




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 โดยได้รบัเกียรติ

จากสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย และมหาวทิยาลัยในเครือข่าย ประกอบด้วย มหาวทิยาลยั

ราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

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 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการฯ ฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความจากผู้เข้าร่วมน�าเสนอ 

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

33 บทความ 2) ด้านการบริหารจัดการ จ�านวน ๒๗ บทความ และ 3) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 8 บทความ

 ทัง้นีค้ณะกรรมการด�าเนนิงานประชมุวิชาการ ฯ ขอขอบคณุผูท้รงคณุวฒุจิากมหาวทิยาลัยต่าง ๆ   

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)
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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  13

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

	 เอกภพ	ศิริวัฒน์

S103 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น  23

 ราชมังคลา สงขลา

	 โรสนา	หัสต�า

S104 ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 35

 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

	 กฤศ	ก�าเนิดติณห์กุลธร

S105 แนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัล 49

	 ศิราพร	การะเกษ

S106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  61

 มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 จุฬารัตน์	ทองหนู

S107 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย  71

 บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)

	 ช่อทิพ	ยี่สุย

S108 แรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน : การทบทวนวรรณกรรม 81

	 ณัฐริกา	อินทนะ

S109 ความแตกต่างระหว่างวัยของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยที่ส่งผลต่อการท�างานร่วมกัน 93

 ในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด

	 ธนเดช	ช่วยดู

S110 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย  109

 บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

	 ธนพร	มะระยงค์

S111 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ  123

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

	 นรพชร	ศรีเชื้อ
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S112 คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน : การทบทวนวรรณกรรม 137

	 นิจินา	ราชภักดี

S113 อิทธิพลของค่าตอบเเทนที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันของพนักงาน 147

	 ปัณฑิตา	วรเดช
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	 ปาริชาติ	ศุกรวัติ
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S115 กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน 171

 ของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

	 ผกาพันธุ์	ชูพันธุ์

S116 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล 183

	 พิมพิไล	สืบจุ้ย

S117 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 195
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S119 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  229

 กรณีศึกษา : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

	 วิไลภรณ์	เชื้อรักษ์

S120 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 245

	 วิภาดา	จงจิตร

S121 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครสงขลา 257

	 อรัญญา	กองแก้ว

S122 การท�างานในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน  271

 กรณีศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

	 สิทธิชัย	ทองรักทอง

S123 ภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรใน 283

 องค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ณัฐพงศ์	รัตนพันธ



สารบัญ (ต่อ)

S124 แรงจูงใจในการท�างานและความสามารถในการท�างานของบุคลากร 295

 ภายในการยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 2) 

 ต�าบลกรุงหยัน อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 วิชิดา	ชูมณี

S125 การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 305

	 เกศสุดา	บุญฤทธิ์

S126 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 313

	 ศิริประภา	คงจันทร์

S127 การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากร 323

 ในองค์กร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 สุวนันท์	จุลเพชร
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S128 การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ 335

	 ที	คงประดิษฐ์

S129 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู  347

 ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

	 ประพันธ์	ชัยกิจอุราใจ

S130 คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 357

	 เอกพล	วงศ์เสรี

S131 การปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari Phuket 369

	 จุรีรัตน์	ว่องปลูกศิลป์

S132 อิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง จังหวัดภูเก็ต 381

	 ยุสรอ	โอมณี

S133 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 391

 องค์การบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต

	 ลุบนา	นิยมเดชา



สารบัญ (ต่อ)
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S201 รูปแบบการจัดการขยะตามแนวทางโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี 405

 อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	 กรสุดา	พรมจันทร์

S202 กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด 417

	 กิตติมา	เรือศรีจันทร์

S203 องค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ 427

	 พรพิพัฒน์	เป็นไทย

S204 การถอดบทเรียนการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการจัดการเรียนรู้ 439

 โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

	 พรรณวษา	แกล้วทนงค์

S205 อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  449

 และการส่งเสริมการขายต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) 

 ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y

	 วิภารัตน์	แดงงาม

S206 อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ  463

 ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

	 สุนิษา	น้อยหล่อ

S207 ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของนักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร 473

	 สุมินตรา	อาศัยราษฎร์

S208 ภาพลักษณ์ตราสินค้า และคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักด ี 489

 ของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

	 อากิฟ	ดือรามะ

S209 การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง 503

 ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

	 กวินทิพย์	ศุภเสวต

S210 กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ 513

 นักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ในประเทศไทย

	 ปณิดา	ไทยนุกูล

S211 คุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าทับ  525

 อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่

	 จุฑามาศ	เกื้อไข่



สารบัญ (ต่อ)

S212 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน 537

	 เจนจิรา	จอนสุข

S213 การศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟ 549

 ของประเทศไทย

	 ณัฐธิดา	พรหมมานนท์

S214 การศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออก 561

 ในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

	 พัชรมน	หล�าโต๊ะแหล๊ะ

S215 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 573

	 ภัทรพร	ซุ่นเซ่ง

S216 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย 583

	 นิสรีน	หมุดเหล็บ
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S217 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 597

 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 เฉลิมขวัญ	ฉิมเอม

S218 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า 609

 เส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ

 โคโรนาไวรัส (COVID-19)

	 กชกร	พลประสิทธิ์

S219 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุร ี 619

	 ฌาภิญญา	แก้วใส

S220 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา  633

 ที่พยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

	 นาริ	กีรติสถิตพร

S221 ปัจจัยทางด้านสภาพคล่องที่ส่งผลต่อการท�าก�าไรของบริษัทที่จดทะเบียน 645

 ในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

	 บุณยกร	แพงสวัสดิ์

S222 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภค 655

 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 ผไท	อ่างบุญพงษ์



สารบัญ (ต่อ)

S223 ทรัพยากรในการบริหารกับประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 669

 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

	 อนันต์	บุญสนอง

S224 ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 681

 ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

	 อภิรดี	พรมสาเพชร

S225 ความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของก�าลังพลกรมทหารราบที่ 112 693

	 อดิศักดิ์	สืบธรรมมา

S226 ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  703

 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

	 บัญฑิต	ไวว่อง

S227 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตในการท�างาน 715

 ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal)

	 ยุทธชัย	ฮารีบิน

Session 03 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

S301 การบริหารกิจการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 735

	 ธารทิพย์	รักสงบ

S302 มิติทางสังคม สุขภาพและความปลอดภัย: ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการเข้ารับวัคซีน 745

 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน 

	 ณัฐธันยา	สุวรรณเลขา

S303 ความต้องการ แรงกดดัน และความเหลื่อมล�้า : นานาทัศนะของคนต่างจังหวัด 755

 ต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

	 ศุภวัตน์	ณ	สงขลา

S304 การใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรัง 765

	 วนภรณ์	จักรมานนท์

S305 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในต�าบลพนมไพร  779

 อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

	 ชัยวุฒิ	เอี่ยมรัศมีกุล

S306 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลที่มีต่อการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี 789

	 บรรหาร	อินทร์แก้ว



สารบัญ (ต่อ)

S307 การศึกษาค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ 803

	 ฮาซัน	บัวเชย

S308 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  821

 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

Abstract

Measures D-M-H-T-T have been implemented under the 2019 coronavirus epidemic 
situation to alleviate the spread in many countries worldwide. However, the action continues to  
be criticized for its success. The objective of this study was to study people’s behavior by the  
D-M-H-T-T prevention measures for COVID-19 using quantitative research. Data were collected using 
a questionnaire from 395 Khao Rup Chang municipality and analyzed descriptive statistics. The study 
found that almost all dimensions of the D-M-H-T-T prevention measures for COVID-19 are weak, with 
most people having concrete restrictions on the practice, especially the population in the group with 
limited economic status, which causes the cost of living. Therefore, the government needs to support 
and promote, including giving importance to socially vulnerable groups, primarily marginalized groups. 
It is necessary to encourage the practice of these populations by the D-M-H-T-T measures through 
budgetary support and knowledge to achieve the 2019 coronavirus epidemic mitigation goals.

Keyword : COVID-19, D-M-H-T-T Measures, Local Government, Extreme Control Zone 
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บทน�า

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือส�าคัญของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งมีบทบาทต่อการแสดง

ความต้องการของรัฐบาลภายใต้การตัดสินใจและการปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนชัดเจนเพื่อให้นักปฏิบัติรวมถึง 

นักวิชาการสามารถด�าเนินนโยบายได้อย่างประสบความส�าเร็จ อาทิ วาระนโยบาย การก�าหนดนโยบาย 

การปฏิบัตินโยบายและการประเมินผลนโยบาย ซึ่งแต่ละกระบวนการมีวิธีปฏิบัติเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

อย่างไรก็ตามในประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนไม่น้อยต่างประสบปัญหากับการน�านโยบายสาธารณะมาใช้

พัฒนาประเทศ โดยไม่สามารถน�านโยบายมาเป็นเครื่องมือพัฒนาอย่างประสบความส�าเร็จ ในขณะเดียวกัน

ก่อให้เกดิปัญหาตามมาหลายประการ โดยเฉพาะการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะในประเทศไทย การศกึษา

จ�านวนไม่น้อยพบว่าก่อให้เกิดปัญหาทั้งในแง่การก�าหนด การปฏิบัติ และการประเมินผล ดังนั้นการก�าหนด

นโยบายสาธารณะรฐับาลจ�าเป็นต้องตระหนักต่อขัน้ตอนและกระบวนการนโยบายอย่างรอบคอบ โดยจ�าเป็น

ต้องค�านึงถึงการสร้างการมีส่วนร่วม (จิราพร บาริศรี และคณะ, 2564; วรยุทธ นาคอ้าย และคณะ, 2563; 

กัลยารัตน์ อินทบุญศรี, 2563) การเปิดโอกาสและส่งเสริมเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 

รวมถึงส่งเสริมบทบาทผู้น�า (รุ่งทิวา มากอิ่ม และคณะ, 2563) เพื่อให้นโยบายสาธารณะประสบความส�าเร็จ 

บทบาทรัฐบาลต่อนโยบายสาธารณะจึงเป็นกุญแจส�าคัญของการกระตุ้นให้มาตรการนโยบาย

บรรลุเป้าหมายและสามารถท�าให้มาตรการอันเป็นเงื่อนไขส�าคัญของนโยบายประสบความส�าเร็จ โดยหาก

พิจารณาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า รัฐบาลทั่วโลกมีความพยายามใช้กลไก

นโยบายสาธารณะผ่านการก�าหนดมาตรการต่างๆ เพือ่บรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดและน�ามาซึง่การปกป้อง

ชีวิตของประชาชนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ธีรพร สถิรอังกูร และคณะ, 2564; ธีระพงษ์  

ทศวัฒน์ และคณะ, 2563) โดยมีกลไกส�าคัญ ได้แก่ มาตรการป้องกันโควิด-19 ตามหลัก D-M-H-T-T  

ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 แต่อย่างไรก็ตามมาตรการ D-M-H-T-T ถูกตั้งค�าถามอย่างแพร่หลายว่าสามารถขับเคลื่อนให้ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายของมาตรการมากน้อยเพียงใด โดยยังคงมีประชาชนส่วนใหญ่

ฝ่าฝืน ดังนั้นมาตรการภาครัฐต่อการควบคุมการแพร่ระบาดจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินการทบทวน

อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและภาครัฐในการผลักดันให้มาตรการบรรลุเป้าหมาย

การควบคมุโรคและลดผลกระทบทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนต่อชวีติประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจและการเมอืง (สุพตัรา 

รุ่งรัตน์ และคณะ, 2564) 

มาตรการ D-M-H-T-T ซึ่งกล่าวถึงการป้องกันโควิด-19 ถือเป็นมาตรการซึ่งถูกยอมรับทั่วโลก

ว่าสามารถน�ามาจัดการกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยครอบคลุม 

ทัง้การเว้นระยะห่างทางสงัคม การตระหนกัต่อการสวมหน้ากากอนามยั การท�าความสะอาดมอื การตรวจวัด

อณุหภูม ิ(ฉตัรสุมน พฤฒิภญิโญ, 2563) การสแกนแอปพลเิคชนัไทยชนะ ซึง่ครอบคลมุทกุมติกิารป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างไรกต็ามช่วงทีผ่่านมา โดยเฉพาะในประเทศไทย มาตรการ 

D-M-H-T-T ถกูโต้แย้งว่าอาจไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรปูธรรม ยงัคงมปีระชาชนจ�านวนไม่น้อยมข้ีอจ�ากัด

การเข้าถึงหน้ากากอนามัย เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงไม่สามารถเว้นระยะห่างสังคม เนื่องจากมี

ความจ�าเป็นต่อการประกอบอาชพีในสถานทีท่ีม่ปีระชาชนจ�านวนมาก แม้ความรูถ้อืมส่ีวนส�าคญัต่อทศันคติ

การป้องกันตนเองจากโควิด-19 (ดรัญชนก พันธ์สุมา และคณะ, 2564; ณัฎฐวรรณ ค�าแสน และคณะ, 2564; 
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สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์, 2564) มาตรการ D-M-H-T-T จึงจ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและส่งเสริมควบคู่กับ

นโยบายอื่นๆ โดยต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วน (จุฬาพร เอื้อรักสกุลม, 2563) เนื่องจากการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 ยังคงมีระยะเวลาอย่างน้อย 1-2 ปี (วิรัตน์ ทองรอด, 2563) การสนับสนุน อาทิ งบประมาณเพื่อ

การจัดซื้อหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มีข้อจ�ากัดทางฐานะเศรษฐกิจอาจมีความจ�าเป็น การศึกษานี้จึงตระหนัก

ต่อการจัดการกับมาตราการ D-M-H-T-T ของประชาชนเพื่อน�ามาซึ่งข้อค้นพบจนกระทั่งน�ามาสู่วิธีการแก้ไข 

โดยมีเป้าหมายให้มาตรการ D-M-H-T-T สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคมและสุขภาพของประชาชน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนของประชาชนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 (D-M-H-T-T)

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดมาตรการการป้องกันโควิด-19

ส�านักนายกรัฐมนตรี (2563) ระบุว่า คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอมาตรการป้องกันโควิด-19 หลายมิติ อาทิ ด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็น

มาตรการป้องกันและควบคุมผู้เดินทางมาจากต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยจ�าเป็นต้องมี

หลกัฐานยนืยันการตรวจเช้ือโรค รวมถึงมาตรการด้านเวชภณัฑ์ป้องกนั ซึง่จ�าเป็นต้องตระหนกัต่อการส่งเสรมิ 

ให้ประชาชนเข้าถึงหน้ากากอนามยัอย่างครอบคลมุทกุพืน้ที ่โดยเฉพาะสถานทีท่ีม่ผีูค้นจ�านวนมาก ต่อมาเป็น

มติกิารตดิต่อสือ่สารข้อมลู มติดิงักล่าวตระหนกัต่อการเข้าถงึแหล่งข้อมลูสาธารณะจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

อาท ิกระทรวงสาธารณสขุ และศนูย์ข้อมลูโควดิ-19 ซึง่ถอืว่าเป็นมาตรการทีม่อีทิธพิลต่อประชาชน (อภญิญ์พทัร์ 

กสิุยารงัสิทธิ,์ 2563) และสือ่เกีย่วกบัโควดิ-19 จ�าเป็นต้องน�ามาใช้อย่างถูกต้อง (Patama, 2020) นอกจากนัน้  

กล่าวถึงมิติต่างประเทศ ซึ่งเป็นการป้องกันคนไทยในต่างประเทศให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ (ค�านวณ  

อึ้งชูศักด์ิ และคณะ, 2563) รวมถึงมาตรการป้องกันทางด้านการปิดสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการ 

แพร่ระบาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดของมาตรการดังกล่าวเน้นการลดการเดินทาง เพิ่มช่องว่างในการติดต่อ

สื่อสาร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจต่อลักษณะการติดเชื้อ ความรุนแรงและผลกระทบต่อสุขภาพ 

เศรษฐกิจและสังคม (บัญชา เกิดมณี และคณะ, 2563) ซึ่งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระยะยาว 

อย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวคิดมาตรการป้องกันโควิด-19 ถูกปรับปรุงให้เหมาะสมและปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม กรมควบคุมโรค (2564) ระบุว่ามาตรการ D-M-H-T-T เป็นบทบาทของประชาชน

ต่อการตระหนักต่อการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจ�าเป็นต้องประเมินและพิจารณาอาการ  

โดยประกอบด้วยอาการไข้ อาการทางระบบทางเดินหายใจ โดยมาตรการป้องกันแรก ได้แก่ D (Social  

Distancing) ซึ่งเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจ�าเป็นต้องมีระยะห่างกับผู้อ่ืนอย่างน้อยสองเมตร และ

ไม่อยู่ในพ้ืนที่แออัด ต่อมาเป็น M (Mask Wearing) โดยประชาชนจ�าเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่าง 

ต่อเนื่องเมื่อพบปะผู้คน นอกจากนั้น H (Hand Washing) เป็นการกล่าวถึงมาตรการล้างมือ โดยจ�าเป็นต้อง

ล้างอย่างทัว่ถงึด้วยน�า้เปล่า สบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์ ส่วน T (Testing) เก่ียวกับการตรวจอุณหภมูร่ิางกายอย่าง

สม�า่เสมอ และสดุท้าย T (Thai Cha Na) เป็นมาตรการสแกนแอปพลิเคชนัไทยชนะก่อนเข้าออกสถานทีต่่าง ๆ   

เพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการติดต่อผู้ป่วยในภายหลัง 
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นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าว รัฐบาลไทยมีแนวคิดการระงับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 โดยใช้กลไกควบคมุการเข้าออกเคหะสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น. และการปิดห้างสรรพ

สินค้าเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกยกระดับกรณีที่ไม่สามารถควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคได้ ซ่ึงมาตรการดงักล่าวถกูบงัคบัใช้ในหลายจงัหวดัของประเทศและถอืว่าเป็นมาตรการทีเ่ข้มข้น นอกจาก

นัน้มเีงือ่นไขการเปิดปิดสถานทีอ่ย่างครอบคลมุ อาท ิการปิดร้านอาหารภายในเวลา 20.00 น. และก�าหนดให้

มีการซื้ออาหารกลับบ้านเท่านั้น ในขณะที่หากเป็นโรงแรม ก�าหนดให้ไม่สามารถท�ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะ

การประชมุสัมมนา ซึง่มคีนจ�านวนมากอยูใ่นสถานที ่ส่วนโรงเรยีน สถาบนัการศกึษา ไม่สามารถใช้สถานท่ีเพือ่

ประกอบการเรียนการสอนได้ อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากมาตรการซึ่งเข้มงวด บทบาทภาครัฐต่อการระงับ

การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ยังพิจารณาอนุญาตให้เปิดสถานทีต่่างๆ แต่จ�าเป็นต้องตระหนกั

และเข้มงวดต่อการประกอบธุรกรรม อาทิ โรงพยาบาล ธุรกิจการเงิน ร้านขายยา ร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็น 

เช่น แก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานที่ดูแลคนชรา รวมถึงกิจกรรมบริการสาธารณะอื่นๆ ได้แก่ 

การจัดเก็บขยะ การท�าความสะอาดสถานที่สาธารณะ เป็นต้น (ฐานเศรษฐกิจ, 2564) 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง

เขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจ�านวน 18,072 คน โดยผู้วิจัยได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และก�าหนดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05  

จึงมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ�านวน 395 ตัวอย่าง และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบ่งออกเป็นข้อมูลทั่วไป

ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะ อาชพี และการศกึษา แบบสอบถามการปฏบิตัติามมาตรการ 

(D-M-H-T-T) ควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19 และแบบสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนต่อมาตรการ 

(D-M-H-T-T) ซึง่เป็นนโยบายสาธารณะในสถานการณ์การระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจน

การก�าหนดค�าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ส่วนการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือเร่ิมจากพิจารณาค่า

ความแม่นตรง (Validity) โดยน�าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนให้ผู้เชี่ยวชาญสามท่านตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไข 

มเีป้าหมายให้การใช้ภาษาครอบคลมุเนือ้หา โดยปรบัปรุงแก้ไขก่อนน�าแบบสอบถามไปทดสอบเกบ็ข้อมลูกบั

กลุ่มตัวอย่าง หลังจากนั้นน�ากลับมาปรุงแก้ไขก่อนด�าเนินการเก็บจริง ส่วนการทดสอบความเชื่อถือได้ พบว่า 

ภาพรวมของค่าอัลฟ่าเมื่อพิจารณาจากประเด็นค�าถามแต่ละประเด็นอยู่ในขอบข่ายที่เชื่อถือได้ 

ตารางที่ 1 ผลทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม

ประเด็นค�าถาม จ�านวนค�าถาม ค่า Alpha 

การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 4 ข้อ .735

การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (Mask Wearing) 4 ข้อ .737

หมั่นล้างมือ (Hand Washing) 3 ข้อ .781

ตรวจวัดอุณหภูมิ (Testing) 2 ข้อ .930

ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ (Thai Cha na) 1 ข้อ .761

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันแบบ D-M-H-T-T 3 ข้อ .704
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ผลการวิจัย

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.2 (218)  

และ ชาย ร้อยละ 44.8 (177) อายุ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 28.81 ปี โดยอายุน้อยท่ีสุด คือ 17 ปี มากที่สุด คือ  

54 ปี ระดบัการศกึษา ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ร้อยละ 50.1 (198) อนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า ร้อยละ 26.6 (105)  

มธัยมศกึษาตอนปลาย ร้อยละ 12.2 (48) อาชพี พบว่า เป็นนกัเรยีน / นกัศกึษา ร้อยละ 27.8 (110) รองลงมา  

พบว่า บรษิทัเอกชน /ลกูจ้าง ร้อยละ 20.8 (82) ธุรกิจส่วนตวั / ค้าขาย ร้อยละ 20.3 (80) ข้าราชการ / พนกังาน

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.9 (51) รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 8.9 (35) เกษตรกรรม ร้อยละ 7.6 (30) รายได้ พบว่า  

ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 26.8 (106) รองลงมา 10,001-15,000 บาท 

ร้อยละ 23.8 (94) 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 19.0 (75) ต�่ากว่า 5,000 บาท ร้อยละ 14.9 (59) 20,001-

25000 บาท ร้อยละ 8.6 (34)

2. การปฏิบัติตนตามมาตรการ (D-M-H-T-T) ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 

ประเด็นดังกล่าวประกอบด้วยหัวข้อย่อย ซึ่งต้องการวัดเก่ียวกับการปฏิบัติตนตามมาตรการ  

D-M-H-T-T ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 จ�านวน 5 หัวข้อ จากตัวย่อมาตรการ D-M-H-T-T ได้แก่ 

D = การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancting) M = การสวมหน้ากากอนามัย (Mask Wearing)  

H = การหมั่นล้างมือ (Hand Washing) T = การตรวจวัดอุณหภูมิ (Testing) และ T = การใช้แอปพลิเคชัน

ไทยชนะ (Thai Cha na)

 2.1 การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 

 การหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.96 (S.D. 1.84) ผู้ตอบ

แบบสอบถามปฏิบัติการเว้นระยะห่าง ในระดับสูงสุดเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ งดออกจากบ้านหากไม่มี

ความจ�าเป็นเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.76 (S.D.1.97) การรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.75 (S.D.1.78) และหลีกเล่ียงการท�ากิจกรรมในพื้นที่แออัดในระดับต�่าสุด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

6.72 (S.D. 1.89) 

ตารางที่ 2 การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

การปฏิบัติตนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1. การหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่แออัด 6.72 1.89 1 10

2. การรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร ในที่สาธารณะ 6.75 1.78 2 10

3. การหลีกเลี่ยงการสัมผัสมือกับเพื่อนร่วมงาน 6.96 1.84 1 10

4. การงดออกจากบ้านหากไม่มีความจ�าเป็น 6.76 1.97 1 10

 2.2 การสวมหน้ากากอนามัย 

 การศกึษาพบว่ากลุม่ตวัอย่างสวมใส่หน้ากากอนามยัครอบปากและจมกู ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.95  

(S.D. 1.82) รองลงมาคือ การสวมใส่หน้ากากกากอนามัยทุกคร้ังเมื่อออกจากบ้าน เฉล่ียเท่ากับ 6.88  

(S.D. 1.72) การแยกหน้ากากอนามยัทีใ่ช้แล้วลงถงัขยะ ค่าเฉลีย่เท่ากบั 6.74 (S.D. 1.96) ผูต้อบแบบสอบถาม

สวมใส่หน้ากากอนามัยมากกว่าหนึ่งชั้นเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัด น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.74 (S.D. 1.74) 
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ตารางที่ 3 การสวมหน้ากากอนามัย 

การสวมหน้ากากอนามัย ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1. การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 6.88 1.72 1 10

2. การสวมใส่หน้ากากอนามัยมากกว่า 1 ชั้น เมื่ออยู่ในพื้นที่แออัด 6.74 1.74 2 10

3. การสวมใส่หน้ากากอนามัยครอบปากและจมูก 6.95 1.82 1 10

4. การแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วลงถังขยะ 6.74 1.96 1 10

 2.3 การหมั่นล้างมือ 

 การศึกษา พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามพกแอลกอฮอล์ติดตัวทุกคร้ังเมื่อออกจากบ้าน  

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.94 (S.D. 1.83) รองลงมา คือ การล้างมอืด้วยแอลกอฮอล์ทกุคร้ังเมือ่จบัส่ิงของในทีส่าธารณะ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.84 (S.D. 1.85) และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าออกบ้าน น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 6.67 (S.D. 1.85) 

ตารางที่ 4 การหมั่นล้างมือ 

การหมั่นล้างมือ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าออกบ้าน 6.67 1.85 1 10

2. การพกแอลกอฮอล์ติดตัวทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน 6.94 1.83 2 10

3. การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อจับสิ่งของในที่สาธารณะ 6.84 1.85 1 10

 2.4 การตรวจวัดอุณหภูมิ 

 การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองในสถานท่ีต่างๆ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 6.86 (S.D. 1.86) รองลงมา การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิประจ�าบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.56  

(S.D. 1.92) 

ตารางที่ 5 การตรวจวัดอุณหภูมิ

การตรวจวัดอุณหภูมิ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1. การเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิประจ�าบ้าน 6.56 1.92 1 10

2. การตรวจวัดอุณหภูมิของตนเองในสถานที่ต่างๆ 6.86 1.86 1 10

 2.5 การใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ 

 การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะ มีค่า

เฉลี่ยเท่ากับ 6.33 (S.D. 1.97) มีค่าต�่าสุดเท่ากับ 1.00 ค่าสูงสุดเท่ากับ 10.00

ตารางที่ 6 การใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ 

การใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1.การสแกนไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะ 6.33 1.97 1 10
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3. ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันแบบ D-M-H-T-T ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

