3 สุธารินี มณีนิล4 ชีวนันท์ คุณพิทักษ์5

Papanin Leklai1 Paphichaya Khwandam2 Panthita Woradech3 Sutarinee Maneenil4

Cheewanan Kunpitak5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : 6210111551@tsu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความวชิาการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาอทิธพิลของค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิทีส่่งผลต่อความ

ผกูพันของพนกังานและเพือ่ศกึษาระดบัความผกูพนัของพนกังาน จากสถานการณ์ปัจจุบนัประเทศไทยเผชญิ

กบัการแพร่ระบาดของ เช้ือไวรสัโคโรน่าหรอืโควดิ 19 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกจิไทยเกิดการเปล่ียนแปลง 

สภาพเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดเดาได้ด้วย การจัดการต้นทุนและความเสี่ยง การจัดการต้นทุนค่าตอบแทนเป็น

องค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนด้านการจ้างงานที่องค์กรให้ความส�าคัญ โดยการจัดการค่าตอบแทนที่มุ่งเน้น 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงนิ เป็นการลดต้นทนุด้านการจ้างงานอย่างเป็นรปูธรรมเป็นสิง่ทีอ่งค์กรต่าง ๆ  ควรมุง่เน้น 

และให้ความส�าคัญ เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ากว่า ดังนั้นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ

ในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร ความผูกพันของพนักงานในองค์การเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อ

จะได้ทราบถึงความรู้สึกของพนักงานส่วนใหญ่ท่ีมีต่อองค์กร อิทธิพลค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินถือว่ามีความ

ส�าคญัคอืการท�าให้พนกังานรูส้กึว่าเขาเป็นส่วนส�าคญัส่วนหน่ึงขององค์กร ซึง่เป็นความรู้สึกทางด้านจติใจและ

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการได้รับความชื่นชม ผู้บริหารจ�าเป็นต้องสร้างทัศนคติด้านบวกให้เกิดขึ้นกับ

พนักงานภายในองค์กรให้มีความสุขในการท�างานและมีความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 

ค�าส�าคัญ : ค่าตอบเเทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน, ความผูกพันต่อองค์กร
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ภำวะผู้น�ำของผู้บริหำรที่ส่งผลต่อขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำน กรณีศึกษำ บริษัท สยำมอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ำกัด 

จังหวัดสงขลำ
The Effect of Executive’s Leadership on Employee Morale
Case Study : Siam International Food Company Limited, 

Songkhla Province
ปาริชาติ ศุกรวัติ1 อัญชลี มณีขวัญ2 ปรารถนา แสงสร3 ปริยฉัตร สุทธิ์หนู4 

รตพร นวลศรี5 ชีวนันท์ คุณพิทักษ์6

Parichat Sukkawat1 Anchalee Maneekhwan2 Prattana Saengsorn3 Pariyachat Sutnu4

Rataporn Nuansri5 Cheewanan Kunpitak6

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : psukrwati1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจัิยครัง้น้ี มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาประเภทของภาวะผูน้�าท่ีมคีวามสมัพนัธ์ต่อขวญัและก�าลงั

ใจในการปฏบิตังิาน ของพนักงาน กรณศีกึษา บรษิทั สยามอนิเตอร์เนชัล่แนลฟูด๊ จ�ากดั จงัหวดัสงขลา จ�านวน 

218 คน ซึ่งได้มาจากการใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน่ (Yamane) และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับประเภทของภาวะผู้น�าของผู้บริหาร  

ทัง้ 4 ประเภท โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูปัจจัยทีส่่งผลต่อขวญัและก�าลงั

ใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ แบบมีขั้นตอน มีปัจจัย

ท้ังหมด 3 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย และสามารถ

อภิปรายความแปรผันของขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานรายเดือน บริษัท สยามอินเตอร์

เนชั่นแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .680 โดยมีค่าประสิทธิภาพ 

ในการท�านาย เท่ากับ .462

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร , ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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Session 01 

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ห้องที่ 2





กรอบแนวคิดกำรวิจัยเพื่อศึกษำปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรท�ำงำนของพนักงำนเทศบำลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลำ

Research Conceptual Framework to Study Motivation Factors 
Affecting Work Efficiency of Employees of Singha Nakhon 

Municipality, Songkhla Province
ผกาพันธุ์ ชูพันธุ์1 ภัคมน หลี่เห้ง2 สุธนียา อ�านาจศิลปกุล3 นวิทย์ เอมเอก4

Phakapan Chupan1 Pakkamon Leeheng2 Suthaneeya Amnatsinlapakul3 Nawit Amamge4

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : pakapan27041@gmail.com

บทคัดย่อ

การศกึษาเรือ่ง กรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่ศกึษาปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพในการท�างาน 

ของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวความคิด 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร  

จังหวัดสงขลา โดยการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด 

ที่ใช้ศึกษาและน�าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาครั้งน้ี ได้กรอบแนวคิด 

ทีป่ระกอบด้วยตวัแปรต้นคอื ปัจจยัจงูใจทีม่อีงค์ประกอบได้แก่ 1) ค่าตอบแทน 2) ความส�าเสรจ็ในการท�างาน 

3)ความรบัผดิชอบ 4)การได้รบัการยอมรบันบัถือ ตวัแปรตามคอื แรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท�างาน

ของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยกรอบแนวคิดที่ได้คร้ังนี้จะน�าไปใช้ศึกษาปัจจัยจูงใจ 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ความส�าคัญ : ค่าตอบแทน, ความส�าเร็จในการท�างาน, ความรับผิดชอบ, การได้รับการยอมรับนับถือ
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บทบำทหน้ำที่ของฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
Role of the Human Resource Management Department 

in the Digital Era
พิมพิไล สืบจุ้ย1 ทิวา แนวศูนย์2 มิ่งขวัญ อนุเคราะห์3 กรรณิกา เหิมฮึก4 ธิติมา สมัครสมาน5 

ชุติกร ปรุงเกียรติ6 ปิยะ แก้วบัวดี7

Pimpilai Suebchui1 Thiwa Naewsoon2 Mingkwun Anukro3 Kannika Hoemhuek4

Thitima Samaksamarn5 Chutikorn Prungkiat6 Piya Kaewbuadee7

สาขาวิชาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์
E-mail : Pimpilai.su1@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ

ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในยคุดจิิทลัถอืเป็นหน่วยงานทีส่�าคญัในองค์กรโดยมุง่เน้นการท�างาน

เชิงรุกตั้งแต่การสร้าง กลยุทธ์ในการสรรหา การฝึกอบรม ไปจนถึงการสร้างสวัสดิการที่ดึงดูดใจแก่พนักงาน 

บทความวชิาการน้ีมีวตัถปุระสงค์ เพือ่น�าเสนอบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในยคุดจิทิลั เมือ่

ท�าการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง จากฐานข้อมลูทีไ่ด้รับการยอมรับ 40 บทความ น�าไปสู่การ

เสนอบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในยุคดิจทิลั 4 หน้าที ่ได้แก่ 1) สร้างคณุภาพชีวติและสวสัดิการ

ที่ดีข้ึนแก่พนักงาน 2) จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและองค์กร  

3) สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีเ่พิม่ประสิทธภิาพการท�างานและ 4) มุ่งเน้นการท�างานภายใต้ความ

หลากหลาย คณะผู้วิจัยคาดว่าเมื่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรสามารถด�าเนินการตามบทบาท 

ดังที่เสนอมานี้ จะส่งผลให้การท�างานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค�าส�าคัญ : บทบาทหน้าที่, ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์, ยุคดิจิทัล
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหำวิทยำลัยทักษิณ 
วิทยำเขตสงขลำ

Factors Influencing 21st Century Skills of Thaksin University 
Students Songkhla Campus

ภคนันท์ พานิชกุล1 พรทิพย์ ค�ารณ2 ภัทรวดี เทพศรี3 วนิชา เก้าเอี้ยน4 ธีรพร ทองขะโชค5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : pakananwrm121@gmail.com1

บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อทกัษะในศตวรรษที ่21 ของนสิติระดบั

ปรญิญาตร ีในมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้อื นสิติมหาวทิยาลยั

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาจ�านวน 8,529 คน โดยท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ�านวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เชิงปริมาณคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใช้ในการ

วเิคราะห์ข้อมลูใช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ร้อยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์สมการถดถอยพหคูุณแบบม ี

ขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้านผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.12  2) ปัจจัยผู้สอนอยู่ใน

ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.05  3) ปัจจัยสิ่งสนับสนุน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.04 อย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ .000 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านายเท่ากับ 0.507

ค�าส�าคัญ : อิทธิพล, ทักษะ, ศตวรรษที่ 21, นิสิต, มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรท�ำงำนของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยำ 
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19

Factors Affecting Teachers’ Work at Rattaphum Wittaya School 
During the Covid-19

มาดีนาร์ ชอบงาม1 วานิต้า เพชรสุวรรณ2 อนสุรณ์ ชูฉางหวาง3 นวิทย์ เอมเอก4

Madeena Chobngam1 Wanita Phetsuwan2 Anusorn choochangwang3 Nawit Amamge4

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ	
E-mail : madeena70721@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยันีม้วีตัถุประสงเพือ่พฒันากรอบแนวความคดิการวจิยัเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อการท�างานของ

ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามจากตัวบุคคล 

ในการท�างานช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ของครโูรงเรยีนรตัภมูวิทิยา วตัถปุระสงค์ 1) ปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อการ

ท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 2) ปัจจัยค�้าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนรัตภูมิ

วิทยา และน�าเสนอในรูปแบบของกรอบแนวความคิดการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า 1) ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 2) ความส�าเร็จในงาน 3) การได้รับการยอมรับนับถือ แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการท�างานของ

ครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา มี 2 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจ ให้ก�าลังใจ ยกย่องชมเชยเมื่อครูปฏิบัติงานส�าเร็จผลและ 

ปัจจัยค�้าจุน สนับสนุนให้ครูมีผลงานในด้านที่ดี

ความส�าคัญ : แรงจูงใจในการท�างาน, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ความส�าเร็จในงาน, และการได้รับการ

ยอมรับนับถือ
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
กรณีศึกษำ : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

The Study of Factors Affecting The Efficiency of Employees’ 
Work Performance, Case Study : The Surin Phuket Hotel

วิไลภรณ์ เชื้อรักษ์1 รุ่งนภา อริยะพลปัญญา2 บัญทิต ไวว่อง3

Wilaiporn Chuarak1 Rungnapa Ariyaphonpanya2 Bundit Vaivong3

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail : s61101362271@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม  

เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม  

เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การด�าเนินการวิจัยคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่าง 127 คน เครื่องมือ 

ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  

ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตฐานและท�าการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้สถติกิารวเิคราะห์ค่า

ความถดถอยเชิงพหุ 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านเวลา ด้านปรมิาณงาน และด้านคณุภาพของงาน  

(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26, 4.21, 4.20 ตามล�าดับ) และผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีมี่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิติ

งานของพนักงาน พบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

ปัจจัยด้านความรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อควำมผูกพันของบุคลำกร
โรงเรียนธรรมวิทยำมูลนิธิ จังหวัดยะลำ

The Factor of Relation With Personnel Engagement of 
Thamvitya Mulniti School Yala

วิภาดา จงจิตร1 ลินดา มะหงู2 บุชรอ เหมโคกน้อย3 อาลิสา ยูโซ๊ะ4 ชีวนันท์ คุณพิทักษ์5

Wipada Jongjit1 Linda Mahngu2 Bucharo Hemkoknoy3 Alisa Yusoh4 Cheewanan Kunpitak5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : wipadajjzz1@gmail.com

บทคัดย่อ

การค้นคว้าน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษาและเพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานต่อความ

ผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา  

จ�านวน 231 คน โดยใช้แบบสอบถามผ่าน Google Form เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท�าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สถิติ 

One -Way ANOVA ในการทดสอบสมมุติฐานส�าหรับตัวแปรมากกว่าสองกลุ่ม และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์

เพียร์สัน ซึ่งก�าหนดนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ช่วงอายุ  

31-35 ปี ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส อัตราเงินเดือน  

10,000-15,000 บาท ประสบการณ์ในการท�างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความผูกพัน

ต่อสถานศึกษาของบุคลากรพบว่าระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

จังหวัดยะลา ในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ย 3 ล�าดับ 

มากทีสุ่ด คอื ความเตม็ใจความทุม่เทความพยายามเพือ่ประโยชน์ของสถานศกึษารองลงมาคอืความปรารถนา

ในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษาและความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา

ค�าส�าคัญ : ความผูกพัน,บุคลากร
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ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลนครสงขลำ
Performance Efficiency of Staff at Songkhla City Municipality

อรัญญา กองแก้ว1 กนกพร ทองคง2 เพ็ญพิชชา เจอะแก้ว3 ธีรพร ทองขะโชค4

Aranya Kongkaeo1 Kanokporn Tongkong2 Penpitcha Jerkaew3 Teeraporn Tongkachok4

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : junearyysm1@gmail.com

บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การภาครัฐเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้องค์กร 

ภาครฐัประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินงานท่ามกลางความท้าทายภายใต้วถิชีวิีตใหม่ (New Normal) บทความนี ้

พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก และ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ โดยได้อธิบายถึงความหมาย องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ในเชงิ

เหตุและผล เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรใน

เทศบาลนครสงขลาท่ีได้รบัอทิธพิลมาจาก สมรรถนะหลกั และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ และ