การศึกษาระบุว่ากลุ่มตัวอย่างเชื่อว่ามาตรการ D-M-H-T-T ช่วยลดการติดต่อของโควิด-19  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. 2.66) รองลงมาคือ การห้ามออกเคหะสถาน 21.00–04.00 น. ลดการติดต่อ

โควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 (S.D. 2.36) และการปิดห้างสรรพสินค้าภายใน 20.00 น. ลดการติดเชื้อ 

โควิด-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 (S.D. 2.34) 

ตารางท่ี 7 ความคดิเหน็ต่อมาตรการป้องกนัแบบ D-M-H-T-T ควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19

ความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด

1. มาตรการ D-M-H-T-T ช่วยลดการติดต่อของโควิด-19 4.09 2.66 0 10

2. การห้ามออกเคหะสถาน 21.00–04.00 น. ลดการตดิเชือ้โควิด-19 2.59 2.36 0 10

3. การปิดห้างสรรพสินค้าภายใน 20.00 น. ลดการตดิเชือ้โควดิ-19 2.55 2.34 0 10

สรุปผลการวิจัย

หากพิจารณาจากข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ระหว่าง 

10,001 ถงึ 15,000 บาท และหากพจิารณาจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม พบว่า อยู่ในระดบัค่อนข้างต�า่ 

กล่าวคือ ประชาชนไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยมีสาเหตุและความจ�าเป็น ซึ่ง

เกดิจากข้อจ�ากดัของอาชพี หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ โดยประชาชนจ�านวนไม่น้อยจ�าเป็นต้องอยู่ในพืน้ท่ีท่ี

แออดั และข้อจ�ากดัดังกล่าวมคีวามผกูพนัต่อฐานะทางเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอย่าง ซึง่ส่วนใหญ่มภีาระหนีส้นิ

และต้นทนุค่าครองชีพสงู การปฏบิตัตินของประชาชนตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคมจงึสะท้อนให้เหน็

ข้อจ�ากัดบางอย่างที่ส�าคัญ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติการป้องกันตนเองของประชาชน 

ภูมิหลังของประชาชนแต่ละคนถือว่ามีส่วนส�าคัญ ซึ่งการศึกษาดังกล่าวสะท้อนว่าประชาชนแทบไม่สามารถ

จัดการกับการเว้นระยะห่างทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

ไม่แตกต่างกับการสวมหน้ากากอนามยั ซึง่มีค่าเฉลีย่ค่อนข้างต�า่ แม้การปฏบิตัตินดงักล่าวถกูมอง

ว่าสามารถด�าเนินการได้ไม่ยากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อปฏิบัติตนอื่นๆ ข้อจ�ากัดการไม่สามารถสวมหน้ากาก

อนามัย บางกรณีเกิดจากข้อจ�ากัดการเข้าถึงหน้ากากอนามัยตามฐานะทางเศรษฐกิจและถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่ง

อยู่ห่างไกลจากเมือง ท�าให้ขาดโอกาสเข้าถึงการปฏิบัติตนตามมาตรการดังกล่าว นอกจากนั้นการไม่สวม

หน้ากากอนามยัเกิดขึน้จากความเคยชนิต่อสถานการณ์ ซึง่ก่อให้เกดิความหลงลมื โดยเฉพาะประชาชนในกลุม่

ที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต�่า เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการศึกษา พบว่า การสวมหน้ากาก

อนามยัมากกว่า 1 ชัน้ อยูใ่นระดบัต�า่ ซึง่เป็นสญัญาณทีด่ขีองการปฏบิตัติามหลกัการการสวมหน้ากากอนามัย

อย่างถูกต้อง และสะท้อนว่าการสวมหน้ากากอนามัยจ�าเป็นต้องสวมทุกสถานที่ มิใช่เฉพาะพื้นที่แออัด ใน

ขณะที่การสวมหน้ากากอนามัยครอบปากและจมูกถือว่าอยู่ในระดับสูงกว่าตัวแปร อื่นๆ ซึ่งเป็นทิศทางบวก 

เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยตามหลักการจ�าเป็นต้องปิดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันเชื้อโรค 

นอกจากน้ันในส่วนการหม่ันล้างมือ พบทิศทางการปฏบัิตตินทางบวก กล่าวคอื กลุม่ตวัอย่างนยิม

พกพาเจลแอลกอฮอล์เมือ่ออกจากบ้านและมกีารล้างมอื ต่อมาเป็นการตรวจวดัอณุหภมูถิอืว่ามรีะดับค่อนข้างต�า่  

โดยมีสาเหตุมาจากความเคยชินต่อสถานการณ์ ท�าให้กลุ่มตัวอย่างบางกลุ่มตรวจวัดบ้างแต่ปราศจากการ
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พิจารณาอุณหภูมิอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะการตรวจวัดบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซ้ือ บางกรณ ี

กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่าการตรวจวัดทุกสถานท่ีท�าให้ความตระหนักต่อการวัดอุณหภูมิของตนลดลง อย่างไร

ก็ตามจุดเด่นการปฏิบัติตนตามมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิสะท้อนจากจ�านวนเครื่องให้บริการตรวจวัดที่มี 

ค่อนข้างแพร่หลาย สามารถตรวจวัดได้ทุกสถานที่ ทั้งสถานที่เอกชนและหน่วยงานราชการ ท�าให้การ 

ตรวจวดันอกสถานทีด่�าเนนิการอย่างปราศจากอปุสรรค ในขณะทีก่ารตรวจวดัท่ีบ้านถอืว่ามอีปุสรรคเล็กน้อย 

โดยเกิดจากอิทธิพลต้นทุนค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สินและการต้องการประหยัดของประชาชน 

ในขณะท่ีการใช้งานแอพลิเคชั่นไทยชนะดูเหมือนว่ามีระดับต�่ากว่าด้านอื่นๆ เน่ืองจากเงื่อนไข 

การใช้งานจ�าเป็นต้องเป็นผูม้ฐีานะทางเศรษฐกจิ รวมถงึความรูค้วามสามารถทางเทคโนโลย ีประชาชนจ�านวน

ไม่น้อยที่มีข้อจ�ากัดจึงด�าเนินการใช้วิธีอื่นแทนการใช้แอพลิเคชั่น อาทิ การลงนามชื่อในเอกสารกระดาษ 

เป็นต้น ดังนั้น เงื่อนไขการใช้แอพลิเคช่ันจึงขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น 

ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบางรายสะท้อนว่าการใช้แอปพลิเคชันปราศจากความสะดวกสบาย ล่าช้า และการใช้

แอปพลิเคชันไทยชนะทุกสถานที่ที่เดินทางไม่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและก่อให้เกิดความล�าบาก จึงปฏิเสธการ

ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งข้อค้นพบการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษามิติความคิดเห็นต่อมาตรการ

ป้องกนัแบบ D-M-H-T-T โดยกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่มองว่ามาตรการต่างๆ มีอทิธพิลต่อการป้องกนัต�า่การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ต�า่ รวมถงึไม่เชือ่ว่าการห้ามออกจากเคหะสถานเวลา 21.00–04.00 น.  

และการปิดห้างสรรพสินค้าภายในเวลา 20.00 จะสามารถช่วยลดการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 

ข้อค้นพบการศกึษาจงึสะท้อนว่าการก�าหนดนโยบายสาธารณะโดยภาพรวมจ�าเป็นต้องตระหนกั

ต่อการมส่ีวนร่วม (จิราพร บารศิร ีและคณะ, 2564; วรยทุธ นาคอ้าย และคณะ, 2563; กัลยารตัน์ อนิทบญุศรี,  

2563) การเปิดโอกาสให้แก่ประชาชนมีส่วนร่วม รวมถึงก�าหนดบทบาทผู้น�าต่อนโยบายสาธารณะ (รุ่งทิวา  

มากอิม่, 2563) ซึง่เป็นเงือ่นไขและกญุแจแห่งความส�าเร็จในการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะภาพรวม นอกจาก

นั้นการศึกษานี้ไม่แตกต่างกับการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันว่านโยบายสาธารณะถูกน�ามาเป็นเคร่ืองมือ 

ของรฐับาลต่อการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถงึการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(ธีรพร สถิรอังกูร และคณะ, 2564; ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และคณะ, 2563) อย่างไรก็ตามแม้ว่าการศึกษาอื่นๆ 

ยนืยันว่าองค์ความรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัโควดิ-19 มสี�าคญัต่อทศันะคต ิ(ดรญัชนก พนัธ์สมุา และคณะ, 2564; 

ณัฎฐวรรณ ค�าแสน และคณะ, 2564; สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์, 2564) แต่การศึกษานี้โต้แย้งว่าตัวแปรความรู ้

อาจไม่เพียงพอต่อการน�ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ยังคงจ�าเป็นต้องพิจารณาตัวแปรทางเศรษฐกิจ สังคม ประกอบ ซึ่งตัวแปรเศรษฐกิจ ถือว่ามีอิทธิพล

อย่างยิ่งต่อบทบาทของประชาชน เนื่องจากแต่ละมาตรการนับเป็นต้นทุนการด�ารงชีวิตของประชาชน  

การผลักดนัให้มาตรการ D-M-H-T-T ประสบความส�าเรจ็จ�าเป็นต้องด�าเนินการควบคูก่บัมาตรการอืน่อย่างรดักุม 

อย่างไรก็ตามแม้มาตรการ D-M-H-T-T ได้รับการยืนยันว่าอาจประสบความส�าเร็จได้อย่างยาก

ล�าบากจากข้อจ�ากดัทางเศรษฐกจิของประชาชน แต่การศกึษาน้ียืนยันว่ามาตรการดงักล่าวจ�าเป็นต่อประชาชน 

(ส�านกันายกรฐัมนตร,ี 2563) ซึง่ถอืเป็นมาตรการหลกั โดยเฉพาะการติดต่อสือ่สาร (อภญิญ์พทัร์ กสุยิารงัสทิธิ,์ 

2563; Patama, 2020) ท่ีเป็นหน้าทีข่องรฐัต่อการปกป้องพิทกัษ์สุขภาพของประชาชนรูปแบบต่างๆ (อึง้ชศัูกดิ์ 

และคณะ, 2563; บัญชา เกิดมณี และคณะ, 2563) นอกจากนั้นการศึกษายังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับ 

การศึกษาอ่ืนๆ ซึ่งพบว่าประชาชนมีความรู้ต่อการป้องกันโควิด-19 ไม่เพียงแต่มาตรการ D-M-H-T-T และ 
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การผลักดันให้มาตรการต่างๆ บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จมีต้นทุนต่างกัน รวมถึงขึ้นอยู่กับพื้นท่ี ซึ่งอาจ 

กล่าวได้ว่าพื้นที่ที่อยู่ใจกลางความเจริญ ส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อการปฏิบัติตนตามมาตรการสูงกว่าพื้นท่ี 

ที่อยู่ชายขอบหรือความเจริญต�่า เนื่องจากวิถีชีวิต การตระหนักต่อการเข้าถึงความรู้การป้องกันตนเอง

จากโรคติดเชื้อ ดังนั้นรัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องสนับสนุนและให้ความส�าคัญกับพื้นที่รอบนอกเพ่ือป้องกันการ 

แพร่ระบาดท่ีคาดว่ามีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง (บัญชา เกิดมณี และคณะ, 2563) โดยการใช้สื่ออย่าง 

ถูกต้องและเหมาะสม (Patama, 2020) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ

การก�าหนดนโยบายสาธารณะ รัฐบาลจ�าเป็นต้องตระหนักต่อผลกระทบข้างเคียงของนโยบาย

และก�าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบดังกล่าว ส�าหรับการจัดการป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ D-M-H-

T-T แม้เป็นวิธีที่ง่าย สะดวกและสามารถปฏิบัติได้โดยประชาชนเอง แต่ในทางปฏิบัติย่อมมีจ�านวนประชากร

บางส่วนไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าวได้ โดยเกิดจากข้อจ�ากัดทางเศรษฐกิจ ดังน้ันภาครัฐจงึจ�าเป็น

ต้องก�าหนดมาตรการช่วยเหลอืกลุม่ผูเ้ปราะบางทางสงัคมอย่างทัว่ถงึเพือ่ให้เกดิกลไกการระงบัการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ในทางตรงกันข้ามหากรัฐบาลไม่สามารถสร้างกลไกบังคับใช้กับคนบางกลุ่มในสังคม ย่อมท�าให ้

ภาพรวมการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่สามารถบรรลุความส�าเร็จ  

ในขณะเดียวกันมีแนวโน้มท�าให้ปัญหาโรคระบาดแพร่กระจายและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและ 

สังคมรวมถึงสุขภาพของประชาชน นอกจากนั้นการผลักดันและส่งเสริมมาตรการ D-M-H-T-T ควรได้รับ 

การสื่อสารอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง โดยไม่จ�ากัดเฉพาะผู้อยู่อาศัยในเมือง 

เอกสารอ้างอิง 

Patama, S. (2020). Moral Panics and COVID-19 : Are We Panic Ourselvesor Do Media Make Us 

Panic?. BU Academic Review. 19(2), 207-224.

กรมควบคุมโรค. (2564). กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่ก�าลังทยอยเดินทางกลับหลังปีใหม่ ยึดหลัก 

D-M-H-T-T เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19. จาก https://ddc.moph.go.th/brc/news.

php?news=16434&deptcode=brc 

กัลยารัตน์ อินทบุญศรี. (2563). การมีส่วนร่วมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในวิกฤตโควิด-19 ในเขตอ�าเภอ

น�้าโสม จังหวัดอุดรธานี. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด. 

9(2), 625-635. 

ค�านวณ อึ้งชูศักดิ์ และคณะ. (2563). วิกฤติโควิด-19 ในประเทศไทย: การเปลี่ยนผ่านจากมาตรการ 

“กึ่งล็อคดาวน์” สู่การมี “เสถียรภาพ”. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 29(2), 377-380. 

จิราพร บาริศรี และคณะ. (2564). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-2019 (COVID -2019)  

ต�าบลเกาะแก้ว อ�าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม

ท้องถิ่น. 7(2), 33-45.

จุฬาพร เอื้อรักสกุล. (2563). ความมั่นใจสูงล้น การจัดการผิดพลาด และหายนะโรคระบาดโควิด-19 ใน

สหภาพยุโรป. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 20(2), 1-20. 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 11



ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ. (2563). มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค การแพร่ระบาดของโควิด-19.  

วารสารกฎหมายและนโยบายสาธารณสุข. 6(2), 467-485.

ฐานเศรษฐกิจ. (2564). “ล็อกดาวน์” ล่าสุด เช็คเงื่อนไข เวลาเปิด-ปิดห้าง-ร้านสะดวกซื้อ-ตลาดสด. 

จาก https://www.thansettakij.com/general-news/488133.

ณัฎฐวรรณ ค�าแสน และคณะ. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของประชาชนอ�าเภออู่ทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล. 

37(3), 36-50. 

ดรัญชนก พันธ์สุมา และคณะ. (2564). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโควิด 19 ของประชาชน

ในต�าบลปรุใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. ศรีนครินทร์เวชสาร. 36(5), 597-604.

ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และคณะ. (2563). การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19). วารสารมหาจุฬานาครทรรศน.์ 

7(9), 40-55. 

ธีรพร สถิรอังกูร และคณะ. (2564). การขับเคลื่อนการด�าเนินงานศูนย์ประสานความร่วมมือของพยาบาลใน

การระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19. วารสารพยาบาลทหารบก. 22(1), 83-91.

บัญชา เกิดมณี และคณะ. (2563). แนวคิดและทิศทางการแก้ปัญหาโควิด-19. วารสารก้าวทันโลก

วิทยาศาสตร.์ 20(1),1-12. 

รุ่งทิวา มากอิ่ม และคณะ. (2563). บทเรียนจากการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 :  

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 14(4), 489-507. 

วรยุทธ นาคอ้าย และคณะ. (2563). กระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคโควิด19 กรณีศึกษาผู้สูงอายุ

พฤฒิพลังชุมชนหนองตะโก. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุร.ี 

14(3), 20-30. 

วิรัตน์ ทองรอด. (2563). โควิด-19 จะสิ้นสุดเมื่อไหร่?. วารสารธุรกิจปริทัศน.์ 12(2), 1-6. 

ส�านักนายกรัฐมนตรี. (2563). ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน. จาก http://www.oic.go.th/

FILEWEB/CABINFOCENTER21/DRAWER095/GENERAL/DATA0000/00000726.PDF

สุพัตรา รุ่งรัตน์ และคณะ. (2564). ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์โควิด-19 ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยะลา จังหวัดยะลา. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา

เชิงพุทธ. 6(2), 160-174.

สิริกาญจน์ กระจ่างโพธิ์. (2564). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกัน

การเกิดโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี.  

วารสารพยาบาลทหารบก. 22(3), 479-487. 

อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์. (2563). สื่อที่ใช้ในการรณรงค์ของภาครัฐเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด-19  

ของประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร. 5(2), 77-86. 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 12



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

Abstract

This research aimed to study 1) study the level of awareness and behavior in preventing 

COVID-19. of production staff Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited, Head Office 2) Study 

the level of behavior in preventing COVID-19 of production staff 3) Study the influence of perception. 

that affect the behavior of prevention of COVID-19 of the company’s production staff. The sample 

group used in this study were Company production staff Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company 

Limited, the head office of 179 people. The instrument used for data collection was a questionnaire. 

The statistics used in the data analysis were average percentages. standard deviation and stepwise 

analysis of multiple regression equations. The results showed that 1) The level of awareness of the  
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prevention of COVID-19 At the highest level, with an average of 4.60 2) The level of preventive  

behaviors against COVID-19 of production staff at the highest level, with an average of 4.70  

3) Perceived influences significantly affecting production workers’ COVID-19 prevention behaviors at 

the .00 level with a 48.3% predictive efficiency.

Keyword: Perceptions, Preventive behaviors covid-19, Production staff Sri Trang Gloves (Thailand) 

Public Company Limited, Head Office

บทน�า

ปัจจบัุนสถานการณ์ทีเ่กิดขึน้กับหลายๆ ประเทศทัว่โลกทีเ่ราต่างมองเหน็ผลกระทบอย่างมากมาย

มหาศาลนัน่กค็อื สถานการณ์โรคระบาดติดเช้ือโควดิ-19 การเผชญิกบัไวรสัสายพนัธุใ์หม่ ทีไ่ม่เคยพบในมนษุย์

มาก่อนสร้างความตืน่ตระหนกและความหวาดกลวัให้กบัผูค้นท่ัวโลก โดยเชือ้ไวรสันีพ้บเป็นครัง้แรกทีเ่มอืงอูฮ่ัน่  

จังหวัดฮูเบ ในประเทศจีน และจากการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อที่มีเป็น

จ�านวนมากของรัฐบาลจีนต่อองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นที่มาของการประกาศให้

เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในวันที่ 30 มกราคม 2563 และยกระดับเป็นการระบาดทั่วโลกเมื่อวันท่ี  

12 มีนาคม 2563 เมื่อพบว่ามียอดผู้ป่วยสะสมจาก 210 ประเทศท่ัวโลก 114,067,979 ราย เสียชีวิต  

2,530,716 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2564)

ส�าหรับประเทศไทยพบผู้ป่วยต้องสงสัยรายแรกเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2563 เป็นเพศหญิงอายุ 

74 ปี ซึ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยเที่ยวบินจากนครอู่ฮั่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

ในประเทศไทยจึงเริ่มขยายตัว หลังจากมาตรการที่ด�าเนินการอย่างจริงจังของภาครัฐท�าให้สถานการณ์เริ่ม

ผ่อนคลาย กระทั่งการแพร่ระบาดในระลอกที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 หลังพบว่าจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น 

รวมทั้งสิ้น 26,031 ราย เสียชีวิตจ�านวน 83 ราย โดยมีการแพร่ระบาดมากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ  

เป็นจ�านวน 16,395 ราย และรองลงมาคือ กรงุเทพมหานคร เป็นจ�านวน 2,518 ราย ซ่ึงสาเหตจุากการลกัลอบ

เข้ามาท�างานของแรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย การแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบกับองค์กรและพนักงาน

นี้ ท�าให้หลายองค์กร โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่มีพนักงานฝ่ายต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ดังนั้นสถาน

ประกอบการจึงต้องให้ความส�าคัญต่อการสร้างการรับรู้และมาตราการป้องกันที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงาน (ฮูดา แวหะยี, 2563) 

บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่ เป็นบรษิทัทีด่�าเนนิธรุกจิเกีย่วกบั 

การผลิตถุงมือทางการแพทย์ขนาดใหญ่ บริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ มีระบบและมาตรการการควบคุม  

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดี มีพนักงานจ�านวนมาก การใช้มาตรการของรัฐส่งผลให้พนักงานบาง

ส่วนถูกมอบหมายให้ท�างานที่บ้าน ขณะที่ฝ่ายผลิตถือเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร ท่ียังคงปฏิบัติงาน 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถ Work From Home ได้ อันเนื่องจากปัจจัย 

หลายๆ ด้าน ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะของบุคคลเหล่านี้เพื่อปฏิบัติงาน 

ในแต่ละขั้นตอน ทั้งการใช้เครื่องจักรในการผลิต การควบคุมดูแลและจัดสรรทรัพยากรในการผลิต การ

ควบคุมกระบวนการแปรรูปทรัพยากร จากวัตถุดิบทางตรงและทางอ้อมให้ออกมาในรูปของสินค้าหรือ

ผลิตภณัฑ์ทีต่รงตาม ความต้องการของลกูค้า พนกังานฝ่ายผลติจงึถือว่าเป็นหวัใจทีส่�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 14



อย่างมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลให้พนกังานฝ่ายผลติมข้ีอจ�ากดัในการท�างาน

มากขึ้นเนื่องจากมาตรการการป้องกันต่าง ๆ ที่เข้ามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง การสร้างการรับรู้และมาตรา

การป้องกันโรคโควิด-19 จะส่งผลให้พนักงานในฝ่ายผลิตมีพฤติกรรมที่จะน�าไปสู่ความปลอดภัยและยังคง

ปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้ (ภัคณัฐ วีรขจร, โชคชัย ขวัญพิชิต,กิตติพร เนาว์สุวรรณ์และ นภชา  

สิงห์วีรธรรม, 2563) 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาอิทธิพลการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงาน

ฝ่ายผลิตบริษัทศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่โดยท�าการศึกษาการรับรู้

โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 และรับรู้ของ 

สถานประกอบการ ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนั โรคโควดิ -19 โดยผลท่ีได้เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบ

การเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการหามาตราการ ป้องกันโรคโควิด-19 รวมถึงการสร้างพฤติกรรม ต่อการดูแล

ตนเองของพนักงานให้ห่างไกลจากความเส่ียงได้มากที่สุด ซ่ึงจะก่อให้เกิดการท�างานที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาระดบัการรบัรูก้ารป้องกันโรคโควดิ-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ 

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

2. เพือ่ศกึษาระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควิด-19 ของพนกังานฝ่ายผลติ บรษิทัศรีตรงัโกลฟส์ 

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

3. เพือ่ศกึษาอิทธพิลการรบัรูท้ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ-19 ของพนกังานฝ่ายผลติ

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

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory)  การรับรู ้ เป ็นพื้นฐานการเรียนรู ้ที่ส�าคัญของบุคคล  

เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ ขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการ

แปลความหมายของสภาพนั้นๆ ดังนั้นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าท่ีมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิต คือ ความรู้เดิมความต้องการ

และเจตคต ิเป็นต้น การรบัรูจ้ะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คอื 1) การรบัสมัผสั 2) การแปลความหมาย 

และ 3) อารมณ์ ขณะที่ สุปัญญาไชยชาญ (2543) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่าการรับรู้ (Perception) 

กระบวนการท่ีมนุษย์ตดิต่อสือ่สารกับสิง่แวดล้อมรอบ ๆ  ตวัโดยมนุษย์จะท�าการตคีวามส่ิงแวดล้อมทีสั่มผสัได้

แล้วตอบสนองกลับไปอย่างเหมาะสมแต่ละคนอาจจะตีความในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันออกไปในทางต่างๆ 

กันข้ึนอยู่กับพื้นฐานทางจิตใจและความคิดของแต่ละคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

การรับรู ้ของพนักงานทั้งในด้านการโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่อาจ 

เกิดขึ้นได้ทุกขณะ รวมถึง การรับรู้ถึงบทบาทของสถานประกอบการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการ

สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การจัดหาอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการป้องกันตัวเองของพนักงาน
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แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรม พฤติกรรมที่มนุษย์แสดงออกมาจะมีทั้งพฤติกรรมในทางบวก

และพฤติกรรมในทางลบ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในทุกวันและทุกสถานการณ์โดยพฤติกรรมที่เกิดข้ึนในขณะน้ัน  

ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ หลายประการเช่น ปัจจัยทางด้านสรีรวิทยา สิ่งแวดล้อม สังคม และทัศนคติ ขณะท่ี 

Baron and Greenberg (1989) กล่าวว่า พฤติกรรมองค์การ หมายถงึการศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์ในองค์การ 

โดยศกึษากระบวนการของปัจเจกบคุคลกลุม่ และองค์การอย่างเป็นระบบ เพือ่น�าความรู้ดงักล่าวไปใช้ในการ

เพิม่ประสทิธผิลขององค์การและท�าให้บุคคลทีท่�างานในองค์การมคีวามสุข พฤตกิรรม จึงเป็นการกระท�า หรอื

กจิกรรมทกุส่ิงทกุอย่างทีม่นษุย์กระท�าซึง่อาจเป็นไปได้โดยไม่รู้ตวัหรือเป็นการกระท�า ทีม่จีดุมุง่หมาย รวมท้ัง

ตรึกตรองเป็นอย่างดีมาแล้ว โดยมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติเป็นตัวก่อให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม

ออกมา โดยบคุคลทีอ่ยูร่อบข้างสามารถสงัเกตการณ์กระท�านัน้ได้หรอืไม่กต็าม ดงันัน้พฤตกิรรมในการป้องกนั

การติดโรคโควิด-19 ทั้งด้านปฏิบัติตามมาตรการ พฤติกรรมส่วนบุคคลการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ 

การไม่หลีกเหล่ียงสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เหล่านี้ จึงเป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากการรับรู้

ของบุคคลจากการก�าหนดมาตรการ และการป้องกันต่างๆ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นภชา สิงห์วีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ,  

สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ (2563) ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการรับรู ้

ความรนุแรงของโรคโควดิ-19 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด และด้านการรับรู้ของหน่วยงานต่อการด�าเนินงานควบคมุ

โรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากการรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

มีค่าสัมพันธ์ในอย่างมีนัยส�าคัญอย่างยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

ภัคณัฐ วีรขจร , โชคชัย ขวัญพิชิต , กิตติพร เนาว์สุวรรณ์ และ นภชา สิงห์วีรธรรม (2563)  

ศกึษาเรือ่งการรบัรูแ้ละพฤตกิรรมการป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของก�าลงัพลทีป่ฏบิตัิ

งานสายแพทย์ ศูนย์อ�านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ

โรคโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด

กติตพิร เนาว์สวุรรณ,นภชา สงิห์วรีธรรม,นวพร ด�าแสงสวสัดิ ์(2563) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคต่อบทบาทการด�าเนนิงานควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในชมุชน ของอาสา

สมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ในประเทศไทย พบว่าทัง้การรบัรู้ความรนุแรงของโรค และบทบาทการ

ด�าเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) 

พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสดุทัง้นีเ้นือ่งจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรอื COVID-19 เป็นโรคอบุตัิ

ใหม่เกดิจากเช้ือไวรสัท่ีท�าให้เกิดการแพร่ กระจายเชือ้ไปทัว่โลกด้วยเวลาอนัรวดเร็วภายในระยะ เวลา 4 เดอืน 

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในแต่ละวันเป็นจ�านวนมาก

จากแนวคิดทฤษฎี และการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องน�ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อใช้ใน

การศึกษาครั้งนี้ดังภาพ ที่ 1 
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กรอบแนวคิด

  ตัวแปรต้น (X)      ตัวแปรตาม (Y)

การรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19
1. การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19
2. การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19
3. การรับรู้ของสถานประกอบการ

พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19
จากการปฏิบัติงาน

1. การปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน
   จากการระบาดของโรคโควิด-19
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อ
   โรคโควิด-19

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. แหล่งข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานฝ่ายผลิตของ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 

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

2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.1 ประเภทของเครือ่งมอื เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูคร้ังนี ้ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยใช้ค�าถามปลายปิด (close-ended  

questions)

 2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศกึษา อายุงาน มลัีกษณะเป็นค�าถามแบบเลือกตอบ (Check list)  

จ�านวน 4 ข้อ ส่วนท่ี 2 เป็นค�าถามเก่ียวกับการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท  

ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่รวม 3 ด้าน ได้แก่การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ 

ติดเชือ้ไวรสัโควดิ-19จากการปฏบิตังิาน การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคโควดิ-19 และการรบัรูข้องสถานประกอบการ  

เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) มีจ�านวนทั้งหมด 15 ข้อ

ส่วนที่ 3 เป็นค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต  

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ โดยแบ่งค�าถามเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจากการระบาดของโรคโควิด-19 พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19  

เป็นค�าถามแบบมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ (Rating scale) มีจ�านวนทั้งหมด 13 ข้อ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ ส่วนที่ 3 ใช้เกณฑ์ในการให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับชั้น

ตามความคิดของเบสท์ (Best W. John, 1997:190) ดังน้ี มากที่สุด = 4.50 - 5.00 มาก = 3.50 – 4.49  

ปานกลาง = 2.50 - 3.49 น้อย = 1.50 – 2.49 และ น้อยที่สุด = 1.00 – 1.49

3. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

 3.1 ประชากรที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยนี้ คือ พนักงานฝ่ายผลิตคนไทยบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ จ�านวน 493 คน
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  3.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ก�าหนดจ�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรในการ

ค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) จากการก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และมี

ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จึงเท่ากับ 221 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม

คืน 179 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.1 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้

 4.1 จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกแบบสอบถามจากคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อส่งไปยัง บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 110 ถนนกาญจนวนิช ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

 4.2 ส่งหนังสือขออนุญาตเก็บแบบสอบถามที่ได้รับการอนุมัติแล้วพร้อม แบบสอบถามไปยัง

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

 4.3 ผู้วจิยัเกบ็รวบรวบแบบสอบถามจากสองช่องทาง 1. โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และ 2. 

ส่งแบบสอบถามไปยงับรษิทัโดยการประสานงานผ่าน ทางนางสาวศณิา คงเขียว ซึง่เป็นพนักงานบริษทัศรีตรงั

โกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ในการส่งต่อไปยังพนักงานเพื่อตอบแบบสอบถาม 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติโดยแบ่งได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 5.1 การวเิคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค�านวณหาค่าสถติ ิได้แก่ ค่าร้อยละ  

(Percentage) เพื่ออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน

 5.2 การวเิคราะห์ข้อมลูการรบัรู้การป้องกนัโรคโรคโควดิ-19 โดยการค�านวณหาค่าสถิต ิได้แก่ 

ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ประกอบด้วย  

3 ด้าน ได้แก่การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน, การรับรู้ความรุนแรงของ 

โรคโควิด-19, การรับรู้ของสถานประกอบการ

 5.3 การวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับพฤตกิรรมการป้องกันโรคโควดิ-19 โดยการค�านวณหาค่าสถติิ 

ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ประกอบด้วย  

2 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจากการระบาดของโรคโควิด – 19, พฤติกรรมการป้องกันโรค

ติดเชื้อโรค โควิด -19 

 5.4 การวิเคราะห์การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต 

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

และพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression)
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สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามล�าดับดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 70.4 มอีายรุะหว่าง 

21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.0 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาท่ีหลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 33 มีอายุงาน 

อยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.8

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์

 2.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการแปลผลของ

ตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 แสดงผลดังนี้

(n = 179)

ระดับความคิดเห็นการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19 S.D. แปลค่า ล�าดับ

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน 4.52 0.66 มากที่สุด 3

การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 4.74 0.43 มากที่สุด 1

การรับรู้ของสถานประกอบการ 4.54 0.49 มากที่สุด 2

รวม 4.60 0.42 มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19  

ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ โดยภาพรวม

พนกังานมคีวามคดิเห็นต่อการรบัรูโ้รคโควดิ-19 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.60) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.74) รองลงมา คือ ด้านการรับรู้ 

ของสถานประกอบการ โดยมีระดับค่าเฉลี่ย ( = 4.54) และสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการ 

ติดโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน โดยมีระดับค่าเฉลี่ย ( = 4.52)

 2.2 การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท  

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

ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการแปลผลของ

ตัวแปรพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 แสดงผลดังนี้ ( n = 179 )

พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 S.D. ระดับ ล�าดับ

การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันจากการระบาดของโรคโควิด-19 4.69 0.40 มากที่สุด 2

พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด-19 4.71 0.39 มากที่สุด 1

รวม 4.70 0.37 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านระดับพฤติกรรการป้องกันโรคโควิด-19 

ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ โดยภาพรวม

ของระดับพฤติกรรการป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด -19 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.71) รองลงมาคือ  

ด้านการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันจากการระบาดของโรคโควิด – 19 โดยมีระดับค่าเฉลี่ย ( = 4.69)

 2.3 การวิเคราะห์อทิธิพลการรบัรู้ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกนัโรคโควดิ-19 ของพนกังาน

ฝ่ายผลิตบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท  

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

แหล่งความแปรปรวน DF SS MS F Sig.

Regression 3 11.873 3.958 54.406 .000

Residual 175 12.730 .073

Total 178 24.603

ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ B Beta Std. Error T Sig.

ค่าคงที่ (Constant) model 3 1.763 .241 7.326 .000

การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 
จากการปฏิบัติงาน

.277 .370 .046 6.025 .000

การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 .299 .270 .058 3.948 .000

การรับรู้ของของสถานประกอบการ .132 .234 .037 3.569 .000

** มีนัยส�าคัญที่ระดับ .00   R = 0.695   R2 = 0.483   SEE = 0.269

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน มีปัจจัย

ทัง้หมด 3 ตวั ท่ีสามารถพยากรณ์ตวัแปรเกณฑ์ได้ประกอบด้วยการรับรู้โอกาสเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคโควดิ-19 

จากการปฏิบัติงาน การรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 และ การรับรู้ของสถานประกอบการ เป็นตัวแปรที่

ได้รับเลือกเข้าสมการถดถอย โดยตัวแปรการรับรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 มากที่สุด คือ 

ตัวแปรการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 โดยตัวแปรต้นทั้งหมดร่วมกันอภิปรายความแปรผันของ

การรับรู้ที่ส่งต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ ได้อย่างมีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการ

ท�านายเท่ากับ 0.483 หรือร้อยละ 48.3

อภิปรายผลการวิจัย

ผูว้จัิยด�าเนินการอภปิรายจากวตัถปุระสงค์ตามล�าดบั ดงันี ้ผลการศกึษาระดบัการรบัรู้การป้องกนั

โรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่  

ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการรับรู้ของของสถาน

ประกอบการ และด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ นภชา สิงห์วีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ, 
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สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ (2563) ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ด้านการรับรู ้

ความรุนแรงของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการรับรู้ของหน่วยงานต่อการดเนินงานควบคุม 

โรคโควิด-19 อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลิต 

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

โรคโควดิ-19 อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ภคัณฐั วีรขจร , โชคชยั ขวญัพชิติ , กติตพิร เนาว์สวุรรณ์  

และ นภชา สิงห์วีรธรรม (2563) ศึกษาเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ของก�าลังพลที่ปฏิบัติงานสายแพทย์ ศูนย์อ�านวยการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า  

ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 อยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการศกึษาอทิธพิลการรบัรูท้ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของพนักงานฝ่ายผลติ  

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

ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน ด้านการรับรู้ความ

รนุแรงของโรคโควิด-19 และด้านการรบัรูข้องสถานประกอบการ มค่ีาอทิธพิลการรบัรูท้ีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการ

ป้องกนัโรคโควดิ-19 ของพนกังานฝ่ายผลติ บริษทั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .000 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภชา สิงห์วีรธรรม, วัชรพล วิวรรศน์  

เถาว์พันธ์, กิตติพร เนาว์สุวรรณ, เฉลิมชัย เพาะบุญ, สุทธิศักดิ์ สุริรักษ์ (2563) ศึกษาการรับรู้และพฤติกรรม

การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทันตาภิบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 

การรับรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีค่าสัมพันธ์ในอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างยิ่งทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย ผลจากการวิจัยที่เกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติด

โรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน พบว่าระดับ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงาน

มีค่าน้อยกว่าด้านอื่นๆ ดังนั้น สถานประกอบการ ควรสร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้นในเรื่องของโอกาสเส่ียงต่อ

การติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ฝ่ายผลิต ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องการของ

โรคโควิด-19 ของพนักงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและส่งผล ความปลอดภัยของคนในองค์กรต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นศึกษาตัวแปรด้านการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19 การศึกษา 

ครัง้ถดัไป ควรศกึษาเก่ียวกับปัจจยัอืน่ๆ ทีอ่าจส่งผลต่อการเพิม่ระดบัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคโควดิ-19 เช่น  

การรบัรูว้คัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 เป็นต้น ซึง่จะท�าให้ทราบถงึมติต่ิางๆ ทีจ่ะส่งผลต่อการวางแผนและจดัท�า

สื่อให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับคนในองค์กรมากยิ่งขึ้น

 2.2 การศึกษาครั้งน้ีท�าการศึกษาพนักงานในฝ่ายผลิตเพียงฝ่ายเดียว การศึกษาครั้งถัดไป

อาจท�าการศึกษาพนักงานในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงระดับการรับรู้การป้องกันโรคโควิด-19  

ของพนักงานทุกฝ่าย ซึ่งจะสามารถสร้างรูปแบบการรับรู ้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมป้องกันโรคโควิด-19  

อย่างปลอดภัยและเหมาะสมแก่คน ในองค์กร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรเป็นสมำชิกที่ดีของพนักงำน
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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

Abstract

The purposes of this study were : 1) to study the factors affecting good membership  

behavior of employees of The Bed Vacation Rajamangala Songkhla Hotel, 2) to study the quality of 

work life affecting good membership behavior of employees of The Bed Vacation Rajamangala Songkhla  

Hotel, 3) To study the relationship with the organization affecting good membership behavior of  

employees of The Bed Vacation Rajamangala Songkhla Hotel. The samples used in this research were 
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employees of The Bed Vacation Rajamangala Songkhla Hotel. The study was based on a total sample 

population of 66 people. Questionnaires were used in this study. It is a tool for collecting information 

through Google Forms. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, 

multiple regression statistics, T-Test, and one-way anova. The statistical significance was set at 0.05. 

The results showed that the overall data analysis of factors affecting good membership 

behavior of The Bed Vacation Rajamangala Hotel staff were at opinion level “more” average 3.96  

( =3.96). Each three factors were considered at more level, namely good attitude towards the  

organization (mean = 3.96), employee engagement (mean = 3.85), quality of work life (mean = 3.69) 

respectively.

Keyword : Good membership behavior, quality of work life, employee engagement, good attitude 

toward organization, hotel employees

บทน�า

ในประเทศไทย การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยส�าคัญทางเศรษฐกิจที่มีส่วนท�าให้

มีรายได้เข้ามาในประเทศและยังเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก ซึ่งสาเหต ุ

ที่การท่องเที่ยวไทยได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเพราะมีความมั่นคงทางการเมืองและมีการพัฒนาในเรื่องของ

การคมนาคมท�าให้ธุรกิจโรงแรมและการค้าปลีกขยายตัวอย่างรวดเร็ว(การท่องเที่ยวในประเทศไทย,2559)

ธรุกจิโรงแรม เป็นธุรกิจเก่ียวเนือ่งกบัการท่องเทีย่ว มลูค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศไทย (GDP) 

นอกจากนีป้ระเทศไทยยังมคีวามได้เปรยีบในเรือ่งราคาห้องพกัและค่าครองชีพทีอ่ยูใ่นระดบัต�า่ ท�าให้การท่อง

เที่ยวในประเทศไทยมีความคุ้มค่าด้านการเงินกับการคมนาคมที่สะดวกมากข้ึนจากโครงสร้างพื้นฐานที่ก�าลัง

พัฒนาซ่ึงธุรกิจโรงแรมนั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนงาน ได้แก่ งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานรักษา

ความปลอดภัย งานแม่บ้านและอื่นๆ แต่ในส่วนที่ส�าคัญ คือ งานบริการส่วนหน้าโรงแรมซึ่งพนักงานบริการ

ส่วนหน้าถือเป็นบุคลากรท่ีมีบทบาทส�าคัญเปรียบเสมือนบุคคลด่านแรกที่ได้พบปะกับผู้คนที่มาใช้บริการ 

เพราะฉะนัน้พนกังานทกุคนควรให้ความส�าคญักบังานบรกิารและการประพฤตปิฏบิตัใินการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์กรเพือ่ให้งานมปีระสทิธภิาพและเพือ่ดงึดดูให้ลกูค้าเข้ามาใช้บรกิาร (การท่องเทีย่วในประเทศไทย,2559)

จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่างเป็นจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเที่ยว 

ที่หลากหลายเป็นเมืองสองทะเล และยังเป็นเมืองท�าค้าขายที่ส�าคัญมาแต่สมัยโบราณ ปรากฏโบราณสถาน 

โบราณวัตถุอีกทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ

บรรพบรุษุตกทอดให้เยาวชนรุน่หลงัได้ศกึษาสถานท่ีท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากมายท้ังเกาะแก่ง ชายทะเล น�า้ตก

และทะเลสาบ ขณะที่สงขลายังคงมีสภาพของเมืองเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอ�าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง

ทางการค้าและการลงทนุทีส่�าคญัของภาคใต้มคีวามเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็นภาพทีแ่ตกต่าง

อย่างน่าสนใจทัง้ทีอ่ยู่ห่างกนัเพยีง 30 กม. เท่านัน้ อกีทัง้จงัหวดัสงขลามชีายแดนตดิกบัประเทศมาเลเซยีและ

มเีส้นทางการคมนาคมทีส่ะดวกท�าให้มนีกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะชาวมาเลเซยีและสงิคโปร์เดนิทางมาท่องเท่ียว

ในจังหวัดสงขลาเป็นจ�านวนมาก โดยในปี 2558 จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเข้ามาทางด่านตรวจคน

เข้าเมืองสะเดาและปาดังเบซาร์ จ�านวน 2,960,548 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 36.20 แยกเป็นคนไทย 
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จ�านวน 708,464 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.97 เป็นชาวมาเลเซีย จ�านวน 2,061,863 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.57 

เป็นชาวสิงคโปร์ จ�านวน 34,884 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 เป็นชาวอินโดนีเซีย จ�านวน 54,851 คน ลดลงร้อยละ 

11.06 และสัญชาติอื่นๆ จ�านวน 145,486 คน ลดลงร้อยละ 12.15 (ข้อมูลจังหวัดสงขลา,2564)

จังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวท่ีมีแนวโน้มในการสนใจการท่องเท่ียว 

เป็นพิเศษ เพราะเป็นจงัหวดัทีม่กีารท่องเทีย่วหลากหลายรปูแบบเช่น การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ การท่องเท่ียว

เชงิผจญภัยและการท่องเทีย่งเชิงกีฬา เป็นต้น ซึง่ในจงัหวดัสงขลามโีรมแรมทีเ่ปิดให้บรกิารด้านทีพั่กและอาหาร

ตลอดจนบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับผู้ที่มาใช้บริการ (ข้อมูลจังหวัดสงขลา,2564)

ธรุกิจโรงแรม มคีวามส�าคญัต่อการเจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ซึง่สามารถแสวงหา

เงินตราจากต่างประเทศ ช่วยลดการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดและดุลการช�าระเงินรวมถึงสร้างการจ้างงานและ

กระจายรายได้สู่บุคลากรระดับปฏิบัติการ (Deloitte, 2004; Dessler, 2006) และยังส่งผลให้เกิดการขยายตัว

ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง ภัตตาคาร สินค้าหัตถกรรม และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(Getz and Petersen, 2005)

การเติบโตและการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม ท�าให้ความต้องการบุคลากรที่มีพ้ืนฐานความรู้และ

ความช�านาญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่แรงงานท่ีมีประสบการณ์ก็มีทางเลือกจะท�างานในโรงแรมที่ให ้

ผลตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่ดีกว่า ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนแรงงานในธุรกิจโรงแรม 

เป็นอย่างมาก (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546; Vidal et al., 2007)

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีต้องมีบุคลากรที่มีการบริการที่ดี การบริการเป็นกิจกรรมที่เป็นการ 

รับใช้อ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าและเอื้อประโยชน์ให้กับทางโรงแรม ประกอบด้วย ผู้ให้บริการ ซึ่งในที่นี้ 

กค็อืโรงแรมหรอืพนักงานของโรงแรม โดยจะเป็นผูจ้ดัหาบรกิารต่างๆ มาน�าเสนอแก่ผู้มารับบรกิาร ผู้รบับรกิาร 

หมายถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยผู้ให้บริการมุ่งหวังให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแบ่งออกเป็นหลายองค์ประกอบ โดยแต่ละแนวคิด

ได้ระบุพฤติกรรมในแต่ละองค์ประกอบแตกต่างกันไป หากพิจารณาถึงความหมายของพฤติกรรมแต่ละองค์

ประกอบในแนวคิดเหล่านั้นจะพบว่า พฤติกรรมบางองค์ประกอบมีความคล้ายคลึงหรือมีความซ�้าซ้อนกัน 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การตามแนวคิดของ Organ (1988) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับใน

วงกว้าง และมีผู้น�ามาศึกษาวิจัยเป็นจ�านวนมาก โดยจ�าแนกพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น 

5 องค์ประกอบได้แก่ 1) การให้ความช่วยเหลือ (Altruism) 2) การค�านึงถึงผู้อื่น (Courtesy) 3) ความอดทน

อดกลั้น (Sportsmanship) 4) ความส�านึกต่อหน้าที่ (Conscientiousness) และ 5) การให้ความร่วมมือ (Civic 

Virtue) จากการศกึษาแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การในแต่ละประเภทองค์การหรอืการศกึษา

ในลักษณะการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ได้ข้อสรุปว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น

พฤติกรรมที่มีอิทธิพลทางบวกกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือองค์การ (Organ and Bateman, 

1991; Clegg and Nord, 1996; Organ, 1997; Jewell, 1998; Podsakoff et al., 2000 ; Newstrom and Davis, 

2002; George and Jones, 2002; Spector, 2003; Nielsen et al., 2009) โดยพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การจะท�าให้ระบบสังคมในองค์การด�าเนินไปด้วยความราบรื่น ลดความขัดแย้ง เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานและมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การ (Podsakoff et al., 2009)
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อย่างไรก็ตามแม้ว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีจะไม่ใช่ประเด็นใหม่ แต่นักวิจัยก็ยังพยายาม

ค้นหาสาเหตุ เพื่อสร้างพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ที่ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท

องค์กรหรือประเภทธุรกิจ (Sofiah et al., 2014; Kolade et al., 2014; Mohammad et al., 2011; Buentello 

et al., 2014) เช่น ปัจจยัส่วนบคุคล บคุลกิภาพ ความเข้มแขง็และความขัดแย้ง ปัจจยัลกัษณะของงานและการ

สนบัสนนุทางสังคม ปัจจยัภายนอกทีม่แีรงดึงดูดจากโอกาสของการเปลีย่นงาน ปัจจยัผลกัดนัภายในด้านความ

เบื่อหน่ายการท�างาน วัฒนธรรมองค์การ ความเครียด ความยุติธรรมในองค์การ คุณภาพชีวิตในการท�างาน 

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในงาน ความขัดแย้งในงานและครอบครัว และความผูกพันต่อองค์การ

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์กร กรณีศึกษาโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรของโรงแรม

เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีอันน�าไปสู่ความก้าวหน้าในด้านการบริหารและการบริการที่ดี

ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนกังานโรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่ 

ราชมังคลา สงขลา

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน 

โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา

3. เพือ่ศกึษาความผกูพนัต่อองค์การทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนกังานโรงแรม

เดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงเเรมเดอะเบด 

เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลาซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นประเด็น

ศึกษาได้ดังนี้

1. พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หรือ OCB นักวิชาการและนักวิจัยทั้งหลายต่าง

พิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมเชิงบวก เป็นพฤติกรรมของการเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละอาสาช่วยเหลือ

ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญท่ีจะส่งผลให้

องค์การประสบความส�าเร็จในระยะยาวอย่างยั่งยืน ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมนี้ในเชิงบวกจ�านวนมาก แต่ยังขาดงานวิจัยที่จะศึกษาถึงผลในเชิงลบที่ส่งผลต่อองค์การ

และปัจเจกบุคคล และจากการศึกษายังพบว่า สามารถแบ่งพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็น  

4 ลักษณะ คอื 1) พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การในลักษณะการเหน็แก่ประโยชน์ของผูอ่ื้นเป็นท่ีตัง้

บนพ้ืนฐานคุณลักษณะส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะความรับผิดชอบ

บนพื้นฐานการตอบแทนและการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน 3) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การในลักษณะเชิงเครื่องมือบนพื้นฐานผลประโยชน์ส่วนตน และ 4) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
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องค์การในเชิงบังคับบนพื้นฐานจากความกดดัน ซึ่งระดับความเต็มใจที่พนักงานจะแสดงพฤติกรรมการเป็น

สมาชกิทีด่ขีององค์การขึน้อยูกั่บคณุลกัษณะส่วนบคุคล ประเภทของพฤติกรรมและวัตถปุระสงค์ของพนกังาน 

แต่เป็นท่ีน่าจะสังเกตว่าในปัจจุบันด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนไปและมีการแข่งขันกันมากข้ึน องค์การต้องปรับ

ตัวและมีการพฒันาขดีความสามารถ จงึท�าให้มนีโยบายในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน ดงันัน้

พนักงานจึงมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในลักษณะเชิงเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การที่เกิดจากความกดดันอย่างกว้างขวาง และเริ่มเป็นบรรทัดฐานใน

องค์การซึง่ตรงข้ามกบัแนวคดิด้ังเดมิของนกัวชิาการต่างๆ ทีม่องว่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ

เป็นพฤติกรรมเชงิอาสาทีก่ระท�าด้วยความเตม็ใจและจรงิใจ ไม่หวงัผลตอบแทนไม่ได้ถกูกดดนัหรอืบงัคบั และ

เป็นพฤติกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์การให้ประสบความส�าเร็จโดยไม่เกี่ยวกับการมุ่งบรรลุเป้

หมาย หรือประโยชน์ส่วนตัว

2. คุณภาพชีวิตในการท�างาน

คณุภาพชวีติการท�างานเป็นเรือ่งทีรู้่จกักันโดยทัว่ไปในประเทศทีพั่ฒนาค้นธุรกิจและอุตสาหกรรม 

ดงัเช่น ประเทศในยโุรป และญีปุ่น่ เป็นต้น ซ่ึงทัง้น้ีเพราะประเทศทีม่กีารพฒันาธุรกิจต่างๆ ล้วนให้ความสนใจ

ต่อตวัผูป้ฏบิตังิานอนัเป็นทรพัยากรส�าคญัในองค์กรธรุกจิในฐานะทีค่นเป็นผู้ใช้เครือ่งจกัรและเทคโนโลยต่ีางๆ 

รวมทั้งเป็นผู้บริหารทุนขององค์กรให้ด�าเนินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ และเป็นการเพิ่มผลผลิตท้ังในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ การเอาใจใส่ต่อทรัพยกรบุคคล จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารองค์กรในปัจจุบันให้ความส�าคัญ

เป็นอย่างมาก โดยมองเห็นว่าการที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ดีนั้น จะมีผลต่อความ

ต้ังใจในการท�างาน เป็นการลดปัญหาการขาดงานและปัญหาอื่นๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย คือ องค์กรท่ี

เป็นนายจ้างและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงาน จากความหมายและแนวคิดดังกล่าวคุณภาพชีวิตการท�างานหรือ QWL 

มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 1) Development คือการพัฒนาทั้งในด้านวิธีการหรือการด�าเนินงานด้าน

ต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดี และมีการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิตของบุคคลด้วย 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชนและแนวคิดประชาธิปไตยที่เคารพในศักด์ิศรีของแต่ละบุคคล  

2) Dignity คือ การเคารพและยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การได้รับการตอบสนองความพึงพอใจ

และได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับในความสามารถ หรือการเป็นผู้มีความส�าคัญในทัศนะ ของผู้อื่น การที่

บุคคลใดๆ ได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างว่าตนมีความส�าคัญต่อองค์กรก็จะสามารถท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอันเป็นการท�าให้องค์กรได้รับผลผลิตท่ีเพิ่มมากขึ้น 3) Daily practice โดยที่บุคคลทั่วไปต้องใช้

เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงกับการท�างานในแต่ละวันย่อมมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานในที่ท�างาน การพัฒนา

คณุภาพชวิีตของแต่ละบคุคลรวมทัง้การปรบัปรุง การท�างานให้เกิดประสิทธภิาพทีด่ขีองบคุคล จะไม่สามารถ