เพือ่น�าไปสู่การปรบัปรงุ พฒันา ประสทิธภิาพในการท�างานแก่บคุลากร ผ่านการวางแผนพฒันาสมรรถนะหลกั  

และการส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะหลัก,พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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กำรท�ำงำนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ของงำน กรณีศึกษำ ศำลเยำวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลำ

The New Normal Working which Affects The Efficiency of Case 
Studies from the Songkhla Provincial Juvenile and Family Court

อิมรอน ราชช�ารอง1 จิตรกัญญา ส�าเร2 ปิยรัตน์ ชูกาญจนะ3

สิทธิชัย ทองรักทอง4 ชีวนันท์ คุณพิทักษ์5

Imron Ratchamrong1 Jitkanya Samre2 Piyarat Chookanjana3

Sittichai Thongrakthong4 Cheewanan Kunpitak5

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : sumre.jitkanya2@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความวชิาการเรือ่ง การท�างานในยุคชวีติวถีิใหม่ (New Normal) ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  

กรณีศึกษาศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นการศึกษาประสิทธิภาพการท�างานของพนักงานซ่ึงเกิดการ

เปล่ียนแปลงจากสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิชวีติในทกุๆ ด้าน  

โดยเฉพาะการท�างานในองค์กรซึ่งต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในหลากหลายด้าน และรูปแบบวิถีชีวิต 

ก็เปลี่ยนแปลงไป ดังที่เรียกว่า “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) ท�าให้ผู้น�าหรือบุคลากรภายในองค์กรก็ต้องปรับ

เปล่ียนไปตามสถานการณ์ ทัง้นีจ้ดุเปลีย่นทีส่�าคญัในการเปลีย่นแปลงไปขององค์กรทีต้่องสร้างรปูแบบวถิกีาร 

ด�าเนินงานในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม ได้แก่ 1. รูปแบบการท�างานในยุค New Normal 2. สภาพแวดล้อมใน

การท�างาน 3. ปัญหาและวิธีการเเก้ปัญหาของการท�างานภายในองค์กร 4. ด้านความสัมพันธ์ของพนักงาน

ในองค์กร เป็นต้น ในส่วนศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลาได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน

ในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดยการติดต่อราชการศาลออนไลน์ (e-Service) การไกล่เกล่ียข้อพิพาทออนไลน์ (Online 

Mediation) ระบบอนุญาโตตุลาการออนไลน์ (E-Arbitration) ของสถาบัน TAI และการพิจารณาคดีแพ่งทาง

ออนไลน์ในสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อภายในองค์กร  

จึงได้น�ารูปแบบการท�างานในยุคชีวิตวิถีใหม่มาใช้ในองค์กร ซึ่งองค์กรจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดกรอบและ

แบบแผนให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันจากสถานการณ์ การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนตาม

สถานการณ์และ สภาวการณ์ย่อมต้องด�าเนินการให้เหมาะสมและทันท่วงที แนวทางการปฏิบัติต้องเป็น

ระบบขององค์กร เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรสามารถสร้างประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการท�างาน โดยมี 

แนวการปฏิบตั ิการก�าหนด ทิศทาง แบบแผนของคนในองค์กรและสามารถปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ค�าส�าคัญ : ชีวิตวิถีใหม่, ประสิทธิภาพ, รูปแบบการท�างาน
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ภำวะผูน้�ำของผูบ้รหิำรและแรงจงูใจในกำรท�ำงำนของบคุลำกร
ในองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลนำโพธิ ์อ�ำเภอทุง่สง จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

Leadership of Executives and Employee Motivation in 
Na Pho Subdistrict Administrative Organization 

Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province
ณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์1 เอื้องฟ้า เขากลม2

Nattapong Rattanaphan1 Uangfa Khaoklom2

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee2@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความเรื่องภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลนาโพธ์ิ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการวิจัยในอนาคต เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาจากเอกสารที่เป็นเคร่ืองมือในการน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า ภาวะผู้น�ามี 5 รูปแบบ ได้แก่ 1) ผู้น�าแบบมุ่งงาน 2) ผู้น�าแบบมุ่งคน  

3) ผู้น�าแบบมุ่งงานต�่ามุ่งคนต�่า 4) ผู้น�าแบบทางสายกลาง และ 5) ผู้น�าแบบท�างานเป็นทีม และแรงจูงใจ 

ในการท�างาน มี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าและและความมั่นคงในงาน 

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

และ 2) ปัจจัยค�้าจุนประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ ด้านเงินเดือนและค่าจ้าง และ

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ค�าส�าคัญ : ภาวะผู้น�า, แรงจูงใจในการท�างาน
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แรงจูงใจในกำรท�ำงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของบุคลำกรภำยใน
กำรยำง แห่งประเทศไทย (กองจัดกำรโรงงำน 2) 

ต�ำบลกรุงหยัน อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
Work Motivation and Ability of Personnel within The Rubber  

Authority of Thailand (Factory Management Sub-division 2) 
Krung Yan Sub-district, Thung Yai District 

Nakhon Si Thammarat Province
วิชิดา ชูมณี1 ชวัลนุช ข�าประดิษฐ์2 เอื้องฟ้า เขากลม3

Wichida Chumanee1 Chawannut Khampradit2 Uangfa Khaoklom3

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee3@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความเรือ่งแรงจงูใจในการท�างานและความสามารถในการท�างานของบคุลากรภายในการยาง  

แห่งประเทศไทย (กองจดัการโรงงาน 2) ต�าบลกรุงหยัน อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช มวีตัถุประสงค์

ในการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคต เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาจากเอกสารที่เป็นเคร่ืองมือ

ในการน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า แรงจูงใจในการท�างานประกอบด้วย 5 ด้าน 

คือ 1) ความต้องการทางร่างกาย 2) ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 3) ความต้องการทางสังคมและ

ความรัก 4) ความต้องการ การยกย่อง และ 5) ความต้องการความเป็นจริงในชีวิต และความสามารถในการ

ท�างานประกอบด้วย 3 ด้าน คอื 1) ขดีความสามารถมติด้ิานพฤตกิรรม 2) ขดีความสามารถมติด้ิานองค์ความรู้  

และ 3) ขีดความสามารถในมิติด้านบทบาททางสังคมจริงในชีวิต

ค�าส�าคัญ : แรงจูงใจ, แรงจูงใจในการท�างาน, ความสามารถในการท�างาน 
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กำรพัฒนำบุคลำกรเทศบำลต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอลำนสกำ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

Human Resource Development of Khun Thale Subdistrict 
Municipality, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province

อรอุมา ชูแก้ว1 เกศสุดา บุญฤทธิ์2 เอื้องฟ้า เขากลม3

Onuma Chukaew1 Gedsuda Bunrit2 Uangfa Khaoklom3

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee3@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 

ต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาจากเอกสารได้แก่ หนังสือ 

งานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความที่เกี่ยวข้องน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า  

การพฒันาบคุลากร ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่ 1) กจิกรรมทีใ่ห้ความรูป้ระสบการณ์และปรบัปรงุทศันคต ิ

ในการท�างาน 2) กิจกรรมการบริหาร 3) กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง และ 4) กิจกรรมการแสวงหาความรู้ 

ในหน้าที่

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาบุคลากร, เทศบาล
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รูปแบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กำรของที่ว่ำกำรอ�ำเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช

Organizational Communication Pattern of Hua Sai District Office 
Nakhon Si Thammarat Province

ศิริประภา คงจันทร์1 เอื้องฟ้า เขากลม2

Siriprapa Kongjun1 Uangfa Khaoklom2

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee2@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความเรือ่งรปูแบบการสือ่สารภายในองค์การของท่ีว่าการอ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อค้นหารูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษา 

จากเอกสารได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และบทความที่เกี่ยวข้องน�ามาวิเคราะห์เนื้อหา ผลการ

สังเคราะห์วรรณกรรมพบว่าการสื่อสารภายในองค์การมี 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 1) การติดต่อสื่อสาร 

จากบนลงล่าง 2) การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน 3) การติดต่อสื่อสารลักษณะตามแนวนอน และ  

4) การติดต่อสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม 

ค�าส�าคัญ : การสื่อสาร, รูปแบบการสื่อสาร , การสื่อสารภายในองค์การ
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กำรศึกษำสำเหตุของควำมขัดแย้งและกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในกำรท�ำงำน
ของบุคลำกรในองค์กร : กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำยำง 

อ�ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
The Study of Causes of Conflict and Conflict Resolution in 
The Work of Personnel in The Organization : A Case Study of 

Tha Yang Subdistrict Administrative Organization 
Thung Yai District Nakhon Si Thammarat Province

สุวนันท์ จุลเพชร1 ศรีสุดา สุขาทิพย์2 เอื้องฟ้า เขากลม3

Suwanan Junlapet1 Srisuda Sukhatip2 Uangfa Khaoklom3

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee3@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความเรื่อง ความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง  

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคต 

เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความที่เก่ียวข้องน�ามา

วิเคราะห์เนื้อหา ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า สาเหตุของความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากร

ภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 สาเหต ุดงันี้  

1) การมีความเห็นไม่ตรงกัน 2) ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน 3)ความไม่เชื่อเป็นการส่วนตัว และ 4)ความ

แตกต่างกันในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการท�างาน

ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย  

5 แนวทาง ดงันี ้1) การหลกีเลีย่ง 2) การปรองดอง 3) การประนีประนอม 4) การแข่งขัน และ 5) การร่วมมอืกนั

ค�าส�าคัญ : ความขัดแย้ง, ความขัดแย้งในการท�างาน, สาเหตุของความขัดแย้ง
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Session 01 

กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ห้องที่ 3





กำรศึกษำองค์ประกอบปัจจัยควำมทุ่มเทมีใจต่อองค์กร
ในอุตสำหกรรมไมซ์ 

A Study of Engagement Components to An Organization 
in The MICE Industry

ที คงประดิษฐ1 โชคชัย สุเวชวัฒนกูล2

Tee kongpradid1 Chokechai Suveatwatanakul2

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ	คณะการจัดการการท่องเที่ยว	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail : kongpradidsuksiri1@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ ่มเทมีใจต่อองค์กรใน 

อุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพ (Qualitative research) โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ได้น�ามาบูรณาการ

ร่วมกับงานวิจัยในครั้งน้ี ผลการศึกษาพบว่าความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย  

3 องค์ประกอบปัจจัย ได้แก่ 1) การยอมรับเป้าหมายขององค์กร 2) ความต้องการที่จะเป็นสมาชิกระยะยาว

ในองค์กร 3) ความพยายามและทุ่มเทเพือ่การส�าเร็จขององค์กร องค์ประกอบปัจจยัความทุม่เทมใีจต่อองค์กร

ทีเ่กดิข้ึนจากการศกึษาในครัง้นี ้ทัง้ 3 องค์ประกอบ สามารถน�าไปใช้ในการพฒันางานวจิยัและการด�าเนินการ

ด้านการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ต่อไป

ค�าส�าคัญ : ความทุ่มเทมีใจ
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีต่อองค์กำร
ของข้ำรำชกำรครู ส�ำนักกำรศึกษำ กรุงเทพมหำนคร

Personal Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior 
of Government Teacher Office of Education in Bangkok

ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ1

Praphan Chaikidurajai1

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : praphan.ch1@spu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 

ที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระเบียบ

วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป็นข้าราชการครู  

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 14,375 คน ค�านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane 

ทีร่ะดบัความเชือ่ม่ันร้อยละ 95 ได้กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 389 คน การสุม่ตวัอย่างใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง

ชัน้ตามสดัส่วน สถิตท่ีิใช้ในการวจิยันีค้อืค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ 

ทแีละเอฟ ผลการวจิยัพบว่าระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การของของข้าราชการครู  

ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท�างาน 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ค�าส�าคัญ : พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ ปัจจัยส่วนบุคคล ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร
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คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนของพนักงำนโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงำ
ยุคโควิด 19

Quality of Working Life of Hotel Staff in Phang Nga Province 
during The Covid-19 Era

เอกพล วงศ์เสรี1 ลฎาภา จรัญ2

Ekkaphon Wongsaree1 Ladapha Jarun2

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	
E-mail : ekkaphon.w1@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานของพนักงานโรงแรมยุคโควิด 19 ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน ในช่วงกรกฎาคม 2563 

-กุมภาพันธ์ 2564 การวิจัย เชิงปริมาณ ศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตในการท�างานตามแนวคิดของวอลตัน  

เกบ็แบบสอบถามจากประชากร 90 คน สถติเิชงิปริมาณทีใ่ช้คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียประชากร ค่าส่วนเบีย่งเบน 

มาตรฐานประชากร การวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก สุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล จ�านวน 14 คน 

เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน ด้วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 20-29 ปี การศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตร ีประสบการณ์ในการท�างาน 1-3 ปี  

รายได้ 10,000-14,999 บาท คุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านความเกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม มีค่าเฉลี่ยประชากรมากที่สุด (μ = 4.34, σ = .647) รองลงมา 

คือ ด้านการบูรณาการทางสังคม (μ = 4.21, σ = .525) และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม  

มีค่าเฉลี่ยประชากรน้อยที่สุด (μ = 3.81, σ = .628) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างาน  

ของพนักงาน ก�าหนดค่าตอบแทนให้เพียงพอกับค่าครองชีพ การปฏิบัติตามมาตรการความสะอาดหรือ 

ความปลอดภัยด้านสขุอนามยั การพัฒนาทกัษะด้วยการอบรมออนไลน์ ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจ  

และก�าหนดตารางท�างานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�างาน, พนักงานโรงแรม, โควิด 19
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กำรปรับภำพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภำพ 
ของพนักงำนโรงแรม Amari Phuket

Guidelines for Personal Image Adjustment that Affect 
The Efficiency of Amari Phuket Hotel Staff

จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์1 นรีรัตน์ บัวเนี่ยว2

Jureerut Wongpluksin1 Nareerat burniaw2

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail : jureerut.w1@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari Phuket เพื่อศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อภาพลักษณ์ในการท�างานที่

มีประสิทธิภาพ ของพนักงานโรงแรม Amari Phuket กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรม 

Amari Phuket จ�านวน 155 คนเครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วจิยัสร้างขึน้ สถติิ

ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื ความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาวจิยัพบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.0 มีอายุระหว่าง 20-29 คิดเป็นร้อยละ 46.5 มีระดับ

การศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 83.9 มอีายุงาน 3 ปี คดิเป็นร้อยละ 34.2 และมตี�าแหน่งงานแผนกแม่บ้าน  

คิดเป็นร้อยละ 22.6 ภาพลักษณ์ในตัวตน แบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ 1 บุคลิกภาพภายใน ผลค่าเฉลี่ย

สูงสุด ประกอบด้วยด้านสติปัญญา คือ การเข้าสังคม การเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่าย มีการสร้างความสัมพันธ์

กับบุคคลอื่นในสังคม ด้านอุปนิสัย คือ การรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยและด้านความเชื่อมั่น 

ในตนเอง คือ มีการกล้าแสดงออกในสิทธิของตน ส่วนที่ 2 บุคลิกภาพภายนอก ประกอบด้วยด้านบทบาท

ทางสงัคม คอื ยอมรบัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและสภาพแวดล้อมขององค์กร ด้านพฤตกิรรมการแสดงออก 

คือ กิริยาท่าทาง การวางตัวที่เหมาะสม ด้านการแต่งกายเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามเหมาะสม ส่วนภาพลักษณ์

ทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการท�างาน คอื ภาพลกัษณ์องค์กรและพนกังาน โดยภาพลกัษณ์องค์กรระดบัมากท่ีสดุ  

เป็นสิ่งแวดล้อมองค์กรที่ช่วยกันจัดขึ้น เช่น ความสะอาด ความสวยงาม และภาพลักษณ์พนักงาน คือ  

การแสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการ 

ค�าส�าคัญ : การปรับภาพลักษณ์, โรงแรมอมารี ภูเก็ต
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อิทธิพลของกำรท�ำงำนเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
ภำยใต้สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต
The Influence of Teamwork toward Work Efficiency during 

The Pandemic Covid-19 
ลุบนา นิยมเดชา1 ยุสรอ โอมณี2 จิรวัฒน์ ทิพยรส3

Lubna Niyomdecha1 Yusraw Omanee2 Jirawat Thipayarod3

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail : lubna.n1@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

การวจัิยนีไ้ด้ท�าการศกึษาเรือ่ง “อทิธพิลของการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน  

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต” วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม 

เพื่อศึกษาแนวทางการท�างานรูปแบบการท�างานเป็นทีม โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีท�าการศึกษาในครั้งนี้ คือ  

กลุ ่มพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดภูเก็ต จ�านวน 86 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณและวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ด้วยค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์พหุคูณ และค่าสมัประสทิธิส์มัพนัธ์ของเพยีรสนั จากผลการศกึษาการศึกษา อทิธพิล

ของการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพของพนกังานโรงแรมแห่งหนึง่ ในจงัหวัดภเูกต็ ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านสภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติ ด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการท�างาน พบว่า 

น�้าหนักของตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจากการวิเคราะห์สามารถ 

สรุปผลได้ว่า การท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ในองค์การแห่งนี้ได้แก่กระบวนการท�างาน

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบการท�างานเป็นทีม, การท�างานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
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กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และกำรพัฒนำทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลองค์กำร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด 

สำขำสำมกอง จังหวัดภูเก็ต
The Affecting of Human Resource Development and 

Human Capital Development toward Organization Performance 
: An empirical Study of Ek-Chai Company Distribution Company 

Limited, Samkong Branch, Phuket Province
ลุบนา นิยมเดชา1 จิรวัฒน์ ทิพยรส2 ยุทธชัย ฮารีบิน3

Lubna Niyomdecha1 Jirawat Thippayarod2 Yuthachai Hareebin3

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail : lubna.n1@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการพฒันาทนุมนุษย์ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ บริษทั เอก-ชยั  

ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และการพฒันาทนุมนษุย์ทีส่่งผลต่อประสิทธิผล และ 3) เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

และการพัฒนาทนุมนษุย์ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลองค์การ ได้น�าไปปรบัปรงุแก้ไขในอนาคต ประชากรทีใ่ช้ศกึษา

จ�านวน 140 คน กลุม่ตวัอย่างจ�านวน 103 คน ใช้สตูรของ Krejcie & Moegan ภาคนพินธ์นี ้ใช้วธิกีารวจิยัแบบ

ผสมผสานโดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้สถิติ T-test กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไปใช้สถิติ 

F-test หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก  

แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนา มีความโดดเด่นมากท่ีสุด  

2) ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผลองค์การ จากการทดสอบสมมติฐาน  

พบว่า ด้านกิจกรรมการศึกษา และด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุด 

และการพัฒนาทุนมนุษย์ มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลองค์การ โดยองค์ประกอบทุนทางปัญญา มีความ

สัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงที่สุด 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, ทรัพยากรมนุษย์, ทุนมนุษย์, ประสิทธิผลองค์การ
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Session 02

กำรบริหำรจัดกำร ห้องที่ 1





รูปแบบกำรจัดกำรขยะตำมแนวทำงโครงกำรถนนปลอดถังขยะของ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี อ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

Waste Management Model according to the Road 
Trash-Free Project of Surat Thani City Municipality, 
Mueang Surat Thani District, Surat Thani Province

กรสุดา พรมจันทร์1 ภัจณิชา รุ่งเจริญกุล2 ศักดา ขจรบุญ3

Kornsuda Promchan1 Phatnicha Rungcharoenkun2 Sakda Kajornbun3

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : kornsudapj1@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะตาม

โครงการ ถนนปลอดถงัขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 2) ศกึษารูปแบบการจดัการขยะทีท่เีหมาะสมในการ

ด�าเนนิโครงการ ปลอดถงัขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นการวจิยัแบบผสมผสาน ประชากรในการวจิยั  

คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสุ่มเลือกเฉพาะ ต.ตลาด และ ต.มะขามเต้ีย  

ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า ปริมาณขยะต่อครัวเรือนทีม่สีมาชกิ 1-3 คน เฉล่ีย 1 กโิลกรมั/วนั  

ประเภทขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติก รองลงมาเป็นเศษอาหาร กระดาษ กระป๋อง และแก้ว และไม่ได้มีการ

แยะขยะก่อนน�าไปทิ้ง ระดับความพึงพอใจของประชาชนใน การด�าเนินงานตามโครงการถนนปลอดถังขยะ

อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดจุดรวมขยะที่ไม่มีความชัดเจน แต่ส่วนใหญ่

พึงพอใจกับการท�างานของ รถขยะและการก�าหนดเวลาที่ชัดเจนในการจัดเก็บ ส�าหรับแนวทางในการจัดการ

ขยะทีเ่หมาะสม เทศบาลควรมกีารจัดกิจกรรมขยะรไีซเคลิแลกไข่หรอืของอืน่ๆ และพฒันาต่อไปเป็นธนาคาร

รีไซเคิล โดยน�าขยะรีไซเคิลมาให้ธนาคารแทนเงินสด และควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่อง การจัดการขยะ 

เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บและการก�าจัดขยะ และกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการน�าขยะอินทรีย ์

มาหมักเป็นปุ๋ยแล้วน�าไปใช้ เพื่อลดปริมาณขยะต่อไป

ค�าส�าคัญ : การจัดการขยะ, การแยกขยะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำดของกลุ่มกำแฟบ้ำนควนขี้แรด
Promotion Strategy of Ban Khuan Khey Rad Coffee Group 
กิตติมา เรือศรีจันทร์1 ปวันรัตน์ ขุนรักษ์2 สุฑาทิพย์ ธรรมชาติ3 ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ4*

Kittima Rueasrichan1 Pavanrat Kunruk2 Suthatip Thammachat3 Sansanee Chanarnupap4*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : 6210112051@tsu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรด  

ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา วธีิการด�าเนนิงานใช้ระเบยีบวธิวีจัิยเชิงคณุภาพ เก็บข้อมลูด้วยวธิี

การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ�านวน 20 คน 

ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย คณะกรรมการกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 

บ้านควนขี้แรด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตงที่เกี่ยวข้อง ร้านกาแฟซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟ 

บ้านควนขีแ้รด และผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่จากกาแฟบ้านควนข้ีแรด เกณฑ์การคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูหลักยึดหลักความ

สมัครใจเป็นส�าคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบ

สามเส้า ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุม่กาแฟบ้านควนข้ีแรดใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในสองรูปแบบ  

คือ กลยุทธ์ดึง และกลยุทธ์ผลัก กลยุทธ์ดึงมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสนใจ 

และต้องการสินค้า ในขณะที่กลยุทธ์ผลักเป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง อาศัยพนักงานขายเป็น

ผู้ผลักดันสินค้าไปตามช่องทางการจัดจ�าหน่าย การเปรียบเทียบผลประกอบการสะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์

ผลักช่วยให้กลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรดมีผลประกอบการที่ดีกว่ากลยุทธ์ดึง อย่างไรก็ตาม บทความนี้เสนอ

ว่า เกษตรกรกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดควรใช้กลยุทธ์ผสมต่อไป กล่าวคือ ทั้งกลยุทธ์ดึงและกลยุทธ์ผลัก  

โดยองค์การบริหารส่วนต�าบลพะตงควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมให้ร้านกาแฟสด และ/หรือ  

ร้านอาหารในต�าบลพะตง ใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการประกอบการชุมชนอย่าง

ยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด, กาแฟ, บ้านควนขี้แรด, หาดใหญ่, สงขลา
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องค์ประกอบแห่งควำมส�ำเร็จในธุรกิจร้ำนค้ำออนไลน์
Elements for Success in an Online Store Business

พรพิพัฒน์ เป็นไทย1 ศศิธร จันทรารักษ์2 สุพรรษา ด้วงแก้ว3 วิภาดา หมายชอบ4

ลลิตา เหิมหัก5 ชุติกร ปรุงเกียรติ6 พรหมจิรา เจาลา7

Pornpipat Penthai1 Sasitorn Jantrarak2 Supansa Duangkaew3 Wipada Maichob4

Lalita Hermhak5 Chutikorn Prungkiat6 Promchira Chaola7

สาขาวิชาการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสุรินทร์
E-mail : Pornpipat.pe1@rmuti.ac.th

บทคัดย่อ

ธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงไปท�าให้ผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน  

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ เมื่อ 

คณะผูเ้ขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องจากฐานข้อมลูทีไ่ด้รบัการยอมรบั 30 บทความน�าไปสู่ 

การเสนอองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) พัฒนาสินค้าให้มี

คุณภาพเรียกว่า “ตรงปก” (2) ให้ความส�าคัญกับระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐาน (3) จัดการหน้าร้านและสร้าง

ความน่าเชื่อถือแก่ตัวผู้ขาย (4) เลือกข้อความ ภาพถ่าย สื่อประชาสัมพันธ์โดนใจ และ (5) มุ่งเน้นการตลาด

ออนไลน์เชงิรุก คณะผูเ้ขยีนคาดว่าเมือ่ผูป้ระกอบการร้านค้าออนไลน์ให้ความส�าคญักบัองค์ประกอบท่ีกล่าวมา 

จะส่งผลให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

ค�าส�าคัญ : องค์ประกอบแห่งความส�าเร็จ, การด�าเนินธุรกิจ, ร้านค้าออนไลน์
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กำรถอดบทเรียนกำรพัฒนำบัณฑิตสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
ผ่ำนโครงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐำนของสำขำวิชำกำรบริหำร

และพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ
Lesson Learned on Developing Graduates to Become an 

Entrepreneur through the Community-Based Learning Project 
of the Community Administration and Development Program 

Thaksin University
พรรณวษา แกล้วทนงค์1 ฐิติพร นวลแก้ว2 วิลาสินี ชัยยัง3 สิริกร ร่มเกตุ4

สุทธิดา ภู่นิเทศ5 วรเมธ อารีรอบ6 ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ7

Phanwasa Klaeothanong1 Titiporn Nuankaew2 Wilasinee Chaiyang3 Sirikorn Romkat4

Sutthida Phunited5 Woramet Areerob6 Sansanee Chanarnupap7

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : 6210112221@tsu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ถอดบทเรยีนการพัฒนาบณัฑติสูค่วามเป็นผูป้ระกอบการ ผ่านโครงการ 

จัดการเรียนรู ้โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ประจ�าปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ วิธีการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  

เก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบ 

มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ�านวน 20 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์

เน้ือหา การตรวจสอบข้อมลูใช้วธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการศกึษาพบว่า กลุม่นสิติขายคอฟฟ่ีได้สร้าง