คดิขึน้ได้เลยถ้าหากปรากฏว่า องค์กรน้ันๆ ไม่มรีะเบยีบปฏบิตัใินการท�างานทีจ่ะเอือ้อ�านวยให้บคุคลสามารถ

ท�าให้งานบรรลเุป้าหมายได้ ดงันัน้ควรประสานงานทีด่เีพือ่ผลงานในแต่ละวนัซึง่ต่อเนือ่งไปยงัผลงานในระยะ

ยาวจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่แต่ละองค์กร ควรให้ความส�าคัญมากด้วยเช่นกัน

3. ความผูกพันต่อองค์กร

ความผูกพันต่อองค์กรว่ามีผลกระทบที่ส�าคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการท�างานในเรื่อง 

ต่อไปนี้ 1) ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต�่า มักมีแนวโน้มที่จะขาดงานและสมัครใจลาออกจากงานสูง ส่วนผู้ที ่
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มีความผูกพันสูงมักจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่น้อยกว่าผู้ที่มีความโน้มเอียงที่จะผูกพันตั้งแต่เร่ิมเข้างานมักจะ 

อยู่กับองค์กรค่อนข้างถาวร 2 )ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต�่า มักจะไม่เต็มใจที่จะเสียสละหรือมีส่วนรับผิด

ชอบใดๆ ต่อส่วนรวมจะอยู่ในลักษณะค่อนข้างเห็นแก่ตัว พยายามท�างานน้อยหรือหลบเล่ียงงานเท่าท่ีจะ

ท�าได้ 3) คนท่ีมีความผูกพันต่อองค์กรต�่า มักจะมีชีวิตส่วนตัวค่อนข้างไปในทางลบจากการส�ารวจเจตคติ  

การท�างานของบุคลากรภาคราชการ พบว่าผู้ที่มีความรู้สึกไม่ผูกพันต่อองค์กรจึงมักจะไม่พอใจต่อชีวิต  

ส่วนตัวของตนด้วยเช่นกัน

4. ทัศคติที่ดีต่อองค์กร

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร คือทัศนคติในการท�างานซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิดและ

ความโน้มเอียงของบุคคลที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับรายการกรองสถานการณ์ที่ได้รับมาซึ่งเป็น

ไปได้ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ทัศนคติมีผลให้มีการแสดงพฤติกรรมออกมาจะเห็นได้ว่าทัศนคติ ประกอบด้วย  

ความคิดที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนั้นออกมาโดยทางพฤติกรรม

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 

พนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคช่ัน ราชมังคลา สงขลา จ�านวนท้ังสิ้น 80 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

ตัวแทนพนักงานในการศกึษาครั้งนี้ใช้การค�านวณขนาดตัวอย่างจากสูตรการค�านวณของ (Krejcie & Morgan)  

จากประชากร 80 คน ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ระดบัความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได้ 5% กลุม่ประชากรตวัอย่าง 

66 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และแบบสอบถาม

เพื่อวัดระดับความรู้สึกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน ความผูกพันต่อองค์กร ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

รวมทั้งส้ิน 15 ข้อ ลักษณะเป็นมาตรวัด ประเมินค่า 5 ระดับ ต้ังแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5 คะแนน) ถึง  

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1 คะแนน) ผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.96 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน .489 อยู่ใน 

ระดับมาก ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบค�าถามการวิจัย ท�าการหาความสัมพันธ์ภายในระหว่าง

ตวัแปรพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การแต่ละตวั และหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้3ตวั (คณุภาพ

ชีวิตในการท�างาน, ความผูกพันต่อองค์กร,ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ 

(Multiple regression) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova)

สรุปผลการวิจัย

ในการน�าเสนอได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรความหมายของข้อมูลเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ�าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ  

อัตราเงินเดือน ระดับการศึกษา และอายุงาน โดยแสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คร้ังน้ีจ�านวน 66 คน 

จ�าแนกตามตัวแปร ได้ดังนี้ เพศ พบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ�านวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 43.9 และ เป็นเพศหญิง จ�านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 56.1
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พนักงานที่มีอายุ 18-24 ปี จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมา คือ พนักงานที่มีอายุ 

25-34 ปี จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ถัดมา คือ พนักงานที่มีอายุ 35-44ปี จ�านวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.6 ตามล�าดับ

อัตราเงินเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมา  

คอื พนกังานทีม่อีตัราเงนิเดอืน 10,001-15,000 บาท จ�านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 40.9 ถัดมา คอื พนกังาน

ที่มีอัตราเงินเดือน 15,001-20,000 บาท จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 

20,001-25,000 บาท จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อย ละ 1.5 พนักงานที่มีอัตราเงินเดือน 25,001-30,000 บาท  

จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล�าดับ และพนักงานที่มีอัตราเงินเดือน มากกว่า 30,000 บาท  

จ�านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล�าดับ 

ระดับการศกึษาปรญิญาตรี จ�านวน 56คน คดิเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมา คอื อ่ืนๆ จ�านวน 5 คน  

คดิเป็นร้อยละ 7.6 รองลงมา คอื ปวส. จ�านวน 4 คนคดิเป็นร้อยละ 6.1 และระดับปรญิญาเอก จ�านวน 1 คน  

คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล�าดับ

ประสบการณ์ในการท�างาน น้อยกว่า 1 ปี จ�านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ 

พนักงานที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 1-4 ปี จ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 40.9 ถัดมา คือ พนักงานที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน 5-9 ปี จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และพนักงานที่มีประสบการณ์ในการ

ท�างาน 15 ปี ขึ้นไป จ�านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล�าดับ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรม

เดอะเบด เวเคช่ัน ราชมังคลา สงขลา ได้แก่ คุณภาพชีวิตในการท�างาน ความผูกพันต่อองค์กร ทัศนคติท่ีด ี

ต่อองค์กร โดยแสดงจ�านวนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการ

วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงาน  S.D. ระดับความคิดเห็น

1. คุณภาพชีวิตในการท�างาน 3.69 .589 มาก

2. ความผูกพันต่อองค์กร 3.85 .564 มาก

3. ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 3.96 .489

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.96 .489 มาก

จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนกังาน

โรงแรมเดอะเบด เวเคช่ัน ราชมังคลา อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉล่ีย3.96 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 

พบว่าอยูใ่นระดบัมากที ่3 ด้าน ได้แก่ คณุภาพชวีติในการท�างาน ความผูกพนัต่อองค์กร ทศันคตทิีดี่ต่อองค์กร 

ค่าเฉลี่ย 3.96 ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.85 ความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย 3.69 คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน ตามล�าดับ
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

การวเิคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณู (Multiple regression) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way Anova) สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้คือ ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

พนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา ผลการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple 

regression) แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple regression)

Coefficientsa

modal Unstandardizied
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

B Std.Error β

1 (Constant) -.329 .273 - -1.206 .232

1. คุณภาพชีวิตในการท�างาน 1.048 .071 .882 14.854 .000

(Constant) -.152 .216 - -.706 .483

2. ความผูกพันต่อองค์กร 1.045 .056 .921 18.736 .000

(Constant) .481 .190 - 2.531 .014

3. ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร .907 .049 .919 18.446 .000

R = .882 R2 = .778  Std.Error = .282

R = .921 R2 = .848  Std.Error = .223

R = .919 R2 = .844  Std.Error = .19

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยเชิงแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน  

มีปัจจัยทั้งหมด 3 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตในการท�างาน  

ความผกูพันต่อองค์กร ทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร เป็นตวัแปรทีไ่ด้รบัเลอืกเข้าสมการถดถอยและสามารถอภปิราย

ความแปรผันของการรับรู้ ปัจจัยที่ส่งผลพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น 

ราชมังคลา สงขลา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .882 , .921 และ .919 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการ

ท�านายเท่ากับ .778 , .848 และ .844 

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานโรงแรมเดอะเบด 

เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา มีประเด็นน่าสนใจน�ามาอภิปรายผล ดังนี้

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ภัสสรา โอภาสเฉลิมฟ้า (2561) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการ 

ท�างานของบคุลากรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีกรณีศึกษา : บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จ�ากัด มีวัตถุประสงค์  

1) เพือ่ศกึษาระดบัคณุภาพชวิีตในการท�างานของบคุลากรพนักงาน บริษทั อี-เมอร์แชนท์ จ�ากัดพบว่าคณุภาพ 

ด้านสภาพที่ท�างานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณา รายข้อ ด้านความผูกพันธ์ส่งผลสอดคล้องกับการศึกษาของ พัฒนี แก้วนาวี,  
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กิตติพร เนาว์สุวรรณ (2560) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยท�านายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากร

โรงพยาบาลสงขลาการวจิยัหาความสมัพนัธ์เชงิท�านายน้ี มวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัท�านายพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัมภีภรณ์ จันทร์เพ็ง และภาวิน ชินะโชติ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง

ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ต่ีอองค์การของพนกังานธนาคารออมสินในจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ผลการศกึษาพบว่า (1) ระดบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ต่อองค์การของพนกังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

(2) ระดับความผูกพันต่อองค์การ ระดับความยุติธรรมในองค์การและระดับความพึงพอใจในการท�างานของ

พนักงานอยู่ในระดับมากและ (3) ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจในการท�างาน และความผูกพัน 

ต่อองค์การสง่ผลบวกต่อพฤตกิรรมการเปน็สมาชกิทีด่ขีององค์การ ร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ 49.9 ในระดบั

นัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วนิดา ตะนุรักษ์ นรพล จินันท์เดช และประยงค์ มีใจซื่อ (2560)  

ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของทัศนคติต่อการใช้งานและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้

เทคโนโลยีของพนักงานอุตสาหกรรมการค้าส่งและค้าปลีกไทย ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ทุกข้อสมมติฐานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.01

สอดคล้องกับผลการศกึษาของ พรชยั ศกัดานวัุฒน์วงศ์ (2560) ได้ศกึษาเร่ืองภาวะผูน้�าทีรั่บผดิชอบ 

ต่อสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานในบริษัทที่มีการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของประเทศไทย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พบว่าภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมมีอิทธิพลต่อ

ความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญและมีค่าความแปรปรวนท่ีถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อ

สงัคมร้อยละ 60.8 นอกจากนัน้ภาวะผูน้�าทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมมอิีทธพิลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก

ทีด่ขีององค์กรอย่างมนียัส�าคญั และมอีทิธพิลทางอ้อมผ่านความผูกพนัต่อองค์กรอย่างมนัียส�าคญั และมีค่า

ความแปรปรวนที่ถูกท�านายโดยภาวะผู้น�าที่รับผิดชอบต่อสังคมร้อยละ 36.4สุดท้ายความผูกพันต่อองค์กร 

มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ โดยมีค่าดัชนีความเหมาะสม 

X2/df = 2.93, RMSEA = 0.071, GFI = 0.946, CFI = 0.979 และ NNFI = 0.972

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชากุล ท้าวสาลี, ระพิน ชูชื่น, ประยูร อิ่มสวาสดิ์ (2562) ได้ศึกษา

เรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

การวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจการเห็นคุณค่าในตนเองและความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อพฤติกรรมการ

เป็นสมาชกิท่ีดีของครโูรงเรยีนสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้าน 

อยู่ในระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่กีบัพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีองครโูรงเรยีนสงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสระแก้ว โดยปัจจยัด้านแรงจงูใจและด้านการเหน็คณุค่าใน

ตนเองมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง  

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01สร้างสมการพยากรณ์ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ีดขีอง

ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดังนี้ในรูปคะแนนดิบ Y = .313 + .657 (ความผูกพัน

ต่อองค์กร) + .283 (แรงจูงใจ)ในรูปคะแนนมาตรฐาน Z = .639 (ความผูกพันต่อองค์กร) + .229 (แรงจูงใจ)
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สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนม์ขนิษฐ์ วิศิษฎ์สมบัติ(2561) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานที่มีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ประเภทบุคลากร รายได้เฉล่ียต่อเดือนและวุฒิการศึกษามีผลต่อพฤติกรรม 

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิทธิส่วนบุคคลในสถานที่ท�างาน และ 

ด้านลักษณะงานมส่ีวนเก่ียวข้องและสมัพนัธ์กับสงัคมโดยตรงมผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ

ข้อเสนอแนะ

ในการศกึษาครัง้ต่อไปอาจจะน�าปัจจยัอ่ืนๆ ทีมี่ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการเป็นสมาชกิ

ทีด่ใีนการท�างานท่ีสอดคล้องกบับรบิทของโรงแรมและสภาวะทางเศรษฐกจิมาศกึษา แล้วน�าผลทีไ่ด้ไปก�าหนด

แนวทาง วธิกีารปฏบัิตงิานของพนักงาน เพือ่ส่งผลให้โรงแรมหรือสายงานอืน่ๆ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณทางโรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา สงขลา  

ส�าหรับข้อมูลในการท�าวิจัยในครั้งนี้ และด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย์ ดร. นวิทย์ เอมเอก อาจารย์

ที่ปรึกษา ที่เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค�าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ และเพิ่ม

เตมิในส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวจิยัครัง้นี ้ด้วยความละเอยีดทกุขัน้ตอน และด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิง่มา

โดยตลอด ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี ้ทีส่ละเวลาในการให้ข้อมลูเพือ่ก่อให้เกดิ

องค์ความรู้ในทางวิชาการต่อไป
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Factors of Leadership Change Influencing on the 
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Municipality, Muang District, Songkhla Province, Thailand
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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 และการวเิคราะห์สมการพหคุณูถดถอยแบบขัน้ตอน 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

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the opinion level of change leadership  

factors 2) to study the opinion level on the performance of employees of Khao Roop Chang Municipality 

3) to study the relationship between the change leadership. with the performance of the Khao Roop 

Chang Municipality staff. The sample group used in this study was employees of Khao Rup Chang 

municipality, Muang district, province. Songkhla, 175 people. The tool used for collecting data was a 

questionnaire. The statistics used in the data analysis were average percentages. standard deviation 
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and stepwise multiple regression analysis. The results of the study found that 1) Khao Rup Chang 

Municipality employees There were opinions about leadership change as a whole and at a high level 

in all aspects. 2) Employees had a high level of overall and individual team performance in all aspects. 

3) Ideological influencing factors and Factors that stimulate intelligence It is the variable that is chosen 

into the regression equation and the variation can be discussed. It was statistically significant at the .01 

level with a predictive efficiency of 0.673, indicating that ideological influencing factors and cognitive 

stimulation factors were statistically significant. They were able to jointly predict the change leadership 

factors that affect the performance of employees of Khao Roop Chang Municipality, Muang District, 

Songkhla Province by 67.30%.

Keywords: change leadership, affecting the performance of employees of Khao Roop Chang  

Municipality, Muang District, Songkhla Province

บทน�า

องค์การในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  

ที่มีความ ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา รวมถึงความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจที่เกิด

จากการแข่งขันในอุตสาหกรรมต่างๆ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันดังกล่าวเข้ามาในรูปแบบ

ของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Company) ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจไร้พรมแดน ประกอบกับองค์การต่างๆ 

ยังเผชิญกับการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยจากรายงานของ International  

Institute for Management Development หรอื IMD (สมาคมจดัการธรุกจิไทย, 2558 อ้างถงึใน อรณุรุง่ เอือ้อารสีขุสกลุ  

และ ธีระวัฒน์ จันทึก ,2559) มีการส�ารวจและจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน ทั้งหมด 61  

เขตเศรษฐกิจทั่วโลก ประจ�าปี 2558 ซึ่งประเทศไทยอยู่อันดับที่ 30 โดยในรายการดังกล่าวแสดงถึง

ประสิทธภิาพของภาคธรุกจิ ในหวัข้อทีค่วรได้รบัการพฒันาอย่างเร่งด่วน คอื ด้านผลิตภาพและประสิทธภิาพ

ที่ยังคงอยู่ในอันดับต�่าในทุกภาคเศรษฐกิจ ดังนั้น องค์การต่าง ๆ จึงต้องเร่งวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าวและปรับตัว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน องค์การต่าง ๆ ต้องหันมาพิจารณาโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร (Human Capital) ที่มีความเป็นผู้น�าสูง การแข่งขันดังกล่าวส่ง

ผลให้องค์การต่างๆ ต้องเผชิญกับการขาดแคลนและการแย่งชิงตัวผู้น�า เนื่องจากองค์การต่างๆ ไม่สามารถ

พฒันาผูน้�าขึน้มาได้ทนักบัการเปล่ียนแปลงและการเตบิโตขององค์การได้ ซ่ึงงานวจัิยต่างๆ ได้กล่าวถงึ ประเด็น

เรือ่งการขาดแคลนผูน้�า การแย่งชงิตวัผูน้�า คนเก่ง ซึง่เกิดจากการทีบ่ริษทัไม่สามารถสรรหาบคุลากรได้ทันกบั

การแข่งขันที่รุนแรง และการเติบโตขององค์การ (Shuai and David, 2012 อ้างถึงใน อรุณรุ่ง เอื้ออารีสุขสกุล 

และ ธีระวัฒน์ จันทึก ,2559) 

ผูน้�า จึงเป็นปัจจยัส�าคญัแห่งความส�าเรจ็ขององค์กรประการหนึง่ ความเป็นมอือาชพีของผู้บรหิาร

องค์กร จงึมคีวามจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัการพฒันาผู้บริหารขององค์กรให้มคีวามเป็นมอือาชพี ในขณะ

ที่ผู้บริหารเองก็ต้องเล็งเห็นความจ�าเป็นที่จะต้องท�าการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เพ่ือ

ที่จะได้เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่ตนเองสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีไปถึงองค์กร เพราะจะท�าให้เป็นการ

เตรยีมความพร้อมให้องค์กรเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันย่ิงข้ึนเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร
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ในระยะยาว จะได้มีความสามารถในการน�าพาองค์กรให้ฟันฝ่าการแข่งขันอย่างรุนแรงตามกระแสโลกยุค 

โลกาภิวตัน์ ทีด่�าเนนิอยูท้ั่งในปัจจบุนัและอนาคต และอาจกล่าวได้ว่าในการบรหิารองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ภาครฐัหรอืภาคเอกชน ผูบ้รหิารเป็นหัวใจของการบรหิารเพราะเป็นปัจจยั 3 แห่งความส�าเรจ็ ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

ให้การท�างานร่วมกัน เป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานก็ไม่พบอุปสรรค (ทองทิพา วิริยะพันธุ์, 2550 

และ อรุณ รักธรรม, 2551 อ้างถึงใน นววิธ อัศวนนท์วิวัฒน์, 2559)

เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในการจัด

ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามหลกัการกระจายอ�านาจการปกครอง โดยรัฐบาลกลางได้กระจายอ�านาจ

ทางการปกครองและการบริหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ เพื่อด�าเนินการจัดท�าบริการ

สาธารณะให้แก่ประชาชนภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางซึ่งมุ่งลด

บทบาทของรัฐส่วนกลางให้เหลือภารกิจหลักเท่าที่จ�าเป็น เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจมากมาย กว้างขวาง และ

ครอบคลุมทุกๆ ด้าน และนับวันจะขยายเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ท้องถ่ินแต่ละพื้นที่ย่อมมีปัญหาและความ

ต้องการแตกต่างกนั ประชาชนจงึเป็นผู้มีความเหมาะสมทีจ่ะแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้ในท้องถ่ินมากทีสุ่ด กจิการ

บางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถ่ินไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอื่นๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวม  

จงึเป็นการสมควรทีจ่ะให้ประชาชนในท้องถ่ินด�าเนนิการเอง การบรหิารงานของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในการพัฒนาองค์กร จะส�าเร็จหรือล้มเหลวเกิดจากการบริหารของ 

ผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนในองค์กร ที่จะต้องมีความจริงใจ และร่วมมือกันในการพัฒนาองค์กรให้

ประสบความส�าเร็จ

ดังนั้น หน่วยงานหรือองค์กรใดท่ีน�าหลักการและนโยบายการพัฒนาองค์กรไปปฏิบัติภายใน

องค์กรจะต้องมีผู้น�าในการพัฒนา ซึ่งผู้บริหารองค์กรเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญท่ีสุด ที่จะช่วยให้การด�าเนิน

การของหน่วยงานส�าเร็จตามเป้าหมาย จะเห็นได้ว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้น�าที่ดี ก็จะส่งผล

โดยตรงต่อการก�าหนดทศิทางการพฒันาขององค์กรทีผู้่น�าน้ันปฏบิตัหิน้าท่ีอยู ่สามารถตอบสนองการบรกิาร

สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิน่ได้ อันจะส่งผลให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับบริการทีด่แีละมส่ีวนร่วมในการ

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล (วิไล วัชฤทธ์ิ และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, 

2561)

จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อผลการ

ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมอืงเขารปูช้าง อ.เมอืง จ.สงขลา โดยท�าการศกึษา ระดบัความคดิเหน็ปัจจยั

ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานของพนกังานเทศบาลเมอืงเขารปูช้าง และ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  

ซึ่งผลที่ได้ จะเป็นข้อมูลน�าเสนอต่อเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อการพัฒนาองค์กรและ

พัฒนาภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร นอกจากนี้ ผลการวิจัยสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรทีจ่ะน�าไปสูก่ารสร้างผลปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพของพนกังาน

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเทศบาลเมือง 
เขารูปช้าง

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงกบัผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ขอบเขตการวิจัย

1. ขอบเขตของเนื้อหา

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

 1.1 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารเทศบาลเมอืงเขารูปช้าง (ตาม

แนวคิดของ Bernard.M.Bass ,1999) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

  1) ด้านการมีอิทธิพลเชิงมีอุดมการณ์

  2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ

  3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา

  4) การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล

 1.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง 

จ.สงขลา ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ

  1) ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน

  2) ด้านการวัดระดับของผลงานในการท�างาน

  3) ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2. ขอบเขตด้านประชากร

คณะผู้วจิยัได้ก�าหนดกลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัเพือ่ศกึษา ได้แก่ พนกังานเทศบาลเมอืงเขารปูช้าง  

อ.เมือง จ.สงขลา จ�านวน 193 คน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่

พื้นที่ที่จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้น (X) ตัวแปรตาม (Y)

ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้
บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
1) การมีอิทธิพลเชิงมีอุดมการณ์

2) การสร้างแรงบันดาลใจ
3) การกระตุ้นเชาวน์ปัญญา
4) การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

ด้านประสิทธิภาพ
ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 38



แนวคิด ทฤษฎี กรอบความคิด

ส�าคญัของภาวะผูน้�าอยูท่ีก่ารน�าองค์กรอยู่รอดปลอดภยัและหากเป็นองค์กรเพือ่ผลก�าไรก็จะเป็น

ไปเพื่อให้มีผลก�าไรด้วยการค้าขายอย่างซื่อสัตย์สุจิต รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรม มิไดหวัง

เพื่อเอาผลก�าไรมาแจกจ่ายลูกน้องและผู้ถือหุ้นแต่อย่างเดียวผู้น�าจึงมีความส�าคัญที่เป็นเคร่ืองมือรับประกัน

และน�ามาซึ่งความปลอดภัยความเจริญ (อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ 2549) นักวิชาการและนักการศึกษา ได้กล่าว

ถึงทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะผู้น�าในหลายรูปแบบและหลายลักษณะสามารถน�าเสนอได้ ดังนี้

ทฤษฏีคุณลักษณะของผู้น�า (Trait Theory of Leadership)

การศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้น�าอธิบายถึงลักษณะและลักษณะที่มีอยู่อย่างถาวรของผู้น�า ซึ่ง

เป็นสิ่งที่ผู้น�าเองไม่ค่อยเอาใจใส่มากนัก ทฤษฎีนี้ได้เน้นไปยังลักษณะทางกายภาพ (Physical Traits) เป็นการ

ศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรง ส่วนสูง น�้าหนักความแข็งแรง หรือแม้แต่อายุ นิตย์ สัมมาพันธ์ (2546) ได้กล่าว

ว่า ประวัติกลุ่มทฤษฏีลักษณะเด่นของผู้น�า (Leadership traits) เริ่มต้นขึ้นระหว่าง สงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อ

นกัจติวทิยาในกองทพับกของสหรฐัอเมรกิาได้ท�าการค้นคว้าหาวธิกีารในการ คดัเลอืกนายทหารการค้นคว้าดงั

กล่าวได้จดุประกายให้เกิดความกระตอืรอืร้นสนใจในการวิจยัทาง วทิยาศาสตร์ในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจัง ภายหลงั

จากที่สงครามโลกยุติลง นักวิจัยในยุคต้น ๆ จึงพยายามที่จะระบุลักษณะเด่นที่ส�าคัญ ๆ ซึ่งเป็นตัวแยกแยะ

ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้น�าที่มีประสิทธิผล (Effective leaders) ออกจากบุคคลท่ีไม่ใช่ผู้น�า (Non leaders) สรุป

ได้ ว่าลักษณะเด่น (Traits) หมายถึงคุณภาพภายในตัว หรือคุณลักษณะ (Characteristics) ของแต่ละบุคคล 

ได้แก่ คณุลกัษณะทางกายภาพ, คณุลกัษณะทางบคุลิกภาพ, ทกัษะและความสามารถ, ลักษณะเด่นทางสงัคม

ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู้น�า (Leadership Behaviors)

การท�าความเข้าใจภาวะผูน้�าอกีประการหนึง่คอืการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมของผูน้�าทีป่ระสบความ

ส�าเรจ็และไม่ประสบความส�าเรจ็บางครัง้คณุลกัษณะและอปุนสิยัของผูน้�าอาจส่งผลต่อ พฤตกิรรมของผู้น�าได้ 

(ศริพิงษ์ เศาภายน, 2548) ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 นกัวจัิยส่วนใหญ่หนัเห การศกึษาภาวะผูน้�าทีมุ่ง่เน้นด้าน

คุณลักษณะไปสู่การศึกษาภาวะผู้น�าในเชิงกระบวนการหรือกิจกรรม ของผู้น�าที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่ง 

เรียกว่าการศึกษาภาวะผู้น�าเชิงพฤติกรรม (Behavior Theories Leadership) โดยมีการพิจารณาว่า พฤติกรรม

ใดบ้างท่ีท�าให้ผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จแตกต่างจากผู้น�าที่ไม่ประสบผลส�าเร็จและยึดเอาพฤติกรรมที่ท�าให้ผู้

น�าประสบผลส�าเร็จได้นั้นน�าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ แล้วบรรลุผลได้เช่นกัน (สุเทพ พงศ์ ศรีวัฒน์, 2548)

ความหมายของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า มีผู้ให้ความหมายของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงไว้มากมายน�า

เสนอได้ ดังนี้

บัณฑิต แท่นพิทักษ์ (2540) ให้ความหมายของ ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ว่า หมายถึง ภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารที่ใช้วิธีการต่างๆ ในการยกระดับความต้องการความตระหนักและความส�านึกของผู้ตามท�า