โอกาสการเข้าถงึผลติภณัฑ์กาแฟบ้านควนขีแ้รดให้กับผูบ้ริโภค โดยการเปิดร้านกาแฟซ่ึงใช้กาแฟบ้านควนข้ีแรด

เป็นวัตถุดิบหลัก ก่อนที่นิสิตจะปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดนั้น นิสิตได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อม

ด้านความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด การวิเคราะห์จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ผ่านการเรียนรู้วิถีการ

ผลิตกาแฟบ้านควนขี้แรด การจัดท�าแผนธุรกิจ และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ก่อนที่จะน�าแผนไป

สู่การปฏิบัติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงส่งผลให้นิสิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบการ และ 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การส่ือสาร การร่วมมือ  

ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะดิจิทัล ส่วนประโยชน์ท่ีกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้รับจากการประกอบการ 

ของนิสิต อาทิ การส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การประกอบการของนิสิตยังส่งผลให้เกิด

สารสนเทศหรือข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้บริโภคเครื่องดื่มกาแฟบ้านควนขี้แรด อันจะน�าไปสู่การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดมากขึ้นต่อไป

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาบัณฑิต, การประกอบการ, ผู้ประกอบการ, กาแฟบ้านควนขี้แรด 
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อิทธิพลของกำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกทำงอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  
และกำรส่งเสริมกำรขำยต่อควำมตั้งใจซื้อสินค้ำผ่ำนแอปพลิเคชันวัตสัน 

(Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y
The Influence of Electronic Word-of-Mouth CommuniCation and 

Sales Promotion toward Purchase Intention via The Watsons  
Application of Generation Y Consumer

วิภารัตน์ แดงงาม1 ชาญณรงค์ รัศมีพงษ์2 ณัฐพล มิ่งข�า3 ปวีณา พรหมทัตโต4

มานะวิทย์ มณีฉาย5 นิจกานต์ หนูอุไร6*

Wiparat Dangngam1 Charnnarong Radsameepong2 Nattapol Mingkhum3 
Pawina Prommatatto4 Manavit maneechay5 Nitchakarn Noo-urai6*

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการตลาด	คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : nitchakarn1566@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  

ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนัของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y และศกึษาการส่งเสรมิการ

ขายทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนัของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y โดยเกบ็แบบสอบถาม

ออนไลน์จากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั(Watson) จ�านวน 385 ตวัอย่าง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

ผลการศกึษาพบว่า การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส์ 4 ด้าน คอื 1) ประสบการณ์

ผ่านมาของผู้รับสารจากการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ 2) ความน่าเชื่อถือของแหล่ง

ข้อมูล 3) การรับรู้ความน่าเช่ือถือของเจ้าของสาร 4) การรับรู้การแสดงความคิดเห็นอธิบายความแปรปรวน

ของความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ได้ร้อยละ 35.00  

(R Square = 0.350) โดยมค่ีาสมัประสทิธ์ิถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.271 0.232 0.139 และ0.084 ตามล�าดบั 

มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 หมายความว่า หากประสบการณ์ทีผ่่านมาของผู้รับสารจากการส่ือสารปาก

ต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.273 หน่วย ความน่าเชื่อถือ 

ของแหล่งข้อมูล เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.232 หน่วย การรับรู้ความน่าเชื่อถือของ

เจ้าของสารเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.139 หน่วย และการรับรู้การแสดงความคิด

เห็น เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.084 หน่วย ในส่วนของการส่งเสริมการขายมีผลต่อ

ความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชันวตัสนั(Watson) สามารถอธบิายความแปรปรวนของความตัง้ใจซือ้สนิค้า

ผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ได้ร้อยละ 32.20 (R Square = 0.322) โดย

มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.567 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 หมายความว่า หากการ

ส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.567 หน่วย ดังนั้นธุรกิจออนไลน์ต้องการ

เป็นที่นิยมในการซื้อสินค้าควรเลือกใช้การส่ือสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการส่งเสริม

การขาย เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ค�าส�าคัญ : การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การส่งเสริมการขาย, แอปพลิเคชันวัตสัน
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อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบกำรต่อควำมตั้งใจที่จะเป็น
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E-mail : sornsawan.kanun221@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจัิยนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความมอีทิธพิลของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการต่อความตัง้ใจ 

ที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา การวิิจััยครั้้งนี้เป็็นการ 

วิิจััยเชิิงปริิมาณ ด�าเนินการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดYamane ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน 

และท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย 

เชิงเส้นอย่างง่าย ผลการวจัิยพบว่า คณุลักษณะของผูป้ระกอบการมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ 

ของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา มีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

มีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R) เท่ากับ .791 ค่าประสิทธิภาพการท�านาย (R2) เท่ากับ .625 สามารถ

พยากรณ์ความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการได้ร้อยละ 62.5 

ค�าส�าคัญ : คุณลักษณะของผู้ประกอบการ,ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ,นักศึกษาปริญญาตรี
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ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรบัญชีของนักศึกษำกำรบัญชี 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร

Title Using Technology Skills in Accounting of 
Accounting Students Silpakorn University

จุไรรัตน์ กนกนาค1 นันทิณี ยะปะนันท์2 ปาริตา มิตรสมาน3 มัททวดี เจ๊ะเอเลาะ4 
สุธิมา องคศิลป์5 สุมินตรา อาศัยราษฎร์6 และอิสราภรณ์ ทนุผล7

Jurairut Kanoknark1 Nanthinee Yapanan2 Parita Mitsaman3 Mattawadee Che-a-loh4 
Suthima Ongkasil5 Sumintra Arsairat6 and Issaraporn Thanupon7
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บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของ

นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2) เพื่อศึกษาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของ

นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้สถิติพรรณนา  

ที่บรรยายถึงลักษณะของข้อมูลเฉพาะกลุ่มนั้นๆ โดยแบบสอบถามส่งไปยังนักศึกษาบัญชีชั้นปีท่ี 4 จ�านวน 

136 ราย และได้รับการตอบกลับทั้งสิ้น 102 ราย 

ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีเรียงจากมากไปน้อย 

ได้แก่ ด้านการน�าเสนองาน ทักษะด้านการจัดท�าบัญชี และทักษะด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ  

ตามล�าดับ ส�าหรับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีของบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ระดับ

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ความได้เปรียบทางการแข่งขันในการเรียนและ 

การท�างานในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลได้สะดวกและง่ายข้ึน ความสะดวกในการท�างานและส่งงานด้านบัญชี

ด้วยอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย หรืออินเตอร์เน็ต ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการลด

ความผิดพลาดในการประมวลผลจากการท�างานด้วยมือ

ค�าส�าคัญ : ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี, ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี, นักศึกษาสาขาการบัญชี
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ภำพลักษณ์ตรำสินค้ำ และคุณภำพกำรบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผล
ต่อควำมจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

Brand Image and Electronic Service Quality Affect Loyalty of 
Customers in 7-Eleven Application Service
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บทคัดย่อ

การวิจัยคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือ 1. ศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิค้าทีส่่งผลต่อความจงรกัภกัดแีอปพลเิคชนั  

7-Eleven ของผู้บริโภค 2. ศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค 

ที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven กลุ ่มตัวอย่าง คือ ผู ้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ในประเทศไทย  

จ�านวน 385 ตวัอย่าง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณู ผลการวจิยั

พบว่า 1. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี

ของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 และมีประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ 

ร้อยละ 72.40 2. คณุภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ด้านความมปีระสิทธภิาพ และด้านการบรรลุเป้าหมาย  

มอีทิธต่ิอความจงรักภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 7-Eleven อย่างมนียัส�าคญัที ่0.05 และมปีระสทิธภิาพ

การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 72.60 

ค�าส�าคญั : ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า, คณุภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์, ความจงรักภกัด,ี แอปพลิเคชัน่ 7-11
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กำรรับรู้คุณค่ำตรำสินค้ำที่ส่งผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ 
ยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลำ

The Effect of Brand Equity Perceived Values on Decision to 
Purchase Samsung Mobile Phones of Consumer in 

Songkhla Province
กวินทิพย์ ศุภเสวต1 ชุติมา ค�ามีเกษา2 สุพาณิชย์ เกตุแก้ว3 อารียะ แหล่ขวัญ4 จิราพร คงรอด5

Kawintip Supasawet1 Chutima Khammikesa2 Supanich Ketkaew3 
Arriya Laekwan4 Jiraporn Kongrode5

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : jkongrode5@gmail.com

บทคัดย่อ

การวจิยัเรือ่ง การรบัรูค้ณุค่าตราสินค้าทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้โทรศพัท์มอืถือย่ีห้อซมัซงุ 

ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัสงขลา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณมวีตัถปุระสงค์ในการวจิยั 1) เพือ่ศกึษาระดับการรบัรู ้

คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลา 2) เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุง 

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าในเขตจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร

ในจังหวัดสงขลาที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จ�านวน 385 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจง

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณที่มีระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี มีอาชีพ 

พนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป สถานภาพ โสด มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต�่ากว่าหรือเท่ากับ 

10,000 บาท และเมือ่ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจัยการรับรู้คณุค่าตราสินค้าทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิ

ใจซือ้โทรศพัท์มอืถือยีห้่อซมัซงุของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัสงขลา อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 มีดงันี้ 

ความตระหนักถึงตราสินค้า คุณภาพที่รับรู้ ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า

ค�าส�าคัญ : คุณค่าตราสินค้า , กระบวนการตัดสินใจซื้อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 51



กลุ่มผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิดที่ส่งผลต่อกระบวนกำรตัดสินใจเลือก
ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย

The Effect of Influencers on The Decision-Making Process to 
Choose Accommodation of Generation Y Travelers in Thailand

ปิยะมาศ หนักแน่น1 ปณิดา ไทยนุกูล2 พิมพ์ณดา นิธิกรจิรวัฒน์3 จิราพร คงรอด4

Piyamas Naknan1 Panida Thainukool2 Pimnada Nitikornjirawat3 Jiraporn Kongrode4

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : jkongrode4@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเท่ียว 

กลุ่ม Generation Y และ 2) เพื่อศึกษากลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่ 

พักแรม กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเท่ียวกลุ ่ม Generation Y ที่มีกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม  

จ�านวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางสถิติในการวิเคราะห์สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์สมการ

ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีระดับการ

ศึกษาสูงสุดปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท จากการส�ารวจ

พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเลือก

ที่พักแรมโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ได้ข้อมูลสถานที่พักแรมจากการ 

หาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ และเลือกพักแรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และเมื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า  

กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดด้าน Direct Influencer และ Micro Influencer ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 

เลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.5 สามารถร่วมกันอธิบาย

ความแปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเท่ียวกลุ่ม Generation Y ในขณะที่ด้าน 

Macro Influencer ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y

ค�าส�าคัญ : กระบวนการตัดสินใจ, กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด, นักท่องเที่ยว

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 52



คุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำนและกำรปรับตัวของบุคลำกร
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลล�ำทับ อ�ำเภอล�ำทับ จังหวัดกระบี่
Quality of Working Life and Adjustment of Personnel
Lam Thap Subdistrict Administrative Organization, 

Lam Thap District, Krabi Province
จุฑามาศ เกื้อไข่1 กานต์วจี กี่สุ้น2 เอื้องฟ้า เขากลม3

Jutamas Kuekhai1 Karnwajee Keesoon2 Uangfa Khaoklom3

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
E-mail : uangfacharee3@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความเรื่องคุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบล

ล�าทบั อ�าเภอล�าทบั จงัหวดักระบี ่มวีตัถปุระสงค์เพือ่สงัเคราะห์วรรณกรรมเก่ียวกับคณุภาพชวีติในการท�างาน

และการปรบัตวั เพือ่เป็นแนวทางในการวจิยัในอนาคต ผลการสังเคราะห์วรรณกรรมพบว่า คณุภาพชวีติในการ

ท�างานม ี8 ด้าน ได้แก่ 1) ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 2) สภาพทีท่�างานปลอดภยัและไม่เป็นอนัตราย 

ต่อสุขภาพ 3) การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคง 5) สังคมสัมพันธ์  

6) ลักษณะการบริหารงาน 7) ภาวะอสิระจากงาน และ 8) ความภมูใิจในองค์การ และการปรบัตวัม ี5 ประเภท 

ได้แก่ 1) การปรับตัวแบบสู้ 2) การปรับตัวแบบหลบหนี 3) การปรับตัวในรูปความกลัวต่างๆ 4) การปรับตัว 

ในรูปความป่วยไข้ต่างๆ และ 5) ความวิตกกังวล 

ค�าส�าคัญ : คุณภาพชีวิตในการท�างาน, การปรับตัว, คุณภาพชีวิต, การปรับตัวในการท�างาน
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำของไทย-จีน
Factors Affecting the Imports and Exports of Thailand-China

เจนจิรา จอนสุข1 บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

Jenjira Jonsuk1 Bussagone Tavonparisith2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : jenjira100825421@gmail.com

บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสนิค้าของไทย-จนี มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษา

สถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสนิค้าของไทย-จนี และปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้า

ของไทย-จีน จ�าแนกเป็น มูลค่าการน�าเข้า มูลค่าการส่งออก และดุลการค้า โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี  

พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2562 การวิเคราะห์แบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS ผลการศึกษาพบว่า  

ส่วนใหญ่ดลุการค้าไทย-จนี จะมมีลูค่าส่งออกน้อยกว่ามลูค่าน�าเข้าท�าให้ขาดดลุการค้าตลอดมา จะเหน็ได้จาก ปี  

พ.ศ. 2545 มีดุลการค้าขาดดุล จ�านวน -59,114.89 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 มีดุลการค้าขาดดุลจ�านวน 

-676,043.43 ล้านบาท ส�าหรบัปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าการน�าเข้าและการส่งออก คือ อตัราเงินเฟ้อ และ

มูลค่าดุลการค้า คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับหยวน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 95 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การน�าเข้าและส่งออก, ไทย-จีน
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กำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรส่งออกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
มูลค่ำกำรส่งออกกำแฟของประเทศไทย

Study of The Export Situation and Factors Influencing 
The Value of Coffee Exports in Thailand

ณัฐธิดา พรหมมานนท์1 บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

Nattida Prommanon1 Bussagone Tavonprasith2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : aonnattida1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของ

ประเทศไทย จ�าแนกเป็นกาแฟส�าเรจ็รูป กาแฟดบิ กาแฟคัว่ และรวมทัง้หมด โดยใช้ข้อมลูเป็นรายปี ระหว่างปี  

พ.ศ. 2548 ถงึ ปี พ.ศ. 2562 และใช้การวเิคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี  

OLS ผลการศึกษาพบว่าประเทศที่เป็นตลาดส่งออกส�าคัญของไทย ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา 

ออสเตรเลีย และฟิลปิปินส์ ในปี พ.ศ. 2548 ไทยมมีลูค่าการส่งออกกาแฟทัง้หมด 1,110,600,000 บาทและปี  

พ.ศ. 2562 มูลค่าการส่งออกทั้งหมด 248,200,000 บาท โดยมีการส่งออกในรูปของกาแฟส�าเร็จรูปสูงที่สุด 

รองลงมา ได้แก่ กาแฟดิบ และกาแฟคั่ว ตามล�าดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย 

ประเภทกาแฟส�าเรจ็รปู กาแฟดิบ และรวมทัง้หมด ได้แก่ ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทนุต่อหน่วย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟคั่ว ได้แก่ ดัชนีผลผลิต ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 95

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การส่งออก, กาแฟ
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กำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรส่งออกและปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่ำกำรส่งออก
ในอุตสำหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

A Study of The Export Situation and Factors Affecting The Export 
Value of The Automobile Industry in Thailand

พัชรมน หล�าโต๊ะแหล๊ะ1 บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

Patcharamon Lamtolae1 Bussagone Tavonprasith2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : plomtoiae1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มวีตัถุประสงค์

เพือ่ศึกษาสถานการณ์การส่งออกในอตุสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยและเพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการ 

ส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูเป็นรายปีระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถงึ ปี พ.ศ. 2562 

เป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี OLS และใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่ใช้อธิบายคุณลักษณะต่างๆ ของส่ิงที่ต้องการศึกษาหรือการหาค่าสถิติ 

ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่า การส่งออกรถยนต์น่ัง ปี พ.ศ. 2548  

มีมูลค่า 75,394.7 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 318,205.8 ล้านบาท รถตู้ ปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่า 

102,483.1 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 66.5 ล้านบาท และรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก โดยปี  

พ.ศ. 2548 มีมูลค่า 29,631.8 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 233,423.9 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่า

อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีการส่งออกมากสุดได้แก่ รถยนต์น่ัง รองลงมา คือ รถตู้ และรถปิคอัพ/รถบัส 

และรถบรรทุก ตามล�าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย ได้แก่  

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 95

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การส่งออก, อุตสาหกรรมรถยนต์

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 56



ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในประเทศไทย
Factors Influencing Foreign Direct Investment in Thailand

ภัทรพร ซุ่นเซ่ง1 บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

Pattaraporn Sunsemg1 Bussagone Tavonprasith2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : pattaraporn93611@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย มีวัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล 

ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี  

พ.ศ. 2562 การวิเคราะห์แบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการลงทุนโดย 

ตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย จากทวีปอาเซียน สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง ในปี พ.ศ. 2550  

มมีลูค่า 54,292.07 59,798.10 และ 1,275.22 ล้านบาท ตามล�าดบั และในปี พ.ศ. 2560 มมีลูค่า 163,032.86 

126,970.91 และ 648.92 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยอาเซียนจะเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากที่สุด 

รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และน้อยที่สุดคือ ตะวันออกกลาง ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ การส่งออก และอัตราเงินเฟ้อ ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, ประเทศไทย
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริกำรไปรษณีย์ในประเทศไทย
Factors Affecting Postal Services in Thailand

นิสรีน หมุดเหล็บ1 บุษกร ถาวรประสิทธิ์2

Nissareen Mudleb1 Bussagone Tavonprasith2

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยทักษิณ
Email : lin123lovely1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะบรกิาร

ไปรษณีย์ในประเทศไทย และเพือ่ศกึษาปัจจยัทีท่ีส่่งผลต่อบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูระหว่าง

ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2562 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS ผลการศึกษาพบ

ว่า ลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย จากปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็น ไปรษณียภัณฑ์

ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ และรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 มีจ�านวน 1,762.32 11.87 153 และ 

1,927.59 ล้านชิ้น ตามล�าดับ และในปี พ.ศ.2562 มีจ�านวน 1862.25 10.35 386.32 และ 2,261.92 ล้านชิ้น

ตามล�าดบั ส�าหรับปัจจัยทีส่่งผลต่อบรกิารไปรษณย์ี ได้แก่ สถานทีใ่ห้บรกิารไปรษณีย์ไทย และต้นทุนค่าขนส่ง

ไปรษณีย์ไทย ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติร้อยละ 95

ค�าส�าคัญ : บริการไปรษณีย์, ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา, พัสดุไปรษณีย์, บริการพิเศษ
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Session 02 

กำรบริหำรจัดกำร ห้องที่ 2





ปัจจัยที่มีผลต่อรำคำหุ้นของกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Factors Affecting The Share Price of Real Estate Investment 
Trusts in The Stock Exchange of Thailand

เฉลิมขวัญ ฉิมเอม1 ชุติมาวดี ทองจีน2

Chalermkwan Chimem1 Chutimavadee Thongjeen2

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2

E-mail : chalermkwan.chim1@bumail.net

บทคัดย่อ

การศกึษาครัง้นีม้วีตัถุประสงค์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทุน 

ในอสังหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 2) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ทีมี่ผลต่อ 

ราคาหุน้ของกองทรสัต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอสิระ

ทีน่�ามาศกึษาในครัง้นี ้ได้แก่ อตัราดอกเบีย้ ดชันีราคาหุน้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปลีย่น 

ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และเงินเฟ้อ ส่วนตัวแปรตามคือราคาหุ้นของกอง

ทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมูล

ทตุยิภมู ิเก็บข้อมลูเป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนมกราคม 2559 ถงึ เดอืนธนัวาคม 2563 สถติทิีใ่ช้คอืการวเิคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ผลการวจิยัพบว่า อตัราดอกเบีย้และ อัตราแลกเปล่ียน มคีวามสัมพนัธ์กับราคาหุ้นของกองทรสัต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบัความ

เชื่อมั่นร้อยละ 95 ส่วนดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลัก

ทรพัย์ตามราคาตลาด เงนิเฟ้อ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุน้ของกองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสังหาริมทรพัย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ค�าส�าคัญ : ราคาหุ้นของกองทรัสต์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, อัตราดอกเบี้ย, อัตราแลกเปลี่ยน
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ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดในกำรตัดสินใจเลือกใช้บริกำรสำยกำรบิน
ต้นทุนต�่ำเส้นทำงภำยในประเทศของผู้ใช้บริกำรชำวไทยในสถำนกำรณ์

แพร่ระบำดของโคโรนำไวรัส (COVID-19)
Marketing Service Mix Factors Customers’ Choice for Low-Cost 

Airline of Thai Passenger in The Situation the Spread of 
Coronavirus (Covid-19)

กชกร พลประสิทธิ์1 ปิยะนนท์ พรึ่งน้อย2 สุเทษณ์ จันทรุกขา3

Kotchakorn Polprasit1 Piyanon Phuengnoi2 Suthed Juntrarukka3

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกริก
E-mail : Kotchakorn.polp1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า

เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)  

มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการใช้ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่ฯ  

เพื่อเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าฯ  

โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการฯ ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

สายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู ้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน แตกต่างกัน ใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า

เส้นทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั (COVID-19) แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญั

ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, สายการบินต้นทุนต�่า, โคโรนาไวรัส (COVID-19)
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กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพของร้ำนแว่นตำท็อปเจริญ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

Efficient Administration of Topchareon Optical Muang District,
Saraburi Province

ฌาภิญญา แก้วใส1 ฉัตรวรัญช์ องคสิงห2 

Chapinya Kaewsai1 Chatwarun Ongkasing2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาผู้น�าทางสังคม	ธุรกิจและการเมือง	(ระบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม	มหาวิทยาลัยรังสิต

E-mail : fchapinya1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง  

จงัหวดัสระบรุ ีมวีตัถปุระสงค์ของการศกึษาดงันี ้1) เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหา 

และอุปสรรคในการบริหารจัดการของร้านแว่นตาท็อปเจริญ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และ  

3) เพือ่เสนอแนวทางในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรีุ  

ต่อร้านแว่นตาท็อปเจริญสาขาอื่นๆ งานวิจัยชิ้นนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการจัดเก็บข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของร้านแว่นตาท็อปเจริญทั้งหมด 4 กลุ่ม

ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้จัดการร้านแว่นตาท็อปเจริญ กลุ่มที่ 2 พนักงาน กลุ่มที่ 3 กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการและ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ประกอบการร้านแว่นตาแบรนด์อ่ืน นอกจากน้ันผู้วิจัยได้ท�าการสังเกตการณ์เก็บข้อมูลแบบ

มีส่วนร่วมด้วย 

พบว่าปัจจยัทีส่่งผลร้านแว่นตาทอ็ปเจริญ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุสีามารถด�าเนนิงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมดีงันี ้1) การวางแผนในการด�าเนินงาน 2) คณุลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้จดัการ 3) การพฒันา

องค์กร 4) การรกัษาระดบัมาตรฐานในการบริการ 5) ความสามคัคขีองบคุลากรในองค์กร 6) เทคโนโลยีทีต่อบรบั 

ความต้องการของลูกค้า

ค�าส�าคัญ : การบริหาร, การจัดการ, ร้านแว่นตา
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กำรรับรู้ควำมยุติธรรมในองค์กำร และกำรมอบอ�ำนำจในงำนเชิงจิตวิทยำ
ที่พยำกรณ์พฤติกรรมต่อต้ำนกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขนส่งมวลชน

Perceived Organizational Justice and Psychological 
Empowerment Predicting Counterproductive Work Behavior of 

Mass Transportation Employees
นาริ กีรติสถิตพร1 นนทิรัตน์ พัฒนภักดี2

Nari Keeratisathitporn1 Nontirat Patthanapakdee2

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail : nananari.krt1@gmail.com 

บทคัดย่อ

งานวจัิยน้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ

กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ 

มอบอ�านาจในงานเชิงจติวทิยากับพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งมวลชน 3) เพือ่พยากรณ์ 

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน ด้วยการรับรู ้ความยุติธรรมในองค์การกับ 

การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา ของพนักงานขนส่งมวลชน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานขนส่งมวลชน  

จ�านวน 318 คน ด้วยการค�านวณสูตรของ Taro Yamane และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ์

สมัพนัธ์แบบเพยีร์สัน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบขัน้ตอน ผลการวจิยัพบว่า 1) การรบัรูค้วามยตุธิรรม 

ในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน อย่างไม่มี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาในภาพรวมของพนักงานขนส่งมวลชน

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 3) การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา ด้านความหมายสามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้าน 

การปฏิบติังานของพนกังานขนส่งมวลชนได้ คดิเป็นร้อยละ 5.76 โดยก�าหนดสมการพยากรณ์ทีเ่หมาะสม คือ 

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน = 2.64 -.180 (ด้านความหมาย) 

ค�าส�าคญั : การรบัรู้ความยุติธรรมในองค์การ, การมอบอ�านาจในงานเชิงจติวทิยา, พฤตกิรรมต่อต้านการปฏิบตังิาน
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ปัจจัยทำงด้ำนสภำพคล่องที่ส่งผลต่อกำรท�ำก�ำไรของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

Factor Affecting the Profit of Companies in Transportation and 
Logistics Sector in the Stock Exchange of Thailand

บุณยกร แพงสวัสดิ์1 ชุติมาวดี ทองจีน2

Boonyakorn Paengsawad1 Chutimavadee Thongjeen2

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2

E-mail : Boonyakorn.paen1@bumail.net

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียน  

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ระยะเวลาเก็บหนี้ ระยะเวลาจ่ายช�าระหนี้ กับความสามารถในการท�าก�าไร

ของธุรกิจ 2) เพื่อวิเคราะห์เป็นแนวทางวิเคราะห์และพิจารณาให้กับนักลงทุน ท่ีต้องการลงทุนในบริษัท 

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยตัวแปรอิสระที่น�ามาศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่  

ระยะเวลาลูกหน้ีการค้า ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว  

ส่วนตัวแปรตามคือความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน  

8 บรษิทัเป็นรายไตรมาสจ�านวน 40 ไตรมาส ตัง้แต่มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2564 สถิตทิีใ่ช้คอืการวเิคราะห์

สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว ระยะเวลา 

เก็บหนี้ ระยะเวลาจ่ายช�าระหน้ี ไม่ส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

ค�าส�าคัญ : ขนส่งและโลจิสติกส์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกยำงคอมพำวด์ของผู้บริโภค
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

Factors Affecting the Purchase of Products Made from Rubber 
Compound by Consumers in the Bangkok Metropolitan Region

ผไท อ่างบุญพงษ์1 วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย2 
Phathai Angboonphong1 Waranpong Boonsiritomachai2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail : phathai.a1@ku.th

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ (2) ศึกษาปัจจัย

ส่วนบุคคล ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด (4Ps) ท่ีมีต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ�านวน 400 คน ผู้วิจัยด�าเนินการศึกษาวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามในช่วงเดอืนธนัวาคม 2564 ถงึ มกราคม 2565 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และการทดสอบค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนั (Pearson 

correlation coefficient) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ 

เลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ พบว่าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า 

จากยางคอมพาวด์ อยู่ในระดับมาก (  = 4.15, S.D. = 0.53) (2) ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

อาชพี และรายได้เฉลีย่ต่อเดือน ทีแ่ตกต่างกันมีผลกบัการเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมนียัส�าคัญ

ที่ระดับสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผล

กับการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติ 0.05 (3) ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด (4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซ้ือสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลในระดับสูง

ค�าส�าคัญ : การซื้อสินค้า, ผู้บริโภค, ผลิตภัณฑ์จากยางคอมพาวด์
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ทรัพยำกรในกำรบริหำรกับประสิทธิผลของกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

Resources Management and The Effectiveness of 
Alcoholic Beverage Control of Thai Health

อนันต์ บุญสนอง1 ปิยะนนท์ พรึ่งน้อย2 สุเทษณ์ จันทรุกขา3

Anan Boonsanong1 Piyanon Phuengnoi2 Suthed Juntrarukka3

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกริก	
E-mail : ananboonsanong1@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทรัพยากรการบริหาร ประสิทธิผลของการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และปัจจยัทีม่อีทิธพิลกบัประสทิธผิลของการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังาน

กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพโดยมกีลุม่ประชากรคอืเจ้าหน้าท่ีส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสรมิสุขภาพจ�านวน 104 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา 

และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษา พบว่า ทรัพยากรในการบริหารของ

ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก โดยด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการบริหารข่าวสาร การประสานงานหรือการประนีประนอม การบริหารด้านงบ

ประมาณ ปัจจยัด้านวสัดอุปุกรณ์ วธิกีาร ระเบยีบ แบบแผน และการบริหารเวลา ตามล�าดบั ประสิทธผิลของ

การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากโดยด้านผูมี้ส่วนได้ส่วยเสยี มค่ีาเฉลีย่สงูท่ีสดุ รอง

ลงมาคอื ด้านผลสมัฤทธิต์ามพนัธกจิ ด้านทนุหมนุเวยีน ด้านการเงิน และปฏบิตักิาร ทรพัยากรในการบรหิารมี

อทิธพิลต่อประสทิธิผลการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ  

ได้ร้อยละ 95.6 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ ด้านวิธีการ 

ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

การบริหารเวลา หรือกรอบเวลา ในการปฏิบัติงาน การบริหารข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสาร การบริหารวัสดุ

อุปกรณ์ และการประสานงาน หรือการประนีประนอม

ค�าส�าคัญ : ทรัพยากรการบริหาร, ประสิทธิผล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีรำคำหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Factors Affecting the Stock Price Index in the Petrochemical 
and Chemical Sector in the Stock Exchange of Thailand

อภิรดี พรมสาเพชร1 ชุติมาวดี ทองจีน2

Apiradee Promsapet1 Chutimavadee Thongjeen2

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ1

คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2

E-mail : apiradee.prom1@bumail.net

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคม ี

และเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับดัชนี

ราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ราคาน�้ามันดิบดูไบ มูลค่า

การซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีดาวโจนส์ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ปริมาณเงิน M1 ปริมาณเงิน M2 และดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจ ส่วนตัวแปรตามคือดัชนีราคาหุ้น

กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทุตยิภมู ิเกบ็เป็นรายเดอืน

จ�านวน 60 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2563 สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 

แบบพหุ ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุดที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลกระทบในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตกัิบดชันีราคา

หุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ราคาน�า้มนัดิบดูไบ ปริมาณเงิน M2 

และดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธุรกิจ ส่วนปัจจยัทีส่่งผลกระทบในทศิทางตรงข้ามอย่างมนียัส�าคญัทางสถติกัิบดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ค�าส�าคญั : ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์, ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, ราคาน�า้มนั, ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกิจ
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ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของก�ำลังพล
กรมทหำรรำบที่ 112

Needs for Self-Development Through Lifelong Learning of 
The 112th Infantry Regiment Personnel

อดิศักดิ์ สืบธรรมมา1 เกรียงศักดิ์ สืบธรรมมา2

Adisak Suebdhamma1 Kriangsak Suebdhumma2

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	วิทยาเขตสระแก้ว1

ส่วนบัณฑิตศึกษา	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ความมั่นคงศึกษา)	โรงเรียนเสนาธิการทหารบก2

E-mail : Adisak1@buu.ac.th

บทคัดย่อ

การพฒันามนษุย์ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลท่ีมีความส�าคัญท่ีสดุในการขับเคลือ่นภารกจิของหน่วยงาน 

ให้ส�าเร็จลุล่วง โดยใช้แนวคิดท่ีจะสร้างกระบวนการคิด การศึกษาเร่ือง ความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติของก�าลงัพลกรมทหารราบที ่112 มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาระดบัความต้องการพฒันาตนเอง 

ด้วยการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของก�าลงัพลกรมทหารราบที ่112 โดยกลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถาม จ�านวน 239 คน  

ด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพวิเตอร์ ใช้ค่าสถติร้ิอยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ผลการศกึษาว่า ความต้องการพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชวีติของก�าลังพลกรมทหารราบที่ 

112 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ 1) ด้านบทบาท

ของประสบการณ์ 2) ด้านความพร้อมในการเรียน 3) ด้านการเปลี่ยนแปลงมโนภาพแห่งตน และ 4) ด้านการ

ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเหมาะสม ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาตนเอง, การเรียนรู้ตลอดชีวิต

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 69



ควำมคิดเห็นที่มีต่อคุณภำพกำรจัดกำรหลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

Opinions on the Quality Management of the Master Business 
Administration Program Phuket Rajabhat University

บัญฑิต ไวว่อง1 เจษฎ์จุธา ชนะรบ2 สันติสุข ชัยเพชร3

Bundit Vaivong1 Jadejutha Chanarob2 Santisuk Chaiphet3

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
E-mail : bundit.v1@pkru.ac.th

บทคัดย่อ

งานวิจยัมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอคณุภาพการจดัการหลักสูตรและ  

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ผลวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 52.28 อายุส่วนใหญ่มช่ีวงอายุระหว่าง 31–40 ปี ร้อยละ 38.63  

ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 44.45  

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 0.60 รองลงมาคอื ด้านอาคารสถานที ่ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.85 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.63 รองลงมา 

เป็นล�าดับที่สาม คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และ

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นล�าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า เพศต่างกันมคีวามคดิเห็นทีไ่ม่ต่างกัน นักศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมี 

ความคิดเห็น ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

ด้านภาพลกัษณ์ของสาขาวชิาไม่แตกต่างกัน ด้านหลักสูตรและด้านกจิกรรมนกัศกึษา มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 จ�าแนกตามรุ ่น นักศึกษารุ ่นต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่ 

แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถิต ิทีร่ะดับ .05 จ�าแนกตามสาขาวชิา นกัศกึษาสาขาวชิาต่างกนัมคีวามคดิเหน็ 

โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 จ�าแนกตามอายุ นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกัน

มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ�าแนกตามอาชีพ นักศึกษา

ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : ความคิดเห็น, คุณภาพ, การจัดการ
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กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สมรรถนะ กำรปรับตัว และคุณภำพชีวิต
ในกำรท�ำงำนของพนักงำนโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

ในสถำนกำรณ์แบบปกติใหม่ (New Normal)
A study on the Relationships Between Competencies,  

Adaptabilities and Quality of life in the Work of a Hotel Employee  
in Phuket in the Era of New Normal Contexts

ยุทธชัย ฮารีบิน1 สุรเดช ทองแกมแก้ว2 เดชา สีดูกา3
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E-mail : yuttachai.mas1@gmail.com 

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตวั และคณุภาพชวีติของพนักงาน เพือ่

เสนอแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสมผสานวธิ ีใช้แนวคดิ

สมรรถนะ การปรบัตวัแบบปกตใิหม่ และคณุภาพชวิีตของพนกังาน เป็นกรอบการวจัิย งานวจิยัฉบับนีส้�ารวจ

โรงแรม โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 144 คน เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติเชิงปริมาณที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์แบบบรรยาย 

เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า พนักงานมีระดับของสมรรถนะด้านทัศนคติ การปรับตัว การเว้นระยะห่าง

ทางสังคม และคุณภาพชีวิตด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังพบว่าความสัมพันธ์

ของสมรรถนะ การปรับตัวต่อความปกติใหม่ คุณภาพชีวิตของพนักงาน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และ 0.01 ส�าหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ การได้รับค่าตอบแทนที่ชัดเจน การใช้

มาตรการคมุเข้มเรือ่งความปลอดภยัจากสถานการณ์โควดิ-19 การจดัหวัข้อเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับการ

ท�างาน การจดักจิกรรมเชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นพนักงานทกุแผนก องค์ความรู้/ข้อค้นพบจากงานวจิยั

นี ้ส�าหรบัผูบ้รหิารโรงแรมควรมนีโยบายการจ้างงานและค่าตอบแทนทีช่ดัเจนเพือ่คณุภาพชวีติ การท�างานของ

พนกังานในเรือ่งเงนิเดือนและผลตอบแทนทีไ่ด้รบัมเีหลอืเก็บไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิ และส�าหรบัพนกังานนัน้ควร

มีการวางแผนทางการเงิน และการท�าประกันสุขภาพ

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต
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Session 03 

มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์





กำรบริหำรกิจกำรผู้สูงอำยุของชุมชนบ้ำนตรัง 
อ�ำเภอมำยอ จังหวัดปัตตำนี

The Elderly Affairs Management of Ban Trang Community
Mayo District Pattani Province

ธารทิพย์ รักสงบ1 จินตนา วุฒิไกร2 โชติกา มุกดาหาร3 ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ4*

Thanthip Raksangob1 Jintana Wuttigrai2 Chotika Mookdahan3 Sansanee Chanarnupap4*

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : 6110112111@tsu.ac.th

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารกิจการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ  

จังหวัดปัตตานี เนื่องจากพบว่าชุมชนบ้านตรัง ได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” แล้ว กล่าวคือ มีสัดส่วน

จ�านวนประชากรทีม่อีายต้ัุงแต่ 60 ปีขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทัง้หมด วิธกีารด�าเนนิงาน

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์

แบบมส่ีวนร่วม ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัมจี�านวน 20 คน ใช้วธีิการคดัเลือกแบบเจาะจง เกณฑ์การคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั 

ยดึหลกัความสมคัรใจเป็นส�าคญั การวเิคราะห์ข้อมลูใช้วธิวีเิคราะห์เนือ้หา การตรวจสอบข้อมลูใช้วิธตีรวจสอบ 

แบบสามเส้า ผลการศกึษาพบว่า ชุมชนบ้านตรังบริหารกจิการผู้สูงอายุในรูปแบบ “ชมรมผู้สูงอายุ” ซึง่อยู่ภายใต้ 

การก�ากบัดูแลของโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลตรัง โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเป็นผูน้�า

การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ ขณะที่ กิจการผู้สูงอายุด้านสวัสดิการและการพัฒนา 

เป็นงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง นอกจากน้ี ชุมชนบ้านตรัง

ยังมีระบบสนับสนุนการบริหารกิจการผู้สูงอายุซึ่งตั้งอยู่บนฐานการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

ในพื้นที่ หน่วยงานที่ส�าคัญในที่นี้ได้แก่ วัดประเวศน์ภูผา (วัดบ้านตรัง) และ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรัง

ค�าส�าคัญ : ผู้สูงอายุ, การสูงอายุ, สังคมสูงอายุ
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มิติทำงสังคม สุขภำพและควำมปลอดภัย: ควำมเชื่อมั่นต่อรัฐบำลในกำร
เข้ำรับวัคซีนปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของประชำชน 

Social, Health and Safety Dimensions : Public Confidence 
Towards the Government in Accepting Coronavirus 2019  

Vaccination 
ณัฐธันยา สุวรรณเลขา1 ยศธร ทวีพล2

Nattanya Suwanleka1 Yossathorn Taweephon2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : nattanya3251@gmail.com

บทคัดย่อ

ความกังวลของประชาชนต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แพร่หลายในกลุ่มประเทศก�าลัง

พัฒนา ส่วนใหญ่ตั้งค�าถามเก่ียวกับประสิทธิภาพวัคซีน รวมถึงผลข้างเคียง จนกระทั่งขาดความเชื่อมั่นและ

ปฏิเสธการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม การศึกษานี้จึงมี

วตัถปุระสงค์ศกึษาความเชือ่มัน่ต่อรฐับาลในการเข้ารบัวคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ของประชาชน  

การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 396 ตัวอย่าง  

ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา การศึกษาพบว่า มิติความปลอดภัยจากการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  

อยูใ่นระดบัต�า่สดุ รองลงมาเป็นมิตด้ิานสังคมและมติสิขุภาพ ตามล�าดบั ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าการสร้างความเชือ่มัน่ 

ต่อประชาชนในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากรัฐบาล ยังคงอยู่ในระดับต�่า โดยเป็นผลกระทบจาก 

ข้อจ�ากัดการเลือกประเภทและยี่ห้อวัคซีน อย่างไรก็ตามแม้มิติความปลอดภัย อยู่ในระดับต�่า แต่มิติสุขภาพ

ถือเป็นบทบาทส�าคัญที่ยังคงมีน�้าหนักเล็กน้อยต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากการลดผลกระทบความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 

ค�าส�าคัญ : โควิด-19, วัคซีนป้องกันโควิด-19, โคโรน่าไวรัส 
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ควำมต้องกำร แรงกดดัน และควำมเหลื่อมล�้ำ : นำนำทัศนะของคนต่ำง
จังหวัดต่อกำรได้รับวัคซีนปอ้งกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
Requirement, Pressure, and Inequality : Symposium of 

Provincial People Towards COVID-19 Vaccination
ศุภวัตน์ ณ สงขลา1 ยศธร ทวีพล2

Supawat Na Songkhla1 Yossathorn Taweephon2

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : Supawat825421@gmail.com

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ในประเทศไทย น�ามาซึง่การจดัสรรวคัซนีป้องกนั 

และบรรเทาการติดต่อของโรคดังกล่าว อย่างไรก็ตามการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลไทย ยังคง 

ถูกวิพากวิจารณ์จากประชาชนเก่ียวกับความเหลื่อมล�้าในการจัดสรร การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษา

ความเหล่ือมล�้าการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล รวมถึงความต้องการและแรงกดดันต่อการได้รับ 

การจัดสรรวัคซีนในกลุ่มคนต่างจังหวัด การศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน 

จ�านวน 397 ตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถาม ในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกรณีศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมลูโดยใช้สถิตพิรรณนา การศกึษาพบว่า แม้คนต่างจงัหวัดมคีวามต้องการได้รับการจดัสรรวคัซนีโควิด-19 สงู  

แต่ความต้องการได้รบัการจดัสรรวคัซนีมแีรงกดดนัจากความจ�าเป็นในการเตรียมความพร้อมกลับเข้าสูส่งัคม

เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตอย่างปกติเป็นหลัก โดยปราศจากแรงกดดันจากการสร้างความเชื่อ

มัน่ต่อวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ของรฐับาล ในขณะเดยีวกนักลุม่คนต่างจงัหวดัส่วนใหญ่มองว่าเกดิความเหลือ่ม

ล�้าในมิติการจัดล�าดับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลในพื้นที่ของตนเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนกลาง 

ค�าส�าคัญ : ความเหลื่อมล�้า, โควิด-19, วัคซีนโควิด-19 
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 กำรใช้บทกลอนมโนรำห์เพื่อกำรหำเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้ำนครตรัง
Use of a Manorah Poem for The Election Campaign 

of Tonkla Nakorn Trang Team
วนภรณ์ จักรมานนท์1 วิทยาธร ท่อแก้ว2 สุภาภรณ์ ศรีดี3

Wanaporn Jakmanon1 Wittayatorn Tokeaw2 Supaporn Sridee3

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : Wanaporn.ja1@skru.ac.th

บทคัดย่อ

การหาเสียงเลือกตั้ง ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงในการสร้างการรู้จัก จดจ�า รวมถึงความเชื่อมั่น  

ศรัทธาในทีมการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ดังน้ันจะเห็นว่าเมื่อมีประกาศการเลือกตั้งครั้งใด แต่ละพื้นท่ี 

ต่างเห็นบรรยากาศของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างคึกคัก ซึ่งแต่ละทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ต่างใช้ยุทธวิธี

ต่างๆ เพื่อสื่อสารและน�าเสนอข้อมูลทีม ภาพลักษณ์ของทีม ผลการด�าเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา รวมถึง 

“นโยบาย” ซึง่เป็นหวัใจส�าคญัในการหาเสยีงเลอืกตัง้เพือ่ให้ประชาชนเข้าใจเจตนารมณ์ และความเชือ่มัน่ในการ

ก้าวมาเพื่อเป็นตัวแทนดูแลประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นแต่ละทีมจึงต่างระดมสรรพก�าลังสื่อเพื่อสื่อสารนโยบาย 

ของทีมให้สอดรับกับยุคสมัย สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ซึ่งตั้งอยู่บนความถูกต้องของระเบียบ 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยวธิกีารหาเสยีงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ทั้งทางเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล์ เอสเอ็มเอส  

รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท ดังนั้น การน�าเสนอนโยบายจึงเป็นเร่ืองท้าทายส�าหรับทีมการเมือง 

ที่ต้องสร้างสรรค์ “เน้ือหา” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดปราศรัยบนเวที  

การลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน การเดินเคาะประตูบ้าน การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใช้สื่อพื้นบ้าน 

เพือ่ให้สอดคล้องกับบรบิทของประชาชน ส�าหรบับทความวิชาการฉบบันี ้ผูเ้ขียนหยิบยกการเลือกใช้ “บทกลอน

มโนราห์” ซ่ึงเป็นสื่อพื้นบ้านภาคใต้ที่เคียงคู่กับคนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน จนมีวลีที่ได้ยินกัน 

จนคุ้นหูว่า “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา” มาเป็นอีกหนึ่งในเคร่ืองมือของการหาเสียงเลือกตั้งของ “ทีมต้นกล้า

นครตรัง” หนึ่งในทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งการใช้บทกลอนมโนราห์ 

ในการหาเสยีงเลือกตัง้ครัง้น้ี นบัเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัทีมการเมอืงท้องถิน่อืน่ๆ โดยมจีดุมุ่งหมาย

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก จดจ�า สร้างความใกล้ชิด เป็นกันเองซึ่งเป็นผลไปสู่ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในทีม

ต้นกล้านครตรัง จนน�าไปสู่การลงคะแนนเสียงให้กับทีมได้ในที่สุด 

ค�าส�าคัญ : บทกลอนมโนราห์, การหาเสียงเลือกตั้ง, ทีมต้นกล้านครตรัง
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กำรมีส่วนร่วมของชุมชนกับกำรแก้ปัญหำมลพิษทำงอำกำศ
ในต�ำบลพนมไพร อ�ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

The Participation of The Community with Solving The Problem  
of Air Pollution in Phanomphrai Subdistrict,  

Phanomphrai District, Roi-et Province
ชัยวุฒิ เอี่ยมรัศมีกุล1

Chaiwut Iamratsamikul1

25	ม.6	ต.พนมไพร	อ.พนมไพร	จ.ร้อยเอ็ด
E-mail : Chaiwut.tek1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในต�าบลพนมไพร  

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหา 

มลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนอ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเสนอ

แนะแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย

เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมายใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 1) นายกเทศบาล 

ต�าบลพนมไพร จ�านวน 1 คน 2) อาสาสมัครสาธารณสุข จ�านวน 6 คน 3) เกษตรกร จ�านวน 60 คน  

4) ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ�านวน 60 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ 

ทีส่่งผลต่อสขุภาพของประชาชนในอ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ พบว่า ขาดการบรหิารจดัการโรงก�าจัดขยะ 

ที่มีประสิทธิภาพ และขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ่ม 2) ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการจัดการมลพิษ

ทางอากาศแบบมส่ีวนร่วมในอ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 3 แนวทาง ได้แก่ 1) พฒันาชดุความรู้ 

เผยแพร่สูช่มุชน เพ่ือปลกูจติส�านกึในการจดัการขยะ และควบคมุการเผาในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 2) การจดัการขยะ 

ด้วยวิธีการฝังกลบ 3) การจัดการขยะด้วยวิธีคัดแยกขยะ น�าขยะกลับมาใช้ใหม่ และน�าขยะมูลฝอยไป 

หมักท�าปุ๋ย 

ค�าส�าคัญ : การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ, ปัญหาการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ, แนวทางการจัดการ

มลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วม
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ผลของกำรปรึกษำเชิงจิตวิทยำแบบรำยบุคคลที่มีต่อกำรดูแลตนเอง
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Effects of Individual Counseling on Self-Care Among HIV 
Infected Persons

บรรหาร อินทร์แก้ว1 เสรี ใหม่จันทร์2

Banhan Inkaew1 Seri Maichan2

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา	ภาควิชาจิตวิทยา	คณะมนุษศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : banhan7981@gmail.com

บทคัดย่อ

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของการปรึกษาเชงิจิตวทิยาแบบรายบคุคลทีม่ต่ีอการ 

ก�ากับตนเองในการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีเดี่ยว ใช้วิธีการสุ่ม 

แบบเจาะจงเพือ่ค้นหาผูส้มคัรใจเข้าร่วม มผีูส้มัครใจเข้าร่วมจ�านวน 4 คน อกีทัง้บนัทึกข้อมลูจากแบบประเมนิ

พฤติกรรมการดูแลตนเองในช่วงก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดการปรึกษา รวมทั้งบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพตาม

แนวคิดการผสมผสาน

ผลการวจิยัพบว่า ระดับคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองของทัง้ 4 คนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ และผลจาก 

ข้อมูลเชิงคุณภาพระบุถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกิดจากการตระหนักในตนเอง น�าไปสู่ความต้องการ 

ดแูลตนเองจากภายในและเปลีย่นเป็นแรงจงูใจให้ลงมอืกระท�า ผ่านการเสรมิแรงทีช่่วยกระตุน้ให้ถงึเป้าหมาย 

และเรียนรู้ในการเพิ่มสิ่งเร้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งการก�ากับตนเองในการดูแลตนเอง

ค�าส�าคัญ : ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล, การก�ากับตนเอง, การดูแลตนเอง
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กำรศึกษำค�ำประสมในหนังสือเรียนภำษำไทยส�ำหรับชำวต่ำงชำติ
A Study of Compound Words in Thai Learning Books 

for Foreigners
ฮาซัน บัวเชย1 จอมขวัญ สุทธินนท์2

Hasun Bauchey1 Jomkwan Sudhinont2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : Hasun.psu1@gmail.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการสร้างค�าประสมและการจัดหมวดหมู่ค�าประสม  

โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ 3 เล่ม โดยแบ่งเป็นระดับต้น 2 เล่ม  

และระดับกลาง 1 เล่ม ซึ่งผู้วิจัยรวบรวมค�าประสม 308 ค�า และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างออกมา 159 ค�า  

ผู้วิจัยคัดเลือกค�าประสมที่มีค�ามูลรวมกัน 2 ค�า และไม่เลือกค�าท่ีมีความหมายเป็นจ�านวนนับ โดยใช้ตาราง

รวบรวมข้อมูลการสร้างค�าประสม และตารางจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมเป็นเครื่องมือส�าหรับการจ�าแนก

ลักษณะการสร้างและการจัดหมวดหมู่ค�าประสม ผลการวิจัยพบว่า ค�าประสมที่พบในงานวิจัยมี 4 ประเภท 

ประเภทที่พบมากที่สุด คือ ค�าประสมที่เป็นค�านาม 113 ค�า ค�าประสมที่เป็นค�ากริยา 44 ค�า และประเภทที่

พบน้อยทีสุ่ด คอื ค�าประสมทีเ่ป็นค�าวเิศษณ์ 1 ค�า และค�าประสมทีเ่ป็นบพุบท 1 ค�า และการจ�าแนกหมวดหมู่ 

ค�าประสมตามความหมาย สามารถจ�าแนกได้ 2 หมวดหมู่คือ ค�าประสมที่เป็นรูปธรรมพบ 96 ค�า และ 

ค�าประสมทีเ่ป็นนามธรรมพบ 63 ค�า ข้อมลูท่ีได้จากงานวจิยันีจ้ะท�าให้ผูส้อนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตมีิความ

เข้าใจความมากน้อยในการใช้ค�าประสมหมวดหมู่ต่างๆของผู้เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งผู้สอนสามารถต่อยอด 

ในการออกแบบแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสมได้

ค�าส�าคัญ : ค�าประสม, หนังสือเรียน, ชาวต่างชาติ
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กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของนักศึกษำหลักสูตร
นิเทศศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ
กรณีศึกษำ : กำรผลิตสื่อกระจำยเสียงเพื่อชุมชน

The Development of The Teaching and Learning Model for  
The Communication Arts Students, Songkhla Rajabhat University : 
A Case Study of Broadcasting Media Production for Community

วนภรณ์ จักรมานนท์1 ฐานันดร ไพโรจน์2 เอกมาศ สงสว่าง3 

Wanaporn Jakmanon1 Thanandon Pairot2 Ekkamas Songsawang3

คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา1

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา2,3

E-mail : Wanaporn.ja1@skru.ac.th

บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) รปูแบบการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีง  