ให้ผูต้ามก้าวพ้นจากความสนใจในตนเองมาเป็นการท�างานเพือ่ประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและมุง่ม่ันใช้

ความพยายามอย่างสูงในการท�างานเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จ
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รัตติกรณ์ จงวิศาล (2543) ให้ความหมายของ ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงว่า หมายถึง 

กระบวนการทีผู่น้�ามีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานโดยการเปล่ียนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึน้กว่าความ

พยายามทีค่าดหวงั พฒันาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดบัทีสู่งขึน้และมศัีกยภาพมากขึน้ ท�าให้เกดิการ

ตระหนักรู้ในภารกิจจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสามารถของตนซึ่งจะน�าไปสู่ประโยชน์ของกลุ่ม

หรือสังคม

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นววิธ อัศวนนท์วิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาผลการวิจัย เรื่องศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�า

การเปลี่ยนแปลงกับการท�างานเป็นทีมของข้าราชการครูในกลุ่มสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สังกัด ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 สรุปได้ดังน้ี ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนใน

กลุ่มสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 พบว่า โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ ด้านการเป็นผู้มีบารมี  

ผู้สร้างแรงดลใจ และด้านการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามเป็นรายบุคคลตามล�าดับ

ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2538) ได้ศกึษาการวเิคราะห์ ภาวะผู้น�าของศกึษาธกิารจงัหวดัทีสั่มพนัธ์

กบัประสิทธผิลองค์การส�านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั โดยใช้กลุม่ตวัอย่างได้แก่ผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องกบันโยบาย

ศึกษาธิการจังหวัด ใช้แบบสอบถามภาวะผู้น�าพหุองค์ประกอบ (MLQ-5X) และแบบสอบถามประสิทธิผลของ

องค์การ ผลการวิจัยปรากฏว่า ศึกษาธิการจังหวัดมีภาวะผู้น�าตามรูปแบบที่มีพิสัยเต็ม โดยมีภาวะผู้น�าการ

เปลีย่นแปลงและภาวะผูน้�าการแลกเปลีย่นน้อย ในระดับปานกลาง ภาวะผูน้�าแบบตามสบายอยู่ในระดับน้อย 

และภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงสามารถช่วยเสรมิประสทิธผิลองค์การส�านกังานศึกษาธกิารจงัหวดัเพิม่จากภา

วะผู้น�าการแลกเปลี่ยนและตัวท�านายประสิทธิผลองค์การส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยรวมที่ดี

วิธีการด�าเนินการวิจัย

วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) มีการก�าหนดแนวทางการวิจัย ดังนี้

1. ประชากรที่ใช้ส�าหรับงานวิจัยนี้ คือ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน สังกัด เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จ�านวน 193 คน ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบตารางส�าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน แล้วท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก

2. เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา แล้วน�ามาปรับปรุงสร้าง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต�าแหน่งงาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ตามความคดิเห็นของบคุลากรเทศบาลเมอืงเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ประกอบด้วย ด้านการมอิีทธพิลเชงิ

อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล
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3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือแต่ละประเภท

 3.1 ท�าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผล 

ต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวบรวมข้อมูล แนวคิด กระบวนการ วิธีการจาก เอกสาร วารสาร 

บทความ วทิยานพินธ์ และงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง โดยท�าความเข้าใจกบัเน้ือหาเพือ่น�ามาใช้ เป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถาม 

 3.2 สร้างแบบสอบถามและท�าการตรวจสอยเนือ้หาของแบบสอบถามว่าครอบคลมุวตัถปุระสงค์ 

หรือไม่ จากนั้นน�าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน�ามาปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3.3 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค�าแนะน�าของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อ ตรวจสอบความเที่ยวตรงเนื้อหา

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองจาก  

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลาสามารถเก็บคืนแบบสอบถามได้ 175 ชุด

5. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป ตามขั้นตอนดังนี้

 5.1 ข้อมลูเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวเิคราะห์โดยค�านวณหาค่าความถี ่(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)

 5.2 หาค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

จากแบบสอบถาม

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของพนักงานเทศบาลเมือง

เขารูปช้าง ดังแสดงในตาราง ที่ 1 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่ประชากร ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานประชากรและระดับความคดิเห็นของปัจจยั

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง μ σ ระดับความคิดเห็น

การมีอิทธิพลเชิงมีอุดมการณ์ 3.88 .696 มาก

การสร้างแรงบันดาลใจ 3.80 .786 มาก

การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 3.77 .742 มาก

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา 3.82 .799 มาก

รวม 3.82 .706 มาก

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 

ด้านการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการค�านึงถึง

ปัจเจกบุคคล พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
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ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยประชากรมากที่สุดเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ ด้านปัจจัยภาวะผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง (μ =3.88) ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา (μ =3.82) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (μ =3.80) ด้าน

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (μ = 3.77) ตามล�าดับ

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูป

ช้าง ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยประชากร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ผลการปฏิบัติงาน μ σ ระดับความคิดเห็น

ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3.99 .739 มาก

ด้านปริมาณงาน 3.94 .729 มาก

ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 4.00 .764 มาก

รวม 3.97 .692 มาก

จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกีย่วกบัผลการปฏิบตังิานของพนกังานเทศบาล

เมืองเขารูปช้าง ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลาที่ใช ้

ในการปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างมีระดับความคิดเห็น ต่อตนเองอยู่ในระดับมาก  

(μ = 3.97) เมื่อพิจารณาภาพรวมแต่ละด้าน พนักงานมีความคิดเห็น ดังนี้ ด้านเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  

(μ = 4.00) ด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (μ = 3.99) และด้านปริมาณงาน (μ = 3.94) ตามล�าดับ

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานเทศบาล ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

Model Df SS MS F Sig.

Regression 1 51.759 15.759 284.198 .000

Residual 173 31.508 .182

Total 174 83.267

ตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการ b Beta Std.Error t Sig.

ค่าคงที่ (Constant) .854 .171 4.984 .000

การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ .479 .482 .073 6.601 .000

การกระตุ้นเชาว์ปัญญา .330 .381 .063 5.216 .000

**มีนัยส�าคัญที่ระดับ .01

R = .821    R2 = .673  SEE = .398
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จากตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอนปัจจยัภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลง

กบัผลการปฏบัิตงิานของพนักงานเทศบาลเมอืงเขารูปช้าง ซึง่ได้ค่าความสัมพนัธ์ของตัวแปรต้น ประกอบด้วย  

ปัจจัยการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และปัจจัยการกระตุ้นเชาว์ปัญญา เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือกเข้าสมการ

ถดถอยและสามารถอภิปรายความแปรผันของปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า

ประสิทธิภาพในการท�านายเท่ากับ 0.673 ซึ่งแสดงว่า ปัจจัยการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์และปัจจัยการกระ

ตุ้นเชาว์ปัญญาของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา สามารถร่วมกันท�านายปัจจัยภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้

ร้อยละ 67.30

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศกึษาปัจจยัภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาล

เมืองเขารูปช้าง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง 

พบว่า พนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงโดยรวมและเป็น

รายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน และเมือ่พจิารณารายด้านพบว่า การมอิีทธพิลเชงิอุดมการณ์ มค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด รองลงมาคือ การกระตุ้นเชาว์ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล ตามล�าดับ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาณิสรา ตรัสศรี (2559) เรื่อง ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในเขต อ�าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการวจิยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลง

ของผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต อ�าเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธุ ์พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับความส�าคัญค่าเฉลี่ยจากมาก

ไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ด้านการก

ระตุ้นทางปัญญา และด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ตามล�าดับ พบว่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี

ลักษณะของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง

สงัคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ีการแสดงพฤตกิรรมเหมาะสม การบริหารทีม่ปีระสิทธภิาพและมบีคุลิกลักษณะ

ของผูน้�าการเปลีย่นแปลง โดยการเน้นให้ลกูน้องใช้สตปัิญญาในการเอาชนะปัญหาและอปุสรรค การสนบัสนนุ

ให้ลกูน้องหาข้อมลูข่าวสารจากหลายแหล่งทีม่า รวมถึงการสร้างความเชือ่มนัให้ลูกน้องเห็นว่าปัญหาทุกอย่าง

ต้องมีทางแก้ไข แม้บางปัญหาจะมอีปุสรรคมากมายและนอกจากนี ้ผูบ้รหิารได้ค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล

โดยสามารถพูดรับฟังและแลกเปลี่ยนกรณีมีปัญหากับผู้ใต้บังคับบัญชาการแสดงความห่วงใยต่อสภาพความ

เป็นอยู่ของผู้ใต้บงัคบับญัชา และผูบ้รหิารมคีวามเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ จงึส่งผลต่อการมอิีทธพิลอย่างมอุีดมการณ์

ของผู้บริหารให้มีศีลธรรมและจริยธรรมสูง น�ามาสู่การก�าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานสูงและให้ก�าลังใจ 

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถแกไขปัญหาขององค์การน้ันได้ลุล่วงไปด้วยดี และสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ชยาภาภรณ์ ทองบ่อ (2562) เรื่อง อิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อประสิทธิผลการบริการ

สาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ�าเภอนาแก จงัหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้าน

การมอีทิธพิลอย่างมอีดุมการณ์ และด้านการกระตุน้ทางปัญญา ตามล�าดบั เมือ่พจิารณารายละเอียดในแต่ละ
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ด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ทีผู่บ้รหิารมมีากกว่าด้านอืน่ ๆ  ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้ริหารมลัีกษณะ

วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถสร้างแรงจูงใจให้ก�าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อต้องเผชิญ 

อุปสรรคในการปฏิบัติงานและคอยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีการศึกษาและ การฝึกอบรมจน

เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาน้ันเกิดแรงบันดาลใจในการท�างานขึ้น ซึ่งภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเป็น

ลักษณะของบุคคลที่มีการกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดความตระหนักรู้ในเรื่องภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ

2. ความคดิเหน็เกีย่วกับผลการปฏบัิตงิานของพนักงานเทศบาลเมอืงเขารูปช้าง พบว่า พนักงานมี

ประสทิธภิาพการท�างานเป็นทมีโดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เมือ่พจิารณาภาพรวมแต่ละด้าน 

พบว่า พนกังานมรีะดบัความคดิเหน็ด้านเวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตังิานมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ด้านประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิาน และด้านปรมิาณงาน ตามล�าดบั ด้านเวลาทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน พนักงานเทศบาลเมอืงเขา

รูปช้างคดิเห็นว่า ตนเองใช้เวลาในการปฏบิตังิานได้ดใีนระดับมากทัง้ 3 ข้อ ได้แก่ มกีารก�าหนดระยะเวลาการ

ด�าเนินงานอย่างเหมาะสมตามลักษณะของงาน มีการพัฒนาเทคนิคในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกและ

รวดเรว็ขึน้ ปฏบิตังิานเสรจ็และส่งมอบตามก�าหนด ด้านประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พนกังานเทศบาลเมือง

เขารูปช้างคิดเห็นว่า ตนเองมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับมากทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ สามารถปฏิบัติงานที่

ได้รบัมอบหมายได้อย่างถกูต้องและได้มาตรฐาน งานทีไ่ด้รับมอบหมายสามารถปฏบิตัไิด้ทนัตามก�าหนดเวลา  

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ด้านปรมิาณงาน พนกังานเทศบาลเมอืงเขารปูช้างคดิเหน็ว่า  

ตนเองมีปริมาณงานที่เหมาะสมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ มีการวางแผนบริหารเพื่อให้ได้ปริมาณงาน

ตามเป้าหมายที่มีการก�าหนดไว้ งานที่ปฏิบัติมีปริมาณที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้  

ผลงานที่ออกมานั้นสมดุลกับก�าลังคนในหน่วยงาน ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน

จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจัยภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

เทศบาลเมอืงเขารปูช้าง อ.เมอืง จ.สงขลา โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน เรยีงล�าดบัจากมาก

ไปน้อย ได้แก่ การมีอิทธิพลเชิงอุดมกาณ์ การกระตุ้นเชาว์ปัญญา การสร้างแรงบันดาลใจ และการค�านึงถึง

ปัจเจกบุคคล เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิี ่.01 งานวจิยัน้ีพบว่าปัจจยัภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงซึง่ได้แก่ การมอีทิธพิลเชงิอุ

ดมกาณ์ การกระตุ้นเชาว์ปัญญา การสร้างแรงบนัดาลใจ และการค�านงึถงึปัจเจกบคุคล สามารถร่วมกนัท�านาย

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ได้ร้อยละ 67.30

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อปัจจัยภาวะผู้น�าและการ

เปลี่ยนแปลง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้าน แต่ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล�าดับที่  

4 จึงมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยเพิ่มเติม คือ ผู้น�าหมั่นดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อสนับสนุน

การเสริมสร้างบรรยากาศในการท�างานอันก่อให้เกิดความเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มองเห็นความ

ส�าคัญและให้คุณค่าแก่พนักงานในปฏิบัติงาน ค�านึงถึงพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน การเคารพพ้ืนที่

แสดงความคิดเห็นส่วนตัวของพนักงาน อันจะน�าไปสู่การปฏิบัติงานให้ส�าเร็จลุล่วงต่อไป
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2. ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง  

จ.สงขลา อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน แต่ด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับท้ายสุด จึงมีข้อเสนอแนะ

ต่อผู้บริหารในการพิจารณาปริมาณงาน และลดขั้นตอนการท�างาน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศผ่อนคลายต่อ

พนักงานในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. การวิจัยครัง้น้ีเป็นการศกึษาในส่วนท้องถิน่ซึง่มขีนาดเลก็ มจี�านวนกลุม่ตวัอย่างไม่หลากหลาย 

การศึกษาครั้งถัดไปจึงควรศึกษาเกี่ยวกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ  ในระดับจังหวัด เนื่องจากมีลักษณะ ภูมิศาสตร์

สิ่งแวดล้อม การด�าเนินชีวิต สภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เพื่อศึกษาในประเด็นที่แตกต่างกันไป

2. การวิจัยครั้งนี้ ท�าการศึกษาตัวแปรผลการปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งถัดไป ควรศึกษาเพิ่มเติม

ตัวแปรที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเพ่ิมเติม เพ่ือได้มุมมองเกี่ยวกับในการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติ

งานในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ที่กว้างขึ้น

3. การวิจัยครั้งนี้ท�าการศึกษาตัวแปรปัจจัยภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงเพียง 4 ด้าน ซึ่งยังไม่มี

ความหลากหลาย จึงควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนเป็นตัวแปรด้านอื่นๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกที่ไม่ได้น�ามาศึกษาในครั้งนี้ เพื่อดูผลที่แตกต่างกันไป
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บทคัดย่อ

การฝึกอบรมถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 

โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�าให้แต่ละองค์กรจ�าเป็นต้องมีการ

ปรบัตัวในการจดัการฝึกอบรมให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ บทความนีม้วัีตถุประสงค์เพือ่เสนอแนวทางการจดัการ

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

Abstract

Training is one of the important activities in human resource development within an organization,  

especially in the digital age where technology is rapidly changing, thus requiring each organization 

to adapt its management and training courses to be more up-to-date. This article aimed to propose 

guidelines for training management in the digital age. When the authors reviewed the literature and 

related research from a recognized database, 23 articles were found that resulted in a proposal for 

training management in the digital age by using four approaches that could be developed for human 

resources: (1) Focus on courses that would enhance communication and technology skills, (2) use 

technology as a training tool, (3) pay attention to the need for self-improvement in employees, and 

(4) continuously promote employees’ self-development attitudes. The authors concluded that when 

executives or people involved applied the guidelines, they would be able to develop personnel to meet 

the needs of the digital age.

Keywords : Human Resource Development, Training, Digital Age
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บทน�า

ยคุดจิทิลัเริม่จากการพฒันาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์มาใช้ท�างานแทนเครือ่งมอืแบบเก่า พร้อมกบั 

การพฒันาเทคโนโลยด้ีานการสือ่สารมาใช้เชือ่มโยงเครือ่งคอมพิวเตอร์เป็นระบบเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็สามารถ

ส่งข้อมูลไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วอย่างไร้ขีดจ�ากัด และมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหลากหลายรูปแบบมาใช้

ประโยชน์ในการท�างานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งในการบริหาร

จัดการ การผลิต การค้า การลงทุน การบริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน

ยุคดิจิทัลจึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ก้าวทันความทันสมัยของเทคโนโลยีนั้น 

ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงทีท่�าได้โดยง่าย เพราะเกดิปัญหามากมายจากการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ทีต้่องมกีารลงทนุสูงและ

ต้องเปล่ียนแนวคิดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่ เน่ืองจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์จึงท�าให้การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ก็ต้องได้รับความส�าคัญปรับตัวตามไปด้วย เพราะคน

คือหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ทุกองค์การ เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ และทิศทางการ 

ด�าเนินงานขององค์กรให้เติบโตได้อย่างเหมาะสมเพื่อ รองรับยุคดิจิทัลโดยมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ

เทคโนโลยี นวตักรรม และความคดิสร้างสรรค์ และเป้าหมายการพฒันาคนแบบใหม่ซึง่ม ี3 ประการด้วยกัน คือ  

การพฒันา คนให้เป็นคนเก่ง คนด ีและมีความสขุ เพือ่ให้อยูก่บัองค์กรอย่างมคีวามสุขและยาวนาน ซึง่ส่งผลต่อ 

เป้าหมาย ของสังคมและประเทศชาติด้วย (โสมวลี ชยามฤต, 2564).

การฝึกอบรมและพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ได้รับความสนใจอย่างต่อเนือ่ง ควบคู ่กบัการตืน่ตวัของ

การน�านวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การ การออกแบบลักษณะงานและการพัฒนาคุณภาพ

บุคลากรในองค์การต่างๆ โดยมหีลกัคิดเพือ่การเพิม่ก�าลังการผลิต (Productivity) ของการฝึกอบรมทรัพยากร

มนุษย์ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดและสงัคมซึง่อาจเป็นทางออกของการพฒันาทรพัยากรมนษุย์

ในปัจจุบันมุ่งเน้นการฝึกอบรมพัฒนาการน�าประชาชนสู่การปฏิรูปประเทศในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถ

รับมือกับโอกาสความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงไปในศตวรรษที่ 21 และมีเป้าหมายปรับเปล่ียน

ให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศในโลกที่หนึ่ง ซึ่งประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อการด�ารงชีวิตและการท�างาน การประกอบอาชีพ

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อรพรรณ หนูเสน, 2562). เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ท�าให้หลาย

หน่วยงานหรือองค์กรนั้นได้รับผลกระทบทางธุรกิจเป็นอย่างมาก ถึงแม้ในยุคที่โควิด-19 ที่มีกระจายไปทั่ว

โลก ก็ใช่ว่าตลาดแรงงานหรอืการจ้างงานจะหยดุขบัเคลือ่น แม้จะมปีรมิาณของการจ้างงานน้อยลงแต่กยั็งคง

มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ หรือพนักงานที่มีประสบการณ์มาแล้วแต่ต้องย้ายสาย

งาน เนื่องด้วยความจ�าเป็นต่างๆ

จากความส�าคัญของที่มาและปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องแนวทางการ

จดัการฝึกอบรมในยคุดจิิทลัเพือ่น�าผลการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการฝึกอบรมพฒันาทรัพยากร

มนุษย์ให้เพิ่มขีดความสามารถที่เหมาะสมกับยุคการเปลี่ยนดิจิทัลในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเสนอแนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัลเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ (ศริภสัสรศ์ วงศ์ทองด,ี 2556). เป็นกระบวนการท่ีเป็นไปเพือ่การเรียนรู้  

การเพิ่มผลงานและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ โดยผ่านกิจกรรมความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร 

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน รวมทั้งความพร้อมรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในเชิงกลยุทธ์มักจะรวม 3 สิ่ง คือ การตระหนักรู้ถึงความซับซ้อนของการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง ความต้องการเพื่อความอยู่รอด และการปรับเปล่ียนจากการให้ความส�าคัญเฉพาะ

การฝึกอบรมไปเป็นการแสวงหาแนวคดิและทศิทางใหม่ๆ เพือ่จดัให้มกีารเรยีนรูท้ั้งรปูแบบทีเ่ป็นทางการและ

ไม่เป็นทางการ ทัง้ในสถานทีป่ฏิบัติงานและทีอ่ืน่ๆ เพือ่ความเตบิโตก้าวหน้าขององค์กรและเพิม่ศกัยภาพของ

บคุลากรโดยผ่านการน�าเอาความสามารถการปรับตวั การร่วมแรงร่วมใจ และกิจกรรมทีก่่อให้เกิดความรูใ้หม่

ของทุกคนที่ท�างานเพื่อองค์กรคือ ความคิดรวบยอดต่อบทบาทขององค์กร และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่

ร่วมกันผลักดันและสร้างความมปีระสิทธภิาพในงาน โดยมบีคุลากรและองค์กรต่างกบ็รรลยุทุธศาสตร์และพนัธกจิ 

ไปพร้อมๆ กนั เป็นกระบวนการของการพฒันาและปลดปล่อยพลังความรู้ความสามารถ เพือ่สร้างระบบการ

ท�างานและกระบวนการภายใน เช่น กระบวนการกลุ่ม ระบบงาน และการท�างานของบุคลากรแต่ละคนอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

เน่ืองจากทรพัยากรมนุษย์เป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่ามากทีส่ดุในบรรดาทรพัยากรทัง้มวลในองค์การ

ซึ่งสามารถสรุปความส�าคัญไว้ ดังนี้ (1) ช่วยให้พนักงานในองค์กรได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และพัฒนา

ตนเองให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่าวงเต็มที่ มีความผาสุกและพึงพอใจในการ

ท�างาน เกิดความก้าวหน้า สามรถท�างานที่ให้ผลการด�าเนินการที่ดีมีประสิทธิภาพ (2) ช่วยพัฒนาองค์กร 

พนกังานทมีคณุภาพกจ็ะด�าเนนิการตามแผนปฏบิตักิารตามแนวทางทีผู้่น�าระดบัสูงวางไว้อย่างมปีระสทิธผิล 

ท�าให้เกิดผลงานที่เป็นเลิศท้ังทางด้านบริการและการผลิตสินค้า องค์การย่อมมีความเจริญก้าวหน้า มีความ

มั่นคงและขยายงานออกไปได้ด้วยดี (3) ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติ เมื่อองค์การซึ่ง

เป็นหน่วยหนึง่ของสงัคมมคีวามเจรญิก้าวหน้าและมัน่คงด ีก็ย่อมจะส่งผลไปถงึสังคมโดยรวมด้วย (4) ช่วยใน

การพฒันาให้องค์การเจรญิเตบิโต เนือ่งจากการบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะเป็นงานทีต้่องประสานงานกบัหน่วย

งานต่างๆ เพื่อแสวงหาแนวทางให้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในองค์กรซึงจะส่งผลให้องค์กร

เกิดความเติบโต (5) ช่วยให้กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีความ

สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในงานประเภทต่างๆ และสอดคล้องกับการวางแผน 

(นฤมล มนมีน กงกุล, 2551). องค์ประกอบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการแก่

องค์การเพือ่พฒันาพนกังานในองค์การสรปุการพฒันา ทีส่�าคญัได้ 4 องค์ประกอบ ดังน้ี การพฒันารายบคุคล 

การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองค์การ และการบริหารผลปฏิบัติงาน ตามขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์หาความจ�าเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนออกแบบวิธีการ

และการเลอืกเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ พฒันาทรัพยากรมนุษย์ ขัน้ตอนด�าเนินการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ และขัน้

ตอนประเมนิผลการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยทีก่ารพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองค์การให้มสีมรรถนะ

ที่จ�าเป็นและเหมาะสมในด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ 

(Attitude) สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นจนเป็นก�าลังส�าคัญ

ในการพัฒนาองค์การสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืน (เอกสิทธิ์ สนามทอง, 2562).
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ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หรือ ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์การที่ 

สมควรได้รบัการพฒันา ปรบัปรงุ เพือ่ยกระดบัคณุภาพให้มคีณุค่า และให้ผลตอบแทนแก่องค์การไปนานเท่า

นาน การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ด้วยการศกึษา การฝึกอบรม การสัมมนา ให้ความรู้ ความสามารถทีท่นัสมัย

ต่อสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท้ังผู้บริหารองค์การ และ พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญ  

(พยอม วงศ์สารศร,ี 2543). Nadler & Nadler (1998). ได้เสนอขอบข่ายกิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับทรัพยากรบคุคลท่ี

เช่ือมโยงถึงกนั ประกอบด้วย (1) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เป็นหน้าทีท่ีส่�าคญัของการบริหารจดัการองค์การ 

การพฒันา ทรพัยากรมนษุย์เป็นการลงทนุด้านบคุลากร (Human capital) และเป็นองค์ความรู้ทีพ่ฒันาคูข่นาน

ไปพร้อมกันทั้งองค์การและบุคลากรโดยผ่านกระบวนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินงานของ

องค์การมีประสิทธิผล (อรนิตย์ รเสนา, 2558). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส�าคัญ 

4 ด้าน คือ การให้การศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) การพัฒนา (Development) และการเรียนรู้ 

(Learning) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นอย่างย่ิงที่องค์การน้ันควร

จะต้องให้ความส�าคัญ เพ่ือพัฒนาบุคลกรในองค์การให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีต่อ

องค์การ ได้มนีกัวชิาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ไว้ดงันี ้(สุจิตรา ธนานนัท์,  

2554). ได้สรปุว่าการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ว่าเป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมการเรียนรู้ ซึง่มกีารด�าเนนิการอย่างเป็น

ระบบโดยองค์การ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงให้บุคลากรมีทักษะ (2) การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อด�ารง

รักษาให้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีความสามารถ ให้อยู่ปฏิบัติงานกับองค์กรโดยไม่ลาออกไปไหน  

สิง่ส�าคญัทีบุ่คลากรต้องมคีอื แรงจงูใจในการท�างาน ซึง่ถอืเป็นส่ิงส�าคญัในการกระตุน้ให้ผูป้ฏบัิตงิานเกดิความ

เตม็ใจ และ ตัง้ใจท่ีจะปฏบัิตงิานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ ซึง่เฮอร์ซเบอร์ก และคณะ (Glisson, C., & Durack M.  

(1998). ได้ศึกษาทฤษฎกีารจงูใจ พบว่า มปัีจจยัหรอืองค์ประกอบ 2 ประการ ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

และไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความ

พอใจในการท�างานเป็นแรงจูงใจภายใน และองค์ประกอบค�้าจุน (Maintenance Factors) หรือ องค์ประกอบ

สขุอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิความพอใจในการท�างาน เป็นแรงจงูใจภายนอก ซึง่ปัจจัย

ดังกล่าวนี้ มิใช่สิ่งจูงใจในการเพิ่มผลผลิตแต่เป็นข้อก�าหนดเบื้องต้นไม่ให้ บุคคลเกิดความไม่พอใจในงาน 

ที่ท�าความปรารถนาและความผูกพันต่อองค์การที่จะท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนั้นอยู่กับองค์กร  

โดยไม่คดิจะลาออก การทีจ่ะอาศยัแรงจงูใจในการท�างานอย่างเดยีวยังไม่พอ แต่ต้องสร้างความปรารถนา และ

ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ และ การมีวัฒนธรรมองค์การซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญท่ีหล่อหลอมบุคลากร

ให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์การ 

2. การฝึกอบรม

โลกยุคน้ีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นมาก องค์ความรู้หลากหลายอย่างก็เปลี่ยนอย่างว่องไว 

ไปตามๆ กัน ตลอดจนการแข่งขันของบริษัทต่างๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นนั้นการฝึกอบรม

จงึมคีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะแต่ละองค์กรต่างกต้็องปรบัเปลีย่นวธิกีารท�างานเพือ่ให้มีประสทิธภิาพทีส่ดุ 

อยู่เสมอ การฝึกอบรม คือ “การอันที่ท�าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ความรู้ความสามารถเพื่อไปเพ่ิมพูน

ทักษะความรู้ความสามารถ ความช�านาญ รวมไปถึงทัศนคติในทางที่ดีที่ควรและถูกต้อง เพื่อช่วยให้การ

ท�างานและหน้าท่ีต่างๆ ในปัจจุบัน อนาคตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไห้มากขึ้น และไม่ว่าการฝึกอบรม 

จะมีข้ึนสถานที่ใดองค์กรก็ตาม วัตถุประสงค์ก็คือ การเพิ่มพูนความสามารถในการท�างาน หรือเพิ่มระดับ 
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ความสามารถในการจัดรูปแบบขององค์กร (สวงค์ เศวตวัฒนา, 2558). ในระยะหลังเรามักจะมองการฝึก

อบรมในเชิงของกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากเรียนรู้ การฝึกอบรมจึงหมายถึง  

“กระบวนการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมอย่างมรีะบบ เพือ่ให้บคุคลมคีวามรู ้ความเข้าใจ มคีวามสามารถท่ีจ�าเป็น 

และมีทัศนคติที่ดีส�าหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานหรือองค์การนั้น”

องค์ประกอบของหลกัสตูรการฝึกอบรม ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบใหญ่ๆ คือ (1) หมวดหวัข้อ

วิชา ได้แก่ หัวข้อวิชาต่างๆ ที่ก�าหนดขึ้นมา โดยเห็นว่ามีสาระส�าคัญที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องการหรือควร 

ได้รับการเรียนรู้ ในแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับว่าเป็นหลักสูตรอะไร หัวข้อวิชาเหล่านี้  

(ศรินิรินัดร์ ปัญญาพนูตระกลู, 2553). หากเป็นเรือ่งลกัษณะเดยีวกนัหรอืมคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั จะจดัไว้ 

เป็นพวกเดยีวกัน เรยีกว่าหมวดหัวข้อวชิา (2) วตัถปุระสงค์ของแต่ละวิชา ได้แก่จดุมุง่หมาย หรือส่ิงทีมุ่ง่หวงัว่าจะให้

ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเกดิการเปลีย่นแปลงเมือ่ได้ผ่านการฝึกอบรมในหวัข้อวชิานัน้ๆ แล้วโดยทัว่ไปวตัถปุระสงค์

นี้จะเขียนในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพราะท�าให้ง่ายต่อการจัดกิจกรรมและการประเมินผล  

(3) ประเด็นส�าคัญ ได้แก่ เน้ือหาหรือหัวข้อย่อยที่ส�าคัญๆ ในแต่ละวิชา เพื่อให้ทราบในหัวข้อวิชานั้น  

น่าจะกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง มีขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวางเพียงใด (4) เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม ได้แก่ 

เทคนิคหรือวิธีการฝึกอบรมต่างๆ ที่จะมาใช้ในหัวข้อวิชานั้นๆ เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การระดม

สมอง บทบาทสมมติ กรณีศึกษา หรือการสาธิต เป็นต้น (5) ระยะเวลาแต่ละวิชา ได้แก่ ก�าหนดระยะเวลาที่

จะใช้ในแต่ละหวัข้อวชิานัน้ๆ ว่าจะใช้เวลานานเพยีงใด (6) วทิยากรในแต่ละวชิา ได้แก่ ชือ่ผู้ทรงคณุวฒิุต่างๆ  

ทีเ่ชิญมาเป็นผู้ถ่ายทอด หรอื ช่วยให้เกดิการเรียนรูใ้นหวัข้อวชิานัน้ๆ โดยอาจระบตุ�าแหน่ง สถานทีท่�างานของ

วิทยากรไว้ด้วย (7) ก�าหนดการฝึกอบรม ได้แก่ ตารางเวลาที่บอกว่าจะมีการอบรมหัวข้อวิชาใดในวันเวลาใด  

ใช้เวลานานเท่าใด และโดยใคร ซึ่งคล้ายกับตารางสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิทยากรและผู้จัดโครงการทราบ 

3. แนวคิดยุคดิจิทัล

วัฒนาการของยุคดิจิทัล (กอบสุข คงมนัส, 2561). เริ่มจาก Digital 1.0 เปิดโลกอินเตอร์เน็ต  

เป็นยุคเริ่มต้นของ “Internet” เป็นช่วงเวลาที่กิจกรรมและการด�าเนินชีวิตของผู้คนเปล่ียนจากออฟไลน์มา 

เป็นออนไลน์ เริม่มกีารส่งอีเมล์ และ การถือก�าเนดิของเวบ็ไซต์ จากนัน้ก็พฒันาเป็น ยุคโซเซยีลมเีดยี เราเรยีก

ยุคนี้ว่า Digital 2.0 จะเป็นยุคที่ผู้บริโภคเริ่มสร้างเครือข่ายติดต่อส่ือสารกันในโลกออนไลน์ มีการสร้างเครือ

ข่ายสังคม Social Network เริม่จากการคุยหรอืแชทกบัเพือ่น หรอืกลุม่เลก็ๆ จนเริม่พฒันาและ ขยายวงกว้าง 

ไปสูก่ารด�าเนนิกจิกรรมในเชงิธรุกจิ Digital 3.0 ยคุแห่งข้อมลูและบิก๊ดาต้า เป็นยุคแห่งการใช้ข้อมลูทีว่ิ่งเข้าออก

เป็นล้านๆดาต้า ให้เป็นประโยชน์ เริ่มมีการน�าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อมูลถูกน�ามาประมวล

ผล จับสาระ วิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้บริโภคเพื่อสร้างสินค้า และบริการที่สามารถตอบสนองโจทย์

ของลูกค้าได้ Digital 4.0 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีมันสมอง เป็นยุคที่ความฉลาดของเทคโนโลยีจะท�าให้อุปกรณ์

ต่าง ๆ สื่อสารและท�างานกันเองได้อย่างอัตโนมัติ โดยจะ ใช้ชื่อยุคนี้ว่าเป็นยุค Machine-to-Machine เช่น 

เราสามารถเปิด-ปิด หรือ สั่งงานอื่นๆ กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านตัวเองผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ต้องเดินไป

กดสวิตช์ เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลเคลื่อนที่ไม่มีหยุด องค์การจึงจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้าน จาก SME ให้กลายเป็น Smart Enterprise 

ทีม่ศีกัยภาพสงูขึน้ จากบรกิารธรรมดา ให้กลายเป็น High Value Service เพ่ือความมัง่คัง่ และยัง่ยนืของธรุกจิ
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ปัณณทตั กาญจนะวสติ (2560). กล่าวว่ายคุดจิิทลัเริม่จากการพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มาใช้

ท�างานแทนเครือ่งมอืแบบเก่า พร้อมกับการพฒันาเทคโนโลยด้ีานการสือ่สารมาใช้เชือ่มโยงเครือ่งคอมพวิเตอร์

เป็นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลไปทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วอย่างไร้ขีดจ�ากัด และมีการพัฒนา

แอพพลเิคชัน่หลากหลายรปูแบบมาใช้ประโยชน์ในการท�างานให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธภิาพ 

มีค่าใช้จ่ายลดลง ทั้งในการบริหารจัดการ การผลิต การค้า การลงทุน การบริการ ทั้งภาคราชการและ 

ภาคเอกชน โดยสามารถแบ่งวิวัฒนาการของโลกยุคดิจิทัลเป็น 4 ยุค ดังนี้

Digital 1.0 ยุค Internet เป็นยุคเริ่มต้นของการน�า Internet มาใช้งานการด�าเนินชีวิตของคนใน

สังคมเริ่มเปลี่ยนจากออฟไลน์ (offline) เป็นออนไลน์(online) มากขึ้น Digital 2.0 ยุค Social Media เป็นยุค

ที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถติดต่อสื่อสาร

บนโลกออนไลน์ เป็นเครือข่ายสังคม Social Network Digital 3.0 ยุค Data เป็นยุคของการใช้ข้อมูลหรือ 

Data โดยการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัประมวลผลข้อมลูหรือสารสนเทศทีถ่กูน�าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์โดยเฉพาะ

ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Dataเพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินกิจการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว Digital 4.0  

ยุค Machine-to-Machine เป็นยุคที่การพัฒนาเทคโนโลยีท�าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บข้อมูลจากบทความ

วชิาการและบทความวจิยัจาก 3 ฐานข้อมลู ได้แก่ ThaiJo, EBSCO และ ThaiLis ได้บทความวชิาการและวจัิย

ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 4,361 บทความ จากนั้นท�าการคัดบทความเฉพาะที่เกี่ยวข้องเหลือจ�านวน 23 บทความ 

และคณะผูเ้ขยีนยงัศกึษาเน้ือหาเพิม่เตมิจากหนงัสอืทางวชิาการรายงานศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วข้องนติยสารวารสาร

หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่างๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นประกอบการวิเคราะห์การเขียนบทความ

ผลการวิจัย

แนวทางการจัดการฝึกอบรมในยุคดิจิทัล

1. เน้นหลักสูตรที่เพ่ิมทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี (Focus on courses that enhance 

communication and technology skills) 

ความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการส่ือสาร ได้ท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ

อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้าน การศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงทางด้านสังคม โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด (พิเจตส์ ประยุทธสินธุ์, อรุณ จุติผล และ

สมาน อัศวภูมิ, 2563). จากความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร คือ การเปลี่ยนแปลงไป 

ของสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากเดิมในสังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีความเรียบง่าย วิถีชีวิตที่มี

แตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างชนบทกับในเมือง อันเนื่องมาจาก สภาพภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจ  

แต่ทุกวันนี้กับกลายเป็นสังคมของการแก่งแย่งแข่งขันกัน ในปัจจุบันได้มีการเน้น ความสะดวกสบาย ความ

รวดเรว็ ได้มกีารรบัข้อมลู ข่าว จากหลายทาง และยังมกีารส่งต่อและแบ่งปันข้อมลูกนัผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย  

จนได้กลายเป็นสงัคมทีนิ่ยมข้อมลู วฒันธรรมของคนไทยนัน้ได้มเีปลีย่นแปลงจากการใช้ชวีติแบบเดมิ เน้นไป
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ยังการน�าเสนอ สร้างข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้แบ่งปันกันผ่านโลกออนไลน์ ท�าให้สังคมเหมือนมีความส�าคัญกับ

คนไทยอย่างมากในสังคมที่แท้จริง

การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการพัฒนาด้านต่างๆ ในสังคม และเป็นพื้นฐานของการ 

ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้นและ

การเข้าถงึแหล่งข้อมลูในระบบอนิเตอร์เนต็เป็นไปอย่างแพร่หลายท�าให้ทกุภาคส่วนในได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในยคุดิจิทลั ดังนัน้ องค์กรทกุภาคส่วนต้องตระหนกัถงึแนวโน้มความเปลีย่นแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกลดขั้นตอนและใช้ 

งบประมาณในการด�าเนินงานอย่างคุ้มค่า เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานยกระดับ

ความสามารถในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวทันกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว

ทักษะการสื่อสาร (อุทัย สงวนพงศ์, 2555). ความสามารถในการใช้ค�าพูดและภาษาท่าทาง 

เพื่อแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนอย่าง เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและสถานการณ์ต่างๆ โดยสามารถ 

ที่จะแสดงความคิดเห็น ความปรารถนา ความต้องการ การขอร้อง การเตือน และการขอความช่วยเหลือ 

การสื่อสารนั้นสามารถท�าได้หลายช่องทาง เช่น การพูดคุยกันต่อหน้า การพูดคุยกันทางโทรศัพท์ การพูดคุย 

กันทางอินเทอร์เน็ต การส่งจดหมายติดต่อถึงกัน การส่งอีเมล์ การส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  

การมทีกัษะในการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพ จะช่วยให้คนในครอบครัวมคีวามเข้าใจกัน เป็นการช่วยป้องกนั

และลดความขัดแย้งในครอบครัวลงได้ หรือแม้แต่ปัญหาเรื่องเพศ พ่อ แม่ ลูก หรือสามี ภรรยา ก็สามารถ

สื่อสารพูดคุยกันได้ เมื่อครอบครัวมีความเข้าใจกันก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องเพศได้ การมีทักษะการสื่อสาร

ทีด่ ีทกัษะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นทกัษะหรอืความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีค่นจะ

ปรับเปลี่ยนการกระท�าวิธีการที่จะท�าสิ่งต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่จะ

เป็นประโยชน์ในการท�างาน สามารถน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยสร้างองค์ความรู้สารสนเทศ หรือแก้ปัญหา

การท�างานให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

2. ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม (Use technology as a training tool)

การพัฒนาบุคคลากรโดยการจัดโครงการฝึกอบรมน้ันจะส่งผลและเอ้ืออ�านวยประโยชน์ให้กับ

องค์กรได้แค่ไหน ย่อมขึน้อยูก่บัความรู ้ความสามารถ ทศันคตทิีม่ต่ีอบคุลากรผูร้บัผดิชอบในจดัการฝึกอบรม 

ถ้าสามารถจัดการฝึกอบรมได้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการฝึกอบรมและ 

หลักการในการบรหิารงานฝึกอบรมแล้ว ผูท้ีร่บัผดิชอบในเรือ่งของการจกังานฝึกอบรมจะต้องมคีวามสามารถ

ในการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อในการส่งสารในงานฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี จะต้องมีความเข้าใจ

หรือความชัดเจนค่อนข้างมาก

การฝึกอบรมเป็นการเพิ่มพูนสมรรถภาพและประสิทธิภาพทางด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ

ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถน�าสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้กับการปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งจะประสบ

ความส�าเรจ็ได้อย่างไร ส่วนหนึง่ข้ึนอยูกั่บเนือ้หาสาระในหลกัสตูรความรู ้ความสามารถของวทิยากร รวมไปถึง 

สื่อการสอนที่น�ามาใช้ในการฝึกอบรมสื่อการสอนคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันน�ามาใช ้

ให้เหมาะสมกับการฝึกอบรมแต่ละครั้ง
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น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฝึกอบรม (พมิพ์ปว ีวัฒนาทรงยศ, 2556). เช่น การสอนทางไกล  

e-learning เป็นการสอนทางไกลที่ใช้สื่ออิเล็คโทรนิกส์ผ่าน www. ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ใช้เป็น ช่องทาง 

ในการติดต่อสื่อสาร ท�าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากมายที่อยู่ในโลกนี้จะอยู่ที่ไหนก็สามารถ

เรียนได้ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนได้ตามสะดวก โดยผู้ เรียนเองเป็นผู้ควบคุมการเรียน อาจารย์จะ

มีบทบาทในการสอนเปลี่ยนไป อาจารย์ วิทยากรก็มีหน้าท่ีเป็นผู้เตรียมบทเรียนไว้ให้ ให้ค�าแนะน�า ให้ค�า

ปรึกษา อ�านวยความสะดวก โดย ที่ผู้เรียนต้องมีความพร้อมที่จะเรียน มีวินัยในการเรียน จะเรียนที่ไหนก็ได้ 

เรียนโดยที่ไม่จ�าเป็นต้องเรียนพร้อมกัน ผู้เรียนสะดวกเมื่อไรก็ลงทะเบียนเข้าไปในระบบ แล้วก็สามารถเรียน

รู้ได้ด้วยตนเอง รปูแบบการใช้เทคโนโลยีงานฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานฝึกอบรมจะมหีลาก

หลายรูปแบบ (พิมพ์ปวี วัฒนาทรงยศ, 2556). คือ (1) การใช้ Computer ช่วยสอน โดยน�าเอาเทคโนโลยีรวม

กับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาช่วยสอน เรียกว่า CAI จะอยู่ในลักษณะของส่ือผสมที่เรียกว่า Multi 

Media เป็นการน�าเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว (2) การใช้ Web Base Training ช่วยสอน 

เป็นการจดัการเรยีนทีม่สีภาพการเรยีนทีต่่างไปจากรปูแบบเดมิ เป็นการอาศยัใช้ Internet ความเรว็สงู น�าเอา

สือ่การเรยีนการสอนท่ีเป็นเทคโนโลยมีาช่วยการสอน เกดิการเรยีนรูห้รอืการสบืค้นข้อมลู (3) Electronic Book 

เป็นการเก็บข้อมูลจ�านวนมาก ๆ ด้วย CD Rom ในรูปแผ่น สามารถเก็บข้อมูลตัวอักษรได้มากถึง 600 ล้าน

ตัวอักษร สามารถเก็บข้อมูลเอกสารได้มากกว่าหนังสือ 1 เล่ม (4) VDO Telecommerce เป็นการประชุมทาง

ไกลจอภาพ จะใช้ในการประชุมต่างประเทศ ประชุมระหว่างสาขา ส�านักงานใหญ่ในสมัยก่อน (5) VDO On 

Demand เป็นการสือ่สารกับพนกังานทีอ่ยูต่่างจงัหวดั ต่างประเทศ เมือ่ใดท่ีเราต้องการจะสือ่สารกบัพนกังาน 

ระบบจะส่ง VDO. มาตามเครือข่าย มาให้เราดูใช้ในการฝึกอบรมได้ 

3. ให้ความส�าคัญกับความต้องการในการพัฒนาตนเองในพนักงาน (Pay attention to the need 

for self-improvement in employees)

นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรม การเปลีย่นแปลงเหล่านีล้้วนแล้วแต่ 

เพิม่ขึน้ไปเรือ่ยๆ ไม่มวัีนสิน้สดุ ซึง่ท�าให้เป็นตวัขับเคล่ือนไปในทศิทางทีก้่าวหน้า และล้าสมยัมากข้ึนโดยการ

เปลี่ยนแปลงนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องลุกข้ึนมาแสดงศักยภาพ และความสามารถ

ของตนเองเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิม (ศรีสุมน ธงสุวรรณ, 2562). ดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  

นั่นคือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการผลักดันประเทศไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนส�าคัญหรือเป็นหัวใจหลักในการผลักดันให้องค์กรมีความก้าวหน้า  

ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือให้ทันโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าไป

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าพาปัจจัยอ่ืนๆ ขององค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธผิล โดยทรพัยากรมนุษย์จะต้องมทีัง้ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และจติส�านกึทีด่ใีนการท�างาน 

สิง่เหล่านีล้้วนเป็นส่วนทีส่นบัสนุนการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ให้มคีณุภาพเพิม่ขึน้ ซึง่จะต้องอาศยัทัง้ผูบั้งคบั

บัญชา และตวับคุคลเองในการพฒันาทกัษะเหล่าน้ี รวมทัง้ปรับตวัให้ทนัต่อความเปล่ียนแปลงในรูปแบบต่างๆ  

เพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จ และก้าวหน้าไปสู้เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้บุคคลจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีและ

มีคุณภาพ 
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สริญญา ไววิ่งรบ,ชมภูนุช หุ่นนาค (2561). กล่าวว่าการปรับปรุงตนเองเพื่อให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าเกิดขึ้น ในการท�างาน รวมถึงประสิทธิภาพ และการเปล่ียนแปลงตัวเองให้เกิดผลดีย่ิงข้ึนไป  

ด้วยการสงัเกตตวัเองว่ามคีวามทีต้่องการจะพฒันาตวัเองแบบไหน เพือ่ให้สามารถใช้การ บริการให้คล้องจอง

กับส่ิงที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการต้องการ และการเปลี่ยนไปในสังคม เพื่อท่ีจะให้พนักงานหรือบุคคลากรเอง 

และองค์กรมีประสิทธิภาพในด้านทักษะความรู้ และด้านการบริการเพื่อน�าไปสู่ การท�างานให้มีประสิทธิภาพ  

(ธนภพ อาสนทอง, 2555). ความต้องการทีจ่ะพฒันาตนเอง คอื พนกังานต้องการทีจ่ะเพิม่หรอืค้นคว้าหาความ

รูท้กัษะทีจ่ะท�างาน เพือ่ให้ได้ผลงานนัน้ส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ให้มปีระสิทธภิาพ และประสิทธผิลท่ี

ท�าให้ผู้ด�าเนินงาน และผู้อื่นที่มีส่วนร่วม หรือการสร้างสรรค์ เปลี่ยนตัวเองให้มีความเจริญก้าวหน้าตามที่ได ้

ตั้งเป้าหมายไว้ และให้เกิดผลที่ดีต่อตัวพนักงานเอง และผู้อื่นที่ท�างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (รุ่งอรุณ  

กระมทุกาญจน์, 2551). การพฒันาตนเอง คอื การทีส่ร้างความสามารถของคณุเองให้มมีากขึน้และการพฒันา

ความสามารถท่ียงัไม่ได้พฒันาของคณุเองด้วย โดยเหตทุีม่นุษย์เรามคีวามต้องการทีจ่ะให้ตนเองเจริญก้าวหน้า 

(ความต้องการความเจริญก้าวหน้าส่วนตัว และการรับรู้ศักยภาพของตนเอง) ดังนั้นทุกคนจึงต้องพยายาม

พัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

4. ส่งเสริมทัศนคติในการพัฒนาตนเองของพนักงานอย่างต่อเนื่อง (Continuously promote 

employees’ self-development attitudes)

สวงค์ เศวตวัฒนา (2558). ได้อธิบายความแตกต่างของการฝึกอบรมกับการศึกษาไว้ว่า  

การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ส้ันกว่าการใช้การศึกษา ส่วนการศึกษาเป็นกรรมวิธีที่จัดขึ้น 

ในช่วงเวลายาวนานเป็นการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาตรฐานของกระทรวงทบวง หรือสภาการศึกษา

แห่งชาติ และมิได้มุ่งฝึกทักษะใหม่ประสบการณ์เพื่อประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวการศึกษายังจะมุ่งจัด

ประสบการณ์หลายอย่างให้กับผู้เรียนรู้อีกด้วย

การพัฒนาพนักงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช�านาญในการท�างาน อย่างเช่น

เปลีย่นความคิดทศันคตขิองพนักงานทกุต�าแหน่งให้เป็นไปตามทิศทางท่ีเหมอืนกนั การเพ่ิมเติมประสิทธภิาพ

ของพนักงานน้ัน ท�าได้ด้วยวธิกีาร ฝึกอบรม การให้ไปดงูานจากองค์กรอืน่ๆ ร่วมการเข้าร่วมการสมัมนาภายใน

และภายนอกสถานที ่เพือ่พนกังานนัน้ๆ สามารถท�างานได้อย่างเตม็ที ่และน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

ที่องค์กรตั้งไว้ การพัฒนาในพนักงานจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ภายในหน่วยงานหรือองค์กร เช่น 

หน่วยงานหรือองค์กรได้มีการขยายตัว ดังนั้นองค์กรจึงต้องท�าการฝึกอบรม พนักงานเพื่อพัฒนาให้พนักงาน

ได้มีประสิทธภิาพทางการท�างานทีส่งูขึน้ หรือถ้าหากองค์กรน้ันต้องการปรับลดขนาดขององค์กรลง การพฒันา

บคุคลก็ยังมส่ีวนท่ีส�าคญั ทีช่่วยกระตุน้ให้ เพือ่พนักงานได้เกดิความถนัดในการท�างานได้มากขึน้ มคีวามปรบั

เปลี่ยนจากภายนอกองค์กรได้ เช่น สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางการเมือง องค์กรหรือหน่วยงาน

จ�าเป็นจะต้องพฒันาในส่วนของบคุลากร เพือ่ให้พนกังานมคีวามพร้อมทีจ่ะรบัมอืในการปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอ 

และจะช่วยปรบัในเรือ่งของพฤตกิรรมของมนษุย์ ซึง่ปกตแิล้วพนกังานในหน่วยงานหรอืองค์กรย่อมมีทศันคติ

แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ในการพัฒนาบุคคลนั้นสามารถที่จะน�ามาเป็นเครื่องมือเพื่อจะละลาย 

ในเรื่องของพฤติกรรมพนักงานที่ได้เข้ามาท�างานร่วมกัน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีความเจริญ

ก้าวหน้าในด้านเทคโนโลย ีอปุกรณ์ เครือ่งจกัรและคอมพวิเตอร์ทีท่นัสมยั การทีใ่ห้พนกังานได้อบรมจะท�าให้

มีความรู้ ความสามารถ ความช�านาญการ ในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ

รวดเร็วในการท�างานของพนักงาน
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พจน์ พจนพาณิชย์กุล, (2561). กล่าวว่าในการบริหารงานไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหาร 

ทุกคนล้วนมีความต้องการ ให้พนักงานของตนได้รับการพัฒนา และต้องการให้พนักงานของตนมีการพัฒนา

ตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบุคคลท่ีมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาน้ันจะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และ 

จะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานหรือองค์กรใดก็ตามที่พนักงานมี

การพัฒนาตนเอง ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานและน�ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าขององค์กร  

นอกเหนอืจากการพฒันาพนักงานเพือ่องค์กรแล้ว การพฒันาตนเองของพนกังานยังส่งผลต่อความส�าเรจ็หรอื

เพ่ือความก้าวหน้าในอาชพีอกีด้วย การพฒันาตนเองนัน้ถอืเป็นการแข่งขนักบัตวัเองเพือ่เป็นบนัไดไปสูค่วาม

ก้าวหน้าในอนาคต และเป็นการเตรยีมความพร้อมในการทีจ่ะต้องแข่งขนักบัคนอืน่ ในโลกของการท�างานทีมี่

การแข่งขันสูงเวทีการท�างานจะเปิดโอกาสให้กับคนที่มีประสิทธิภาพในการท�างานเสมอ 

สรุปผลการวิจัย

การฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับยุคดิจิทัลขององค์การท่ีส�าคัญคือ การพัฒนา 

ค่านิยม การจัดการความรู ้การสร้างและเสรมิทกัษะทีจ่�าเป็น ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ อยูร่่วมกบัเทคโนโลยใีหม่ๆ  

การพัฒนาทักษะของบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมในการจัดเก็บองค์ ความรู้ในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์อย่างเหมาะสม แนวทางการจัดฝึกอบรมในยุคดิจิทัล มี 4 แนวทาง ดังน้ี (1) เน้นหลักสูตรที่เพิ่ม

ทักษะด้านการส่ือสารและเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีการ

สื่อสาร ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งด้าน การศึกษา ด้านการแพทย์  

ด้านเกษตร เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมไปถึงทางด้านสังคม โดยเฉพาะในการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด 

จากความก้าวหน้าของทางด้านเทคโนโลย ีและการส่ือสาร เน่ืองจากเทคโนโลยีมกีารพฒันามากข้ึนและการเข้า

ถงึแหล่งข้อมลูในระบบอนิเตอร์เน็ตเป็นไปอย่างแพร่หลายท�าให้ทกุภาคส่วนในได้รับประโยชน์จากการพฒันา

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล ดังนั้น องค์กรทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยั ทีจ่ะช่วยอ�านวยความสะดวกลดข้ันตอนและใช้งบประมาณ

ในการด�าเนนิงานอย่างคุม้ค่า (2) ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมอืในการฝึกอบรม เป็นการเพิม่พนูสมรรถภาพและ

ประสิทธิภาพทางด้าน ความรู้ ทักษะ รวมไปถึงทัศนคติให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ให้ได้น�าเอาส่ิงที่ได้รับ

การฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และความสะดวกและรวดเร็วในการฝึกอบรมจ�าเป็นที่ต้องมีการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานฝึกอบรมจะมีหลากหลายรูปแบบคือ 

การใช้ Computer ช่วยสอน โดยน�าเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาช่วยสอน การใช้ 

Web Base Training ช่วยสอน Electronic Book เป็นการเก็บข้อมูลจ�านวน มากๆ ด้วย CD Rom ในรูปแผ่น 

VDO Telecommerce เป็นการประชุมทางไกลจอภาพ VDO On Demand เป็นการส่ือสารกับพนักงานที่อยู่

ต่างจังหวดั ต่างประเทศ (3) ให้ความส�าคญักับความต้องการในการพฒันาตนเองในพนกังาน การทีอ่งค์กรจะ

ประสบความส�าเรจ็ได้น้ันส่วนส�าคญัอย่างหนึง่กคื็อพนกังานหรอืบคุลากรภายในองค์กรนัน้เอง ทางองค์กรจงึ

ต้องตระหนกัถงึการพฒันาตวัเองในพนักงานเป็นอย่างมาก ทรพัยากรมนษุย์ เป็นส่วนส�าคญัหรอืเป็นหวัใจหลัก

ในการผลกัดนัให้องค์กรมีความก้าวหน้า ซึง่จ�าเป็นจะต้องมีการพฒันาทักษะความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ 

เพื่อให้ทันโลกปัจจุบันที่ก้าวหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์เป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าพาปัจจัยอื่น ๆ ขององค์กร 

ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีทั้งความรู้ ความสามารถ 

ทักษะ และจิตส�านึกท่ีดีในการท�างาน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนท่ีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (4) ส่งเสริมทัศนคติในการพัฒนาตนเองของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในการบริหารงาน 

ไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน ผู้บริหารทุกคนล้วนมีความต้องการให้พนักงานของตนได้รับการพัฒนา และ

ต้องการให้พนกังานของตนมกีารพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา ซึง่บคุคลทีม่กีารพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลานัน้ 

จะมีความพร้อมต่อการแข่งขัน และจะเป็นบุคคลที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่น

เปลีย่นความคิดทศันคตขิองพนักงานทกุต�าแหน่งให้เป็นไปตามทิศทางท่ีเหมอืนกนั การเพ่ิมเติมประสิทธภิาพ

ของพนักงานนั้น ท�าได้ด้วยวิธีการ ฝึกอบรม การให้ไปดูงานจากองค์กรอ่ืนๆ ร่วมการเข้าร่วมการสัมมนา

ภายในและภายนอกสถานที่ เพื่อพนักงานนั้นๆ สามารถท�างานได้อย่างเต็มที่ และน�าไปสู่ความส�าเร็จตาม

เป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ�านวน 343 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถติท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูในงานวจัิย ได้แก่ ความถ่ี  

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนิสิต จ�าแนกตามเพศและ

ชัน้ปีทีก่�าลงัศึกษา โดยใช้ค่าสถิต ิ(t-test) ค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบรายคูใ่ช้วธิ ี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

Abstract

This research studied the factors affecting students’ happiness in learning. Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Thaksin University. The sample group used in this research were 

students of the Faculty of Humanities and Social Sciences, 343 people. The research instrument was 

a questionnaire. The statistics used to analyze the research data were frequent, percentage, mean, 

standard deviation. Compare students’ happiness in learning. Classified by gender and year of study 

The statistical value (t-test), one-way statistical variation, and peer comparison was used by Scheffé 

method and multiple regression analysis. The results showed that the factors affecting the students’ 

happiness in learning as a whole were at a high level. Friend group relationship learning environment 

teacher’s attributes and personal factors, respectively, were 65.2% with statistical significance at the 

0.05 level.

Keywords : Happiness learning, characteristics of lecturer, Relationship between friend
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บทน�า

ความสุขของผู้เรยีนเป็นหน่ึงในเป้าหมายของการยกระดบัคณุภาพการศกึษา เป็นสิง่ท่ีสถานศึกษา

ต้องให้ความส�าคัญ (The eleventh National Education Plan of Thailand, 2016) การมีความสุขส่งผลใน 

เชิงบวกต่อสุขภาพกายและจิตใจของนิสิต จากผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในชีวิตเด็กและวัยรุ่น (Child 

and Adolescent Life Satisfaction) พบว่า นิสิตที่มีความสุขมากกว่าจะมีผลการเรียนที่ดีกว่า มีพฤติกรรมใน

ห้องเรียนที่ดีกว่า มีปัญหา เชิงพฤติกรรมน้อยกว่า และมีความสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์ดีกว่านิสิตที่มี

ความสุขน้อยกว่า(Huebner, Suldo & Gilman 2006) 

ในสถานการณ์ปัจจุบันของโลกที่เกิดวิกฤตการณ์อย่างไม่ทันตั้งตัว จากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ทีส่่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจหลายองค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสถาบนัการศกึษา

ทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง จงึท�าให้ต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในรปูแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยและ

โรงเรยีนในพ้ืนทีท่ี่ม ีความเสีย่งสงู เป็นมาตรการทีท่ัว่โลกใช้เพือ่เว้นระยะห่างทางสงัคม (Social distancing) เพือ่

ลดการแพร่ระบาดของ เช้ือโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19) ส�าหรับมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่ฝ้าระวงั

การแพร่ระบาดของเช้ือโรคไวรสัโคโรนา (Covid-19) ได้มกีารปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ส่งผลให้

นสิิตต้องปรบัตวัในการเรยีน โดยจะต้องเรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยีเพือ่ให้การเรียนมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล 

อีกท้ังนิสิตจ�าเป็นต้องเตรียม ความพร้อม ในเร่ืองของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้

ส�าหรับนิสิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการเรียน อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด มีมลภาวะ

ทางเสียง ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

พบว่า ปัญหาความสุขของการเรียนในปัจจุบันสะท้อนถึงการเรียนรู้ที่ดีของนิสิต และในอีก

ด้านหนึ่งก็สะท้อนว่านิสิตมีปัญหาทางจิตใจมากขึ้นในสังคมที่ต้องแข่งขันแก่งแย่ง ความสุขกับการเรียนจึง 

ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้กับสิ่งที่เก้ือกูลกัน การเรียนรู้นั้นสามารถท�าให้เกิดความสุขได้ถ้ามีใจใฝ่รู ้  

ในขณะเดยีวกนัความสขุกเ็อือ้ให้เกดิการเรยีนรู้ได้มากข้ึน นิสิตท่ีมคีวามสุขในการเรียนจะตัง้ใจเรียนและเรียน

ได้ดขีึน้ท�าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสงูขึน้ (พระไพศาล วิสาโล, 2556) สถานการณ์ในปัจจบุนัการระบาดของ

เชื้อโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ไม่บรรเทาลง ส่งผลให้นิสิตอาจจะมีความเครียดจากการเรียน เกิดการเว้น

ระยะห่างระหว่างนิสิตกับอาจารย์ จึงท�าให้นิสิตมีความสุขในการเรียนรู้ที่ลดลงและเกิดความเครียดเพิ่มขึ้น

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาเรือ่งปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อทราบถึงความรู้สึกที่แท้จริงของนิสิต ความต้องการ สภาพที่เป็น

จรงิของการจดัการเรยีนการสอนในมหาวทิยาลัย โดยศกึษาจากแนวคดิทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อ

ความสุขในการเรียนของนิสิต และน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ ไปน�าเสนอแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างให้นิสิตมีความสุขในการเรียน

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. เพือ่ศกึษาระดับความสขุในการเรียนของนสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยั

ทักษิณ
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3. เพือ่เปรยีบเทียบความสขุในการเรียนของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ทักษิณจ�าแนกตามเพศ และชั้นปีที่ก�าลังศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความสุขในการเรียนของนิสิต

ความสุข ความพึงพอใจ และความสนุกสนาน ความพึงพอใจ จะเป็นความรู้สึกหรืออารมณ ์

ทีเ่กดิข้ึน ในลักษณะทีต้่องมสีิง่ทีม่ากระท�า หรอืมผีลกระทบต่อสิง่หนึง่สิง่ใดในอารมณ์ของบคุคลเป็นส่วนหนึง่

ของความรู้สกึทีม่คีวามสขุ ส่วนความสนกุสนาน จะเป็นลักษณะของอารมณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะทีด่�าเนนิกิจกรรม

อย่างใดอย่างหนึ่งมีลักษณะที่ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ส่วนความสุข จะเป็นลักษณะของอารมณ์ความรู้สึก

ที่แสดงออกทางพฤติกรรมค่อนข้างคงทน ยาวนานกว่า และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการ ความสุขในการ

เรียนของนิสิต หมายถึง ความรู้สึกที่นิสิตแสดงออกถึงความพึงพอใจในการเรียน อยู่ในบรรยากาศเรียนรู้ท่ี

ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การแสดงออก มีความสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง  

เห็นคุณค่าของตนเองและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ ความสุขจะมีหลายรูปแบบ เช่น ความสุขทางใจ  

ความสุขทางกาย เป็นต้น ความสุขทางใจ หมายถึง จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนมีความรักและเป็นที่รัก ได้รับการ

ยอมรับว่ามีความสามารถ ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ท�า ได้รับค�าชมเชยว่าเป็นคนดี เกิดความรู้สึกว่าตัวเอง 

มค่ีาและสมหวังในสิง่ทีป่รารถนา ส่วนความสุขทางกาย หมายถงึ เกดิจากความรู้สึกว่าตนเองปราศจากโรคภยั

ไข้เจ็บ มีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง มีที่อยู่ที่สงบและสบาย มีอาหารกิน โดยไม่หิวโหย มีเครื่องนุ่งห่ม และ

ของใช้ไม่ขาดแคลน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ติดยาเสพติด การพนัน และมีการผ่อนคลาย

จากการเรียน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น ปัจจัยด้าน

คณุลกัษณะของอาจารย์ ปัจจยัด้านสมัพันธภาพของกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน เป็นต้น 

ปัจจยัด้านคณุลกัษณะของอาจารย์ หมายถงึ คณุลักษณะของอาจารย์โดยทัว่ไปเพิม่เติมว่าควรจะเป็นผู้ทีม่คีวาม

ประพฤตดิมีบีคุลกิภาพด ีมคีวามรับผิดชอบในการปฏบิตังิาน เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดวิชา

ความรู้ เป็นผู้เสียสละและมีมนุษยสัมพันธ์ดี คุณลักษณะของอาจารย์ในสังคมยุคใหม่ว่า อาจารย์ คือ ผู้สร้าง

บรรยากาศทางวชิาการ เป็นผูจั้ดกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถคดิค้น แสวงหา ความรูใ้หม่ๆ 

ตลอดจนเป็นตัวอย่างของคนที่มีคุณธรรมและมีปัญญา ส่วนปัจจัยด้านสัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเพื่อนๆ ความสัมพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนๆ จะท�าให้เด็กอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข  

ไม่มีเรื่องวิตกกังวล สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้รับการกระตุ้นในการเรียนจากกัน และปัจจัยด้าน

สภาพแวดล้อมในการเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการเรียนด้านกายภาพประกอบด้วยแสงสว่าง สีเสียง

บริเวณที่ว่าง เฟอร์นิเจอร์ และลักษณะของสถานที่ที่ใช้เรียนรู้ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม หรือสภาพ

แวดล้อมด้านจิตวิทยาก็คือ บรรยากาศของชั้นเรียน ส�าหรับสภาพแวดล้อมภายนอกชั้นเรียนนั้น อาคาร

สถานที่ต่างๆ ควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน มีพื้นท่ีส�าหรับการเรียนรู้  

ทั้งส�าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มเล็กๆ หรือการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มใหญ่ 

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบทได้
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จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการเรยีน

ของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า มีปัจจัยอิสระ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความสขุในการเรยีนของนิสติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษณิ ได้ร้อยละ 65.2 (อย่างมี 

นัยส�าคัญที่ระดับ 0.05) อีกทั้งจากการศึกษาของ ยุภาพร นอกเมือง (2562) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

คณุลักษณะของนักศกึษา คณุลกัษณะของอาจารย์ สภาพแวดล้อม/สือ่และสิง่สนบัสนนุ กลุม่เพือ่นและบุคคล

แวดล้อมการสนบัสนนุจากครอบครัวกบัความสขุในการเรยีนรูข้องนกัศกึษา พบว่า (ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

อยู่ระหว่าง 0.30 ถึง 0.67 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01) และศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียน

รู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่า (มีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยทั้งสองตัวแปรร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 48.40) และศึกษา การสร้างสมการท�านาย 

ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า 1) สมการท�านายความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ในรูปคะแนนดิบ คือ คือ Yˆ = 1.311 + 0.452x1 + 0.180x4 2) สมการท�านายความสุขในการเรียนรู ้

ของนักศึกษา ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.554Zx1 + 0.220Zx4

กรอบแนวคิดการวิจัยการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. ชั้นปีที่ก�าลังศึกษา

3. กลุ่มสาขาวิชา

คุณลักษณะของอาจารย์

1. ด้านการเรียนการสอน

2. ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล

สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน

1. ด้านการเรียน

2. ด้านการท�ากิจกรรมกลุ่ม

สภาพแวดล้อมในการเรียน
1. ด้านสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน

2. ด้านสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน

ความสุขในการเรียนของนิสิต

1. ความสุขทางใจ

2. ความสุขทางกาย

3. การเรียนรู้ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

ตัวแปรตามตาม

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษณิ 

วิทยาเขตสงขลา ระดับปริญญาตรี จ�านวน 2,403 คน (ที่มา: กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564, 2564)

2. กลุ่มตัวอย่าง

กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ นสิติคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา ระดับปริญญาตรี จ�านวน 343 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีที่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน โดยก�าหนดให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ 

สุ่มตวัอย่าง 0.05 ค�านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane 1971 จากน้ันท�าการสุ่มตวัอย่างแบบ

ชั้นภูมิ (Proportional Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนขนาดของกลุ่มนิสิตในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วจิยัได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูแบบปฐมภูม ิ(Primary data) และทตุยิภมู ิ(Secondary data) 

ตามขั้นตอน ดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิตแต่ละ 

สาขาวชิา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา ทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 

343 คน เก็บรวบรวมข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย  

บทความวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป หาค่าสถิติต่างๆ ในการหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมตราฐาน การทดสอบค่า (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

และการทดสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลเบื้องต้นของตัวอย่าง

นสิติผูต้อบแบบสอบถามจ�านวน 343 คน จ�าแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 182 คน  

(ร้อยละ 53.1) และเป็นเพศชาย จ�านวน 161 คน (ร้อยละ 46.9) จ�าแนกตามชั้นปีที่ก�าลังศึกษา ส่วนใหญ่

อยู่ในชั้นปีที่ 4 จ�านวน 140 คน (ร้อยละ 40.8) ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 76 คน (ร้อยละ 22.2) รองลงมา ชั้นปีที่ 2 

จ�านวน 71 คน (ร้อยละ 20.7) และชั้นปีที่ 1 จ�านวน 56 (ร้อยละ 16.3)

2. ระดับความสุขในการเรียนของนิสิต 

นสิติมคีวามสขุในการเรยีนอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 (ร้อยละ 0.51) เมือ่พิจารณา

ระดับความสุขในการเรียนของนิสิตแต่ละด้านพบว่า ด้านความสุขทางกาย นิสิตมีความสุขในการเรียนระดับ

มาก (M = 4.11, S.D. = 0.57) ด้านการเรียนรู้ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ นิสิตมีความสุขในการเรียนระดับมาก  

(M = 4.06, S.D. = 0.57) และด้านความสุขทางใจ นสิติมคีวามสขุในการเรียนระดับมาก (M = 3.98, S.D. = 0.54)
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการวิจัย

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต  

พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหใด 4 ตัวแปร ในตารางสามารถท�านายความสุขในการเรียนของนิสิตได้ ร้อยละ 65.2 

โดยค่าสัมประฤทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .625 เม่ือพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิต 

คือ ปัจจัยส่วนบุคคล คุณลักษณะของอาจารย์ สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน และสภาพแวดล้อมในการเรียน 

ท�านายความสขุในการเรยีนของนสิติได้อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยค่าสมัประฤทธิก์ารถดถอย

มาตรฐาน (B) ของตวัแปรอสิระเท่ากบั .71 .250 .429 และ .285 ตามล�าดบั ผลการวเิคราะห์ความสอดคล้อง

กับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้างต้น ผลการวิเคราะห์แสดงตารางที่ 1

ตารางที ่1 แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการเรียนของนสิิต คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ตัวแปรอิสระ b SE β

ปัจจัยส่วนบุคคล .028 .013 0.71

คุณลักษณะของอาจารย์ .291 .050 .250

สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน .396 .037 .429

สภาพแวดล้อมในการเรียน .267 .037 .285

R2 = .652     SEE = .30331     F = 160.876*

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรทุกตัวอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมาไปน้อย ได้แก่ 

สัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตได้ดีที่สุด รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมใน

การเรยีน คณุลักษณะของอาจารย์ และปัจจยัส่วนบคุคล ตามล�าดบั สอดคล้องกบั ปรญิญา เรอืงทพิย์ (2550) 

ที่ได้ท�าการศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้อย่างมีความสุข พบว่า เพื่อนเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียน

รู้อย่างมมีความสุข วัยรุ่นมีความเชื่อมั่นในตนเองน้อย คอยเป็นกังวลใจกับทุกเรื่อง สิ่งหน่ึงที่สามารถสร้าง

ความมั่นใจให้ คือ เพื่อน ดังนั้น เพื่อนมีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิตสูงมาก เพื่อนที่ดีจะน�าชีวิตสู่ความส�าเร็จ

2. จากผลการวิจัย พบว่า ระดับความสุขในการเรียนของนิสิตโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ

มาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมาไปน้อย ได้แก่ ด้านความสุขทางกาย ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตได้ดี

ที่สุด รองลงมาคือ ด้านการเรียนรู้ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ และด้านความสุขทางใจ ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 

ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ (2559) ได้ศึกษาความสุขในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท MBA โครงการ

พิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง พบว่า การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข  

สุขกายที่ไม่มีโรคเป็นกายที่มีความสุขกายและสุขใจ

3. จากผลการวิจยั พบว่าเมื่อเปรียบเทียบความสุขในการเรยีนของนสิิต จ�าแนกตามเพศ เปรียบ

เทียบรายข้ออยู่ในระดับมาก แต่มีความแตกต่างกันระหว่างชายกับหญิง พิจารณาตัวแปรรายข้อ เรียงล�าดับ

จากมากไปน้อย สามอันดับแรกได้ดังนี้ ความสุขทางกาย การเรียนรู้ท่ีน�าไปสู่ความส�าเร็จ และความสุขทาง

ใจ ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ วาสนา จันทรอุไร (2546) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ต่อวชิาการงานและอาชพี โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัเมอืงเพชรบรุ ีพบว่า นกัเรยีนทีม่เีพศต่าง

กันมีความพึงพอใจแตกต่างกัน
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4. จากผลการวิจยั พบว่า เมือ่เปรยีบเทยีบความสขุในการเรยีนของนสิติ จ�าแนกชัน้ปีทีก่�าลงัศกึษา 

โดยรวมและรายด้าน กลุ่มชั้นปีที่ก�าลังศึกษาต่างๆ มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ�านวน 1 คู่ ได้แก่ ชั้น

ปีที่ 4 กับชั้นปีที่ 3 กลุ่มชั้นปีที่ 4 มีความความสุขในการเรียนมากกว่าชั้นปีที่ 3 ส่วนชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 1มี

ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ ผจงจิต ไกรถาวร (2555) ความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของสถาบัน ความสุขในการเรียนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง

ชัน้ปีจะเหน็ได้ว่ายิง่จ�านวนปีทีม่ากขึน้ ความสขุในการเรยีนจะเพิม่ขึน้ตาม อาจเป็นเพราผูเ้รยีนทีช่ัน้ปีสงูขึน้มี

ความคุ้นเคยกับสถานที่ คณาจารย์ เพื่อนและบุคลากรอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจัย ตัวแปรความสุขในการเรียนของนิสิต พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ใน

ด้านความสุขทางใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยสุด ดังน้ัน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) 

อาจารย์ควรมีการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ขณะเดียวกันก็ช่วยให้รู้จักตนเอง 

รู้ความสามารถของตนเอง รู้จุดอ่อน รู้จักปรับตัวและรู้วิธีแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาด การมีความสุขทั้งทาง

กายและใจ จะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถ ได้รับค�าชมเชยจากการกระท�าที่ถูกต้อง

2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ตามที่ทราบกัน

ว่านิสิตแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัวต่างกัน หรือมีความแตกต่างระหว่างบุคคลนั่นเอง เมื่อนิสิตค้นพบความ

สามารถของตนเอง ตลอดจนได้รับโอกาสความสามารถพิเศษของนิสิตก็จะปรากฎชัดเจนมากขึ้น การเปิด

โอกาสให้นิสิตท�าสิ่งที่ถนัด เท่ากับส่งเสริมศักยภาพที่มีอยู่ในตัว การกระตุ้นที่เหมาะสมจากอาจารย์ ก็จะ 

มีก�าลังใจตัวเองมากขึ้น จะท�าให้นิสิตมีความสุขขึ้น

3. จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านคุณลักษณะของอาจารย์ พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก แต่ใน 

ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยสุด ดังนั้นจึงควร มีมนุษยสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 

กบันสิติ นอกเหนือจากการสอนให้นสิติมคีวามรูใ้นด้านวชิาการแล้ว อาจารย์ควรสร้างมนษุยสมัพันธ์กบัผูเ้รยีน 

โดยการดูแล เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ เป็นที่ปรึกษาและช่วยหาทางแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนทั้งปัญหาให้

กับผู้เรียนทั้งปัญหาส่วนตัว และปัญหาทางการเรียน

4. จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านสัมพันธภาพของกลุ่มเพื่อน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

แต่ในด้านการเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยสุด ดังนั้นอาจารย์ ตลอดจนนิสิต ควรสร้างแรงจูงใจให้นิสิต 

ขยันเรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การให้รางวัลเมื่อท�าได้คะแนนสูงในวิชานั้นๆ เป็นต้น

5. จากผลการวิจัย ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการเรียน พบว่าในทุกด้านอยู่ในระดับมาก  

แต่ในด้านด้านสภาพแวดล้อมในชัน้เรยีน ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัน้อยสดุ ดงันัน้จึงควรให้ความส�าคญักบัการเตรียม 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่อผู้เรียนให้มีความการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยส่งเสริมความสนใจ

ใฝ่รู้ให้แก่ผู้เรียน บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่มีบรรยากาศของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 

จะเป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนและช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

และความประพฤติอันดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
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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 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (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

Abstract

This research studied the subject “Factors Affecting Motivation for Performance of Sales 

Officer, Toyota Phithanpanich,Hat Yai (Songkhla-Satun)” has a purpose. 1) motivating factors affecting 

the motivation of sales staff, Toyota Phithanpanich, Hat Yai (Songkhla-Satun) 2)Supporting factors 

affecting the motivation for the performance of the sales staff of Toyota Phithanpanich,Hat Yai (Songkh-

la-Satun), a sample of 30 people was use the krejcie and morgan sample size calculator table. It is 

the criterion for determining the sample group. The instrument used in the study was a questionnaire 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 71



(Questionnaires). For data analysis with IBM SPSS statistics computer program (SPSS program) to 

calculated Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and hypothesis testing to compare 

the relationship between need for success The need for authority and the need to correlate with the  

motivation to perform work in terms of working conditions with Multiple Regression 

Result of study found that need for success, need power consists of in terms of job  

characteristics, achievements, recognition, responsibility, and progress not statistically significant 

Therefore, this primary variable has no relation to the dependent variable. The need for affinity and 

performance motivation in terms of working conditions, relationships and governance was recognized 

(since Sig was less than 0.05). It had a statistically significant effect on performance motivation rating 

at 0.05 with a multiple correlation coefficient (r) of 0.946. There is a high demand for affinity. If there is 

support for good relationships between individuals and between organizations will affect the motivation 

to perform the job and increase happiness at work.

Keyword: supporting factors, motivating factors, performance

บทน�า

ยานพาหนะมีความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ ท�าหน้าที่รับส่งคนระหว่างบ้านกับหน่วย

งานและ ช่วยให้มคีวามสะดวก รวดเรว็ประหยดัเวลาในการตดิต่อธรุกจิ นอกจากน้ีการลงทนุของบรษิทัรถยนต์

ข้ามชาติในไทยเพิ่มขึ้นมากนับจากเกิดเหตุการณ์ Plaza Accord ปี 2530 ส่วนใหญ่เป็นค่ายรถยนต์สัญชาติ

ญี่ปุ่นท่ีเผชิญภาวะเงินเยนแข็งค่าลดทอนความสามารถในการแข่งขันของฐานผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่น ประกอบ

กับหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 รัฐบาลไทยมีนโยบายผ่อนปรนให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในกิจการไทย 

พร้อมทัง้ก�าหนดแผนพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ โดยมเีป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลติ

รถยนต์ของภมูภิาคเอเชีย หนึง่ในบรษัิททีญ่ีปุ่่นเลอืกมาลงทนุในประเทศไทยคอื บรษิทัโตโยต้า เป็นบรษิทัผลติ

รถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองโทะโยะตะ จังหวัดไอชิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในปี พ.ศ.2563 

ยอดขายรถยนต์ประเทศไทย หากแยกตามแบรนด์ (เทียบกับปี 2562) Toyota ยังคงเป็นอันดับหนึ่งเรื่องยอด

ขายที่ท�าได้ในประเทศไทย 

บรษิทัโตโยต้า พธิานพาณิชย์หาดใหญ่ (สงขลา-สตลู)ได้รบัแต่งตัง้เป็นผูแ้ทนจ�าหน่ายรถยนต์โตโย

ต้าเลกซสัและโตโยต้าชวัร์จาก บริษทั โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จ�ากัด มวีตัถุประสงค์ในการด�าเนินกจิการ

เพ่ือการจดัจ�าหน่ายรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลและรถยนต์เพือ่การพาณชิย์ภายในประเทศไทยรวมถงึการให้บรกิาร

หลังการจ�าหน่ายเช่นการซ่อมบ�ารุงรถยนต์การให้สิทธิประโยชน์พิเศษและการให้บริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและบคุคลทั่วไป การที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ�ากดั เป็นผู้น�าในด้านการขายยานพาหนะ หรอืรถยนต์ในไทยนัน้ขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น คณุภาพ

ของเครื่องยนตร์ กลยุทธ์ของบริษัท ก�าลังซื้อของคน ในประเทศไทย และรวมไปถึงความสามารถในการขาย

หรือแนะน�าสินค้าของพนักงานขาย

จากที่กล่าวมาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) เพื่อให้ได้แนวทางและ 
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โครงสร้าง เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธาน

พาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) สามารถน�ามาปรับเป็นแนวนโยบายทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขององค์การ ท�าให้องค์กร สามารถด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตาม

เป้าหมายทีว่างไว้ และยงัช่วยให้บรษิทัฯ มกีารพฒันา รวมทัง้การด�าเนนิงานไปอย่างก้าวหน้า สามารถแข่งขัน

ในโลก ธุรกิจปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. ปัจจัยจูงใจ ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ 

(สงขลา-สตูล) 

2. ปัจจัยค�้าจุน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธาน

พาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า 

พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) สามารถแย่งแยกเป็นประเด็นศึกษาได้ดังนี้

1.ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation)

Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นจ�านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคล

ในการค้นหาเป้าหมายที่จะท�าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการความปรารถนาและได้รับสิ่งที่มีความหมาย

ต่อตนเองเป็นความจริงที่จะกล่าวว่ากระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow 

โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ที่มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากที่มนุษย์จะไปถึงขั้นของ

ความพงึพอใจอย่างสมบรูณ์ในทฤษฎลี�าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow เม่ือบคุคลปรารถนาทีจ่ะได้รบัความ

พึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่น ๆ ต่อไป

ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆอยู่เสมอ Maslow กล่าวว่าความ

ปรารถนาของมนุษย์น้ันติดตัวมา แต่ก�าเนิดและความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล�าดับข้ันของความปรารถนา

ตัง้แต่ขัน้แรกไปสูค่วามปรารถนาขัน้สงูขึน้ไปเป็นล�าดบัล�าดับขัน้ความต้องการของมนษุย์ (The Need -Hierarchy 

Conception of Human Motivation)

2 ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์

แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) เป็นศาสตราจารย์วชิาการบริหาร ณ สถาบนัเทคโนโลยีแมสซา

ซเูสทส์ สหรฐัอเมรกิา เขาท�าการศกึษาวจิยัพฤตกิรรมการท�างานของมนุษย์ และได้สร้างทฤษฎกีารจงูใจในการ

ท�างาน แบ่งเป็นทฤษฎี X และทฤษฎี Y มองคนเป็นสองประเภทคือจากทฤษฎี X มองคนว่ามีนิสัยเกียจคร้าน 

การบรหิารจงึควรใช้มาตรการบงัคบั มรีะเบยีบกฎเกณฑ์คอยก�ากบั มีการควบคมุการท�างานอย่างใกล้ชดิ และ

มกีารลงโทษเป็นหลกั ในขณะทีท่ฤษฎี Y มองว่าคนมคีวามขยันในตวั ควรมกีารก�าหนดหน้าทีก่ารงานทีเ่หมาะ

สม ท้าทายความสามารถ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

ดังนั้นการจะบริหารคนซึ่งมี2ประเภทจึงต้องใช้แรงจูงใจและวิธีการบริหารที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผลการปฏิบัติ

งานออกมามีคุณภาพและรักษามาตรฐานองค์กร
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3. ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฟรเดริกเฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)

ทฤษฎี 2 ปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ได้มีการพัฒนาโดยเฟรเดริก

เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ในปี ค.ศ. 1950-1959 และในช่วงแรกของปี ค.ศ. 1960-1969 (ศิริวรรณ

เสรีรัตน์และคณะ, 2550) ซึ่งเสนอแนะว่าความพึงพอใจในการท�างานประกอบด้วย 2 แนวคิดคือแนวคิดที่มี

ขอบเขตจากความพงึพอใจ (Satisfaction) ไปยงัความไม่พงึพอใจ (No Satisfaction) และการได้รบัอิทธพิลจาก

ปัจจยัจงูใจ (Motivation Factors) และแนวคดิทีม่ขีอบเขตจากความไม่พงึพอใจ (Dissatisfaction) ไปยงัการไม่มี

ความไม่พึงพอใจ (No Dissatisfaction) และได้รบัอทิธพิลจากปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) หรอืกล่าวได้ว่า

ทฤษฎี 2 ปัจจยัประกอบด้วย (1) ปัจจยัจงูใจหรอืปัจจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้ในการท�างานและ (2) ปัจจัยสขุอนามยั

หรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท�างาน

4. ทฤษฎแีรงจงูใจใฝ่สัมฤทธ์ิของแมคคลแีลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory)

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิแสดงให้เห็นว่าคนไม่ได้มีแรงจูงใจเฉพาะที่เป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ยังมี

ความต้องการด้านความส�าเรจ็ การมอี�านาจ และด้านความสัมพนัธ์ ซึง่ความต้องการของแต่ละคนจะบ่งบอก

ถึงส่ิงที่เขาต้องการและต้องท�าทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีคาดไว้ ดังนั้นต้องทราบว่าคนแต่ละคนมีความ

ต้องการสูงสุดคืออะไรและใช้ความต้องการนั้นเป็นแรงจูงใจให้คนปฏิบัติงาน เช่น คนที่มีแรงจูงใจด้านการมี

อ�านาจ คือคนที่อยากได้รักการยกย่อง ต้องการความได้เปรียบเมื่อได้ออกความคิดเห็น ต้องการเป็นผู้น�า ซึ่ง

ผูบ้รหิารต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนมลีกัษณะอย่างไรแล้วจงึใช้แรงจงูใจได้อย่างวธิแีละมปีระสทิธภิาพเหมาะกบั

บริบทของคนคนนั้นด้วย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท 

โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) ประชากรที่ใช้คือผู้ปฏิบัติงานฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า พิธาน

พาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) 29 คน กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 29 คน โดยใช้เกณฑ์ตารางเครซี่และมอร์แกน 

เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง โดยการออกแบบสอบถามได้ผ่านการพจิารณาความเทีย่งตรงของเครือ่ง

มือจากผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และได้ร่วมพิจารณาปรับแก้ไขข้อค�าถามเพื่อความถูกต้อง และเหมาะสม

ก่อนเก็บข้อมูลจริงอีกครั้ง

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมลูผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมข้อมลูหลงัจากผูศ้กึษา โดยใช้เกณฑ์ตารางเครซีแ่ละ

มอร์แกน ได้ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามออนไลน์จ�านวน 29 คนแล้ว คัดเลือก

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ น�าข้อมูลจากแบบสอบถาม ชนิดเลือกตอบและเติมค�ามาวิเคราะห์แล้วน�าเสนอใน

รูปแบบตารางและความเรียง 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวจิยัครัง้น้ี คณะผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติิ

และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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 2.1 ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่

ส่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตลู)

 2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการหา

ค่าเฉลี่ยของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า 

พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)

 2.3 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) สถิติในการวิเคราะห์ คือค่า

ไคสแควร์ (Pearson Chi-Square)

 2.4 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านองค์กรกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) สถิติในการ วิเคราะห์ คือ ค่า

สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation: r)

 2.5 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้พนักงานบริษัท โตโยต้า 

พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) ได้แสดงความคิดเห็น โดยการสังเคราะห์ข้อความและแจกแจงความ

ถี่และน�าเสนอในรูปแบบของความเรียง

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท 

โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)” สรุปผลได้ดังนี้

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของประชากร

 1.1 ปัจจยัส่วนบคุคล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง กล่าวคอื เป็นเพศชาย ร้อย

ละ 31 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69 

 1.2 อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลง

มาคืออายุต�่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.6 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 และอายุระหว่าง 

51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล�าดับ 

 1.3 สถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 62.1 และรอง

ลงมาคือมีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 37.9 

 1.4 การศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อย

ละ 82.8 รองลงมาคือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 10.3 และ อนุปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามล�าดับ 

 1.5 ประสบการณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างานอยู่ระหว่าง 5-9 ปี คด

เป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือระหว่าง 1-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.5 น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.2 และ 

10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.3 

 1.6 รายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงรายได้อยู่ที่ ต�่ากว่า 15000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 62.1 รองลงมาคือรายได้ระหว่าง 15001-20000 บาท คดเป็นร้อยละ 24.1 และรายได้ระหว่าง 20001-

25000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล�าดับ
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ตอนที่ 2 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน

 2.1 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  

(SD = 0.636) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่ พบว่า ล�าดบัแรก คอื ด้านงานมคีวามท้าทาย 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 (SD = 0.786)

 2.2 ปัจจัยด้านความส�าเร็จของงาน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 

(SD = 0.749) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ีย พบว่า ล�าดับแรก คือ ด้านงานที่ได้รับตรง

ตามความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 (SD = 0.651)

 2.3 ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.61 (SD = 0.702) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดับค่าเฉลีย่ พบว่า ล�าดับแรก คอื ด้านผูบ้งัคบับญัชา

ยอมรับในความสามารถและมอบหมายงานส�าคัญให้ท�า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (SD = 0.797)

 2.4 ปัจจัยด้านความรับผิดชอบ ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09  

(SD = 0.554) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ล�าดับแรก คือ ด้านสามารถรับผิด

ชอบต่องานในหน้าที่ที่ปฏิบัติได้เต็มที่และด้านการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 

เท่ากัน (SD = 0.666)

 2.5 ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน ในภาพรวมจดัอยู่ในเกณฑ์มาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 

3.56 (SD = 0.724) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดับค่าเฉลีย่ พบว่า ล�าดับแรก คอื ด้านผูบ้งัคบับญัชา

ให้การสนบัสนนุส่งเสรมิเกีย่วกบัความก้าวหน้าในการปฏบิติังาน และด้านมโีอกาสทดลองงานทีม่คีวามรับผดิ

ชอบสูงกว่าปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 (SD = 0.960 และ 0.797 ตามล�าดับ)

 2.6 ปัจจัยด้านสภาพการท�างาน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (SD 

= 0.746) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ล�าดับแรก คือ บริษัทตั้งอยู่ในสถานที่การ

เดินทางสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 (SD = 0.743) 

 2.7 ปัจจยัด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร ในภาพรวมจัดอยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 

3.08 (SD = 0.885) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ล�าดับแรก คือ ด้านนอกเหนือ

จากเงนิเดอืนและรายได้พเิศษหน่วยงายยงัมสีวัสดกิารและผลประโยชน์ และด้านได้รับการเล่ือนข้ันเงินเดอืน

ที่พึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 เท่ากัน (SD = 0.978 และ 1.013 ตามล�าดับ) 

 2.8 ปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  

(SD = 0.729) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่ พบว่า ล�าดบัแรก คอื ด้านบรษิทัมกีารประเมนิ

ผลปฏิบัติงานประจ�าปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 (SD = 0.805) 

 2.9 ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.02 (SD = 0.701) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ล�าดับแรก คือ ด้านได้

เข้าร่วมกิจกรรมภายในหน่วยงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านบรรยากาศและ

ความสัมพันธ์ท่ีดีส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการท�างาน และด้านเพื่อร่วมงานให้เกียติในการแสดงความ

คิดเห็นและรับฟังเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (SD = 0.704 , 0.704 และ0.799 ตามล�าดับ)
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 2.10 ปัจจัยด้านการปกครองบังคับบัญชา ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.93 (SD = 0.852) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ีย พบว่า ล�าดับแรก คือ ได้รับอิสระใน

การท�างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เท่ากัน (SD = 0.823) 

 2.11 ปัจจัยด้านต้องการความส�าเร็จ ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 

(SD = 0.725) เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านเรยีงตามล�าดบัค่าเฉลีย่ พบว่า ล�าดบัแรก คอื ด้านบรษิทัท่ีปฏบิตังิาน

เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 เท่ากัน (SD = 0.799) 

ตอนที่ 3 ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุน

 3.1 ปัจจัยด้านต้องการอ�านาจ ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 (SD 

= 0.762) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉลี่ย พบว่า ล�าดับแรก คือ สามารถออกความคิดเห็น

และตัดสนใจในงานได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 เท่ากัน (SD = 1.143) 

 3.2 ปัจจัยด้านต้องการความผูกพัน ในภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

(SD = 0.839) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล�าดับค่าเฉล่ีย พบว่า ล�าดับแรก คือ ด้านหัวหน้ามีความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 เท่ากัน (SD = 0.772)

ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 4.1 ต้องการความส�าเร็จ, ความต้องการอ�านาจประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ความส�าเร็จ 

ยอมรับนับถือ รับผิดชอบ และความก้าวหน้า ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ ตัวแปลต้นนี้จึงไม่มีความสัมพันธ์กับตัว

แปลตาม

 4.2 ความต้องการความผูกพันกับแรงจูงใจในการปฏิบัติติงานในด้านสภาพการท�างาน ความ

สัมพันธ์ และการปกครอง จึงได้รับการยอมรับ (เนื่องจาก Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05) กล่าวคือ ความต้องการ

ความผูกพัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) เท่ากับ 0.946 อธิบายได้ว่า ความต้องการความผูกพันสูง หากมีการส่งเสริมด้านความ

สัมพันธ์ที่ดีระความบุคคลและระหว่างองค์กร จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติติงานได้สูงขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทีส่่งผลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล)” ประกอบด้วยตัวแปรต้น 2 ตัว คือ ความ

ต้องการความส�าเร็จ,ความต้องการอ�านาจ และความต้องการความผูกพัน ซึ่งส่งผลต่อตัวแปลตามคือ แรง

จูงใจในการปฏิบัติติงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) โดยผู้

วิจัยได้น�ามาอภิปรายผลตามสมมติฐานสอดคล้องกับผลการวิจัยดังนี้

การวิจัยมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โชคดี รักทอง ในประเด็น 1) ด้านสถานที่ท�างาน

และการจัดการ (Company and management) ได้แก่ ขนาดขององค์การ ชื่อเสียง รายได้ และการจัดการ

ประชาสัมพันธ์ เป็นองค์ประกอบที่จะท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ในการท�างาน 2) ด้าน

การควบคมุดแูลหรอืบงัคับบญัชา (Supervisor) ถอืว่าเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัทีท่�าให้เกดิความ พงึพอใจ หรอื

ไม่พึงพอใจต่องานได้ และ 3) ด้านลักษณะทางสังคม (Social aspects of the job) เป็นลักษณะที่ผู้ปฏิบัติงาน
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รู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม หรือต้องการให้สังคมยอมรับตนเอง หากผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่า ตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้ว จะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานขึ้น

การวจิยัมคีวามสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ยงยทุธ เกษสาคร ในประเดน็ 1) การบังคบับญัชา 

(Supervision) ลกัษณะของผูบั้งคบับัญชาม ี2 แบบ ทีม่ผีลต่อ ความพงึพอใจในงาน แบบแรก คอื การให้ลูกจ้าง

เป็นศูนย์กลางหรือให้สิทธิลูกจ้างมีส่วนร่วม ในการพิจารณา ผู้บังคับบัญชาต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล โดยให้การสนบัสนนุหรอื ให้ความสนใจส่วนบคุคล ในแบบทีส่อง ลักษณะการบงัคบับญัชาต้องมกีารก

ระจายอ�านาจ ในการตัดสินใจ ให้ลูกจ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ทีมงาน (Team work) การมีมิตรภาพใน

การท�างานเป็นทีม และสัมพันธภาพของผู้ร่วมงาน มีผล ต่อความพึงพอใจในงานของลูกจ้างแต่ละคน บุคคล

ท่ีชอบจะได้มีโอกาสได้พบปะสนทนากับบุคคลอ่ืนที่เขา ต้องท�างานด้วย ไม่ชอบงานที่พวกเขาต้องแยกออก

จากคนอืน่ๆ กลุ่มท�างานเป็นกลุม่ทางสงัคมของลกูจ้างทีม่ ีการสมาคมกนัอย่างไม่เป็นทางการ บคุคลมกัจะมี

ผูร่้วมงานเป็นทีป่รกึษาปัญหาของเขาเองและเป็นท่ีมาของ ความพอใจ และ 3) สภาพบรรยากาศในการท�างาน 

วัสดุ อุปกรณ์ อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสง และเสียง ตารางการท�างานและความสะอาดของที่

ท�างาน ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อความพึงพอใจ ของงานทั้งสิ้น

การวิจัยมีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมพงศ์ เกษมสิน ปัจจัยที่ไม่ใช่เงิน (Non-financial  

incentive) ได้แก่ สิ่งที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทาง จิตใจ เช่น การยกย่อง ชมเชย การยอมรับเป็น

ส่วนหนึ่งของหมู่คณะ โอกาสก้าวหน้า ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น

การวจิยัมสีอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สมพร บญุคณุ , นพดล บรุณนัฏ ซึง่ศกึษา ปัจจยัทีส่่งผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร ผลการ

วจิยัพบว่า แรงจงูใจในการปฏบิติังานของบุคลากร ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ กรงุเทพมหานคร 

ปัจจยัค�า้จุน พบว่า โดยภาพรวม และรายด้าน 4 ด้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ล�าดบัแรก ด้านการปกครองบงัคับ

บัญชา รองลงมา ด้านสภาพการท�างานและความมั่นคง ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านผลประโยชน์

ตอบแทน ตามล�าดับ 

การวิจัยมีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ซึ่งศึกษา การบริหารองค์การที่มี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ผล

การวิจัยพบว่า )การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นใน

เรือ่งระดบัการศกึษาและรายได้ตอ่เดือนแตกตา่งกันอยา่งมนีัยส�าคญัทางสถิต ิ.052)ความสัมพันธ์การบริหาร

องค์การด้านลักษณะของหน่วยงานมีความสัมพันธ์ในระดับสูง (r= .943) และความสัมพันธ์แรงจูงใจด้านการ

มีส่วนร่วมในการวางแผน มีความสัมพันธ์ในระดับสูง(r =.733**) 3)ผลการศึกษาการบริหารองค์การมีอิทธิพล

ทางตรงร่วมกันต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตัวแปรที่เป็นปัจจัยท�านายได้แก่3.1)ด้านลักษณะ

ของหน่วยงาน3.2) ด้านลักษณะของผู้บริหาร 3.3)ด้านลักษณะของบุคลากรในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ควรมกีารขยายของเขตของกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้ถดัไป เพือ่ศกึษาประชากรกลุม่ท่ีกว้างขึน้

และสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่ต่างกันได้
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ผูเ้ชีย่วชาญการตรวจสอบแบบสอบถามการวจิยัทีส่ละเวลาในการตรวจสอบเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั และให้ข้อ

เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการสร้างและแก้ไขเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยให้สมบรูณ์ย่ิงขึน้ และขอบคณุพนักงาน

ฝ่ายขาย บริษัท โตโยต้า พิธานพาณิชย์ หาดใหญ่ (สงขลา-สตูล) ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาของผู้วิจัย ผู้วิจัยตระหนักถึง ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารย์และขอ 

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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บทคัดย่อ

การศกึษาเรือ่งแรงจงูใจและคณุภาพชวีติในการท�างาน ในคร้ังน้ีผูว้จิยัท�าการทบทวนวรรณกรรมที่ 

เกี่ยวกับของคุณภาพชีวิตในการท�างาน โดยก�าหนดข้ันตอนในการทบทวนวรรณกรรม 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�า้จุนทีม่อีงค์ประกอบ 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

Abstract

The Study of Motivation and Quality of Work Life: This time, the researchers reviewed the 

literature on quality of work life. Three stages of literature review were established: 1) reviewing relevant 

theoretical concepts to determine the framework of variables used in the study 2) reviewing research 

related to the relationship of motivation and quality of work life, and 3) reviewing. The composition of 

the variables used in the study leads to the creation of a conceptual framework. The results of this 

study have a conceptual framework. which consists of 2 variables: (1) job success to be respected 

the nature of the work performed responsibility, advancement, and (2) supporting factors that include 

salary, policy and service. interpersonal relationships, working conditions Command and Status The 

dependent variable was quality of work life. The components include the development of the ability 

of the person. democracy at work Compensation that is reasonable and fair and work regulations 

safe working conditions Work and family life balance social integration and practice in society. The 
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conceptual framework obtained this time will be applied to study with empirical data to create a body 

of knowledge that is useful for effective human resource management and organizational progression.

Keyword : Motivation, Quality of Life at Work, Literature Review

บทน�า

ทรพัยากรมนษุย์นบัได้ว่าเป็นปัจจยัท่ีมคีวามส�าคญัและมคีณุค่าต่อการบริหารงาน ทีท่�าให้องค์กร

ประสบความส�าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทรัพยากรบุคคลเป็นต้นทุนทางสังคมท่ีมีค่า และ

ต้องการท�างานเพือ่ให้ชีวติด�ารงอยูไ่ด้และตอบสนองความต้องการของตวัเอง (นนัทา โสรตัน์, 2558 ; รชัมงคล 

ค�า้ช,ู 2556) ลักษณะส�าคญัของทรพัยากรมนษุย์ คอื การมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถหรอืสมรรถนะทีจ่ะน�า

มาใช้ในการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ องค์กรจึงควรให้ความส�าคัญและเสริมสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้

แก่บคุลากร ซึง่จะช่วยขบัเคลือ่นให้บคุลากรมแีรงจงูใจในการท�างานสูง และสามารถท�าให้เกดิการเปล่ียนและ

รูปแบบการท�างาน เพราะการเปลี่ยนแปลงท�าให้เราเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ คนท่ีมีแรงจูงในการท�างานสูงจะท�างาน 

ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหากไม่ส�าเร็จก็จะหาข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข (พักตร์พิมล สมบัติใหม่, 2558) 

แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคล โดยแรงจูงใจภายใน ได้แก่ ความรู้สึก

ต้องการ หรอืขาดอะไรบางอย่าง จงึเป็นพลงัชกัจงูหรอืกระตุน้ให้บคุคลประกอบกจิกรรมเพือ่ทดแทนสิง่ทีข่าด

หรอืต้องการ ส่วนแรงจงูใจภายนอก ได้แก่ สิง่ใดก็ตามทีม่าเร่งเร้าน�าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนา

ในการประกอบกิจกรรมในตัวบุคคลซึ่งแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว

หรอืทัง้สองอย่างพร้อมกันได้ แรงจงูใจทีส่่งผลท�าให้เกดิพฤตกิรรมซ่ึงเกดิจากความต้องการของบคุคลซึง่ความ

ต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส�าคัญ นอกจากนี้ยังมีสิ่งเร้าอื่นๆ เช่น ความส�าเร็จในงาน การยอมรับนับถือของ

สงัคม สภาพบรรยากาศสิง่แวดล้อม ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน รายได้และความมัน่คงในการท�างานทีเ่ป็น

ปัจจัยส�าคัญของการเกิดแรงจูงใจในการท�างานของพนักงาน

อทิธพิลของแรงจงูใจจะส่งผลต่อคุณภาพชวีติในการท�างานของบคุลากร (อริศรา ถ่ินนุกลู, 2561) 

และสมควรได้รบันอกเหนอืจากเงนิเดอืนหรอืค่าจ้างทีไ่ด้รับตามปกต ิถ้าบคุลากรได้รับแรงจงูใจในการท�างาน

ที่ดีและเหมาะสมก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการท�างานของ

บุคลากรมีประสิทธิภาพสูงหรือต�่าเป็นผลมาจากแรงจูงใจในการท�างาน (ปัญญาพร ฐิติพงศ์, 2558) แรงจูงใจ

จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้บุคลากรอยากท�างาน มากข้ึน เพื่อสร้างผลงานให้กับองค์กร เช่น การตั้งใจท�างานใน

หน้าทีข่องตวัเอง การดึงความสามารถของตนเองมาใช้ ในงานและการรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง เป็นต้น  

หากบุคลากรมีปัจจัยแรงจูงใจทั้ง 2 อย่างแล้วสิ่งที่องค์กรได้กลับมาคือ การทุ่มเทในการท�างานอย่างเต็มที่

และต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นไปอีก หากบุคลากรมีแรงจูงใจในการท�างานก็ส่งผลต่อคุณภาพ

ชวีติทีด่ใีนการท�างาน ซึง่จะท�าให้องค์กรสามารถรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพเหล่านีไ้ว้ให้อยูก่บัองค์กรนานทีส่ดุ  

(อริศรา ถิ่นนุกูล, 2561)

เป้าหมายการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

หากองค์กรมีการสนบัสนุน และสร้างแรงจงูใจทีด่ ีคณุภาพชวิีตในการท�างานของพนกังานกด็ขีึน้ ส่งผลต่อเป้า

หมายและความส�าเร็จขององค์กร การศึกษาในครั้งนี้จึงท�าการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ค้นหาองค์ประกอบของแรงจงูใจ ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจและคณุภาพชวิีตในการท�างาน เพือ่สร้างกรอบ
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แนวคิด ที่จะใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างขององค์การ ท�าการทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการสร้างองค์

ความรู้ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าต่อไป

กระบวนการทบทวนวรรณกรรม

1. แรงจูงใจในการท�างาน

 1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการท�างาน

 เป็นค�ามาจากกาษาละตินว่า Movere หมายถึง การเคลื่อนไหว เป็นความรู้สึกที่ท�าให้เกิด

พฤติกรรมหรือการกระท�า ในขณะที่ เสนาะ ติเยาว์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการท�างาน คือ แรงกระตุ้นที่ผลักดัน

ให้แสดงพฤติกรรมต่อความต้องการเพ