เพ่ือชมุชน 2) ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีงเพือ่ชมุชน และ3) แนวทางการ
พฒันาการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสียงเพือ่ชมุชน โดยมีกลุม่ประชากร คอื นักศกึษาชัน้ปีที่ 
3 หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ�านวน 6 คน ท่ีลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการผลิต
รายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 และตวัแทนชมุชนหรือผู้น�าชมุชน จ�านวน 3 
คน จาก 3 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอน และของชุมชนต่อการผลิตสื่อ เป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
ซึ่งใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัพบว่า 1) รปูแบบการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีงเพือ่ชมุชน มุง่เน้น
ให้ผูเ้รียนมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ ผู้
สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนศึกษาชุมชน ลงพื้นที่สอบถามความต้องการของชุมชน ด�าเนินการ
ผลิตในขั้น Pre-Production Production และ Post-Production ส่งมอบผลงานเพื่อใช้ประโยชน์ ประเมินผล
งานโดยชุมชน ประเมินรูปแบบการเรียนการสอน และประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 2) ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนการสอนอยู่
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.94 ชุมชนพึงพอใจต่อการผลิตผลงาน อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.57 และผลการ
ประเมนิผู้สอนโดยผูเ้รยีน อยูใ่นระดับดีมาก ค่าเฉล่ีย 4.92 โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า เน้ือหามคีวามน่าสนใจ ผู้สอน
มกีารสอนลกัษณะให้คดิ วเิคราะห์ และแก้ปัญหา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึง่การ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนมากยิ่งขึ้น 
และ3) แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอน สรปุได้ว่าควรออกแบบการเรยีนรูผ่้าน 5 ขัน้ตอนเพือ่ประยกุต์ใช้
กบัการเรยีนการสอนในรายวชิาอืน่ ๆ  ของหลกัสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาต่อไป คอื 
(1) บอกวตัถปุระสงค์การเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน (2) ทบทวนความรูเ้ดมิผ่านการน�าเสนอเพือ่ต่อยอดประสบการณ์
ใหม่ (3) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (4) ส่งเสริมการปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน และ5) วัดประเมิน
ผลการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้เรียน 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา, รูปแบบการเรียนการสอน, การผลิตสื่อกระจายเสียง, ชุมชน
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ภำคผนวก





ค�าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ 297/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 

ด้านบริการวิชาการ กับองค์กรภาครัฐ เอกชนธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม

(กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้  

ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022))

.....................................................

ด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์ และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก�าหนดจัดโครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ด้านบริการวิชาการกับ

องค์กรภาครฐั เอกชนธรุกจิ หรอือตุสาหกรรม (กิจกรรมการประชมุวชิาการระดับชาตภิาคเีครือข่ายการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)) ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 

2565 ณ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา และผ่านโปรแกรม Cisco 

Webex Meetings เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ�านาจ 

ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับ

ค�าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 1642/2561 ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอ�านาจและภารกิจให้

คณบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท�างาน 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

 1.1 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า)

 1.2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน

  (อาจารย์ศิรินทร์ญา เปียกลิ่น)

 1.3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  (อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์)

 1.4 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล)

 1.5 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

  (อาจารย์ ดร. ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล)

 1.6 หัวหน้าส�านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  (นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์)

หน้าท่ี ให้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิกจิกรรมให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
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2. คณะกรรมการอ�านวยการ

 2.1 อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก     ประธานกรรมการ

 2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า   กรรมการ

 2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน   กรรมการ

 2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   กรรมการ

 2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย   กรรมการ

 2.6 อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์    กรรมการ

 2.7 อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส     กรรมการ

 2.8 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก    กรรมการ

 2.9 อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล     กรรมการ

 2.10 อาจารย์วรธา มงคลสืบสกุล     กรรมการ

 2.11 อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ 1. รับผิดชอบบริหารจัดการกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  2. ประสานงานองค์กรร่วมจัด

  3. ดูแลก�าหนดการและก�ากับการด�าเนินรายการ 

  4. ก�ากับ ติดตาม การท�างานของฝ่ายต่างๆ

3. คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

 3.1 อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์     ประธานกรรมการ

 3.2 นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์     กรรมการ

 3.3 นางสาวปภัสรา บุตรบุรี     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ 1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการด�าเนินงานตามกิจกรรม

  2. รับผิดชอบงานธุรการและเลขานุการของกิจกรรม

  3. สนับสนุนการท�างานของฝ่ายอ�านวยการ

  4. รับผิดชอบงานรับรององค์กรร่วมจัด วิทยากร และแขกพิเศษ

  5. ก�ากับรายการ ก�าหนดการ

  6. จัดท�าสูจิบัตร จัดท�าเสื้อ และจัดหาของที่ระลึก

  7. จัดท�าค�ากล่าวรายงาน และค�ากล่าวเปิดงาน

  8. จัดเตรียมรายชื่อ และรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมในวันจัดกิจกรรม

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและจัดท�า Proceeding

 4.1 อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์    ประธานกรรมการ

 4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า   กรรมการ

 4.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน   กรรมการ

 4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   กรรมการ

 4.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย   กรรมการ
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 4.6 อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก     กรรมการ

 4.7 อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส      กรรมการ

 4.8 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก    กรรมการ

 4.9 อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล     กรรมการ

 4.10 อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์     กรรมการ

 4.11 อาจารย์วรธา มงคลสืบสกุล     กรรมการ

 4.12 นางสาวปภัสรา บุตรบุรี     กรรมการ

 4.13 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจันทร์     กรรมการ

 4.14 นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์     กรรมการ

 4.15 นางสาวสารายา เปาะโซะ     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ 1. ตรวจรับและจ�าแนกประเภทบทความวิจัย

  2. จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. รับบทความวิจัยและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งต่อไปยังผู้น�าเสนอ

  4. รับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์จากผู้น�าเสนอ 

  5. จัดท�าตารางการน�าเสนอผลงาน 

  6. เป็นผู้ด�าเนินรายการ ผู้ประสานงาน และอ�านวยความสะดวกประจ�าห้องย่อย 

  7. รวบรวมผลรางวัล

  8. จัดท�า Proceeding การประชุม เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ และจัดส่ง 

   ไปยังห้องสมุดต่างๆ

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 

 5.1 อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส     ประธานกรรมการ 

 5.2 นางสาวนุชรีย์ สุบินรัตน์     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ 1. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส�าหรับคณะกรรมการในการประชุมเตรียมงาน

  2. จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มส�าหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

6. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ

 6.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   ประธานกรรมการ

 6.2 นางสาวภาวิณี ตันรังสรรค์     กรรมการ

 6.3 นายพิเชษฐา ขุมทอง     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ 1. ด�าเนินการเบิก-จ่ายงบประมาณของกิจกรรม

  2. ออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

  3. จัดเตรียมค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ และเอกสารอื่นๆ 

   ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรม

  4. รวบรวมหลักฐานการใช้จ่ายเงินจากฝ่ายต่างๆ
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  5. จัดหาวัสดุ จ้างเหมาบริการ และจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 

   และการจ้างเหมาบริการ

  6. สรุปค่าใช้จ่ายในการด�าเนินโครงการ

7. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สถานที่ สื่อ ประชาสัมพันธ์ และจัดท�าเกียรติบัตร

 7.1 อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก     ประธานกรรมการ

 7.2 นางวรินทร์พร คามบุตร     กรรมการ

 7.3 นายภานุวัฒน์ มานพ     กรรมการ

 7.4 นายชัยวุฒิ ปลื้มใจ       กรรมการ

 7.5 นายภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์      กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. จัดเตรียมห้องประชุมและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องประชุม

  2. รับผิดชอบงานตกแต่งสถานที่และเวที 

  3. รับผิดชอบงานถ่ายทอดสดออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ

  4. รับผิดชอบระบบลงทะเบียนออนไลน์ และสรุปผลการลงทะเบียน

  5. ดูแลระบบประจ�าห้องย่อย

  6. จัดท�าเกียรติบัตร

8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

 8.1 อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก    ประธานกรรมการ

 8.2 นางสาวชิดชนก พุฒิกรดุรงค์     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ 1. จัดท�าแบบประเมินผลออนไลน์

  2. สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  3. จัดท�ารายงานผลกิจกรรม

9. คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร

 9.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   ประธานกรรมการ

 9.2 อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล     กรรมการและเลขานุการ

หน้าที ่ด�าเนินงานด้านพิธีกรในพิธีเปิดและพิธีปิดกิจกรรม

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานฝ่ายวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่าย  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022)

.....................................................

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสมาคมการจัดการ  

งานบุคคลแห่งประเทศไทย และ 6 สถาบันการศึกษาที่เปิดท�าการเรียนการสอนในหลักสูตรการบริหาร 

ทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคใต้ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏนครศรธีรรมราช มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูกต็ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มหาวทิยาลยัหาดใหญ่  

และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี ก�าหนดจดัการประชมุวชิาการระดับชาติ ภาคเีครอืข่าย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ในวันเสาร์ท่ี 

2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านโปรแกรม Cisco  

Webex Meetings เพื่อให้การด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ�านาจ 

ตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 ประกอบกับ

ค�าส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ี 1642/2561 ลงวันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบอ�านาจและภารกิจ 

ให้คณบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะท�างาน 

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. อาจารย์ ดร. วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์    ประธานกรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า    กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวนธง ครุฑจ้อน   กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ทองขะโชค   กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย   กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

6. อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
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7. อาจารย์ ดร. อภิรดี จิโรภาส     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

8. อาจารย์ ดร. วิชชาญ จุลหริก     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

9. อาจารย์ ดร. ยศธร ทวีพล     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

10. อาจารย์ ดร. ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์    กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

11. อาจารย์ชีวนันท์ คุณพิทักษ์     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

12. อาจารย์วรธา มงคลสืบสกุล     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)

13. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์   กรรมการ

 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง    กรรมการ

 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์   กรรมการ

 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ จุสปาโล    กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพรรณ จันทร์อินทร์    กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิดาภัทร อนุชาญ    กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ พรหมใหม่   กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา พัฒนา    กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชญา ชุมศรี    กรรมการ

 (คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัย)

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ไวว่อง    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)
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23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ ทิพยรส    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัย ฮารีบิน    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพล วงศ์เสรี    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

26. อาจารย์ ดร. รุ่งนภา อริยะพลปัญยา    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

27. อาจารย์ ดร. ศักดา ขจรบุญ     กรรมการ

 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)

28. อาจารย์ ดร. สุภาวดี สุทธิรักษ์     กรรมการ

 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

29. อาจารย์สุรินทร์ ชุมแก้ว      กรรมการ

 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

30. อาจารย์ ดร. ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา)

31. อาจารย์ ดร. ฟาริดา ซาชา      กรรมการ

 (คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์   กรรมการ

 (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง)

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย   กรรมการ

 (คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง)

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลวดี ลิ่มอุสันโน   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตหาดใหญ่)
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36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัทนชัย สุทธิพันธุ์   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

38. อาจารย์ ดร. ธัญรดี ทวีกาญจน์     กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

39. อาจารย์ ดร. ดนุวัศ สุวรรณวงศ์     กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

40. อาจารย์ ดร. ฤๅชุตา เทพยากุล     กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 วิทยาเขตหาดใหญ่)

41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยปริณ ทองสามสี   กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี)

42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพจน์ ปานรอด   กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี)

43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว    กรรมการ

 (คณะวิทยาการสื่อสาร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

44. อาจารย์ ดร. กฤษดี พ่วงรอด     กรรมการ

 (คณะวิทยาการสื่อสาร

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี)

45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนียา บริพิศ    กรรมการ

 (ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวลักษณ์ อ้วนสอาด    กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่)

47. อาจารย์ ดร. ทัศนีย์ หอมกลิ่น     กรรมการ

 (คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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48. อาจารย์ ดร. อนิรุต หนูปลอด     กรรมการ

 (หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร)

49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่   กรรมการ

 (คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา)

50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ แสงทอง   กรรมการ

 (คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่)

51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชชพร เทียบจัตุรัส   กรรมการ

 (คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร)

52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นครชัยกุล    กรรมการ

 (คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

53. อาจารย์ ดร. สรัญณี อุเส็นยาง     กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)

54. อาจารย์ ดร. สุจิตรา แซ่ลิ่ม     กรรมการ

 (ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

56. อาจารย์ ดร. อารยา อริยา     กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง)

57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีชญาดา พื้นผา    กรรมการ

 (คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

58. รองศาสตราจารย์ ดร. นัทที ขจรกิตติยา    กรรมการ

 (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)

59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ กาญจนธานี   กรรมการ

 (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)

60. นางสาวปภัสรา บุตรบุรี      กรรมการ

61. นางสาวจุฑารัตน์ บุญจันทร์     กรรมการ

62. นางสาวปาริชาติ เรืองรัตน์     กรรมการ

63. นางสาวสารายา เปาะโซะ     กรรมการและเลขานุการ
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หน้าที่ 1. ตรวจรับและจ�าแนกประเภทบทความวิจัย

  2. จัดส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา

  3. พิจารณาบทความ

  4. รับบทความและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งต่อไปยังผู้น�าเสนอ

  5. รับบทความฉบับสมบูรณ์จากผู้น�าเสนอ 

  6. จัดท�าตารางการน�าเสนอผลงาน 

  7. เป็นผู้ด�าเนินรายการ ผู้ประสานงาน และอ�านวยความสะดวกประจ�าห้องย่อย 

  8. รวบรวมผลประเมินบทความ

  9. จัดท�า Abstract book และ Proceeding การประชุม เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

   ของ คณะฯ และจัดส่งไปยังห้องสมุดต่างๆ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

       
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ด�า)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
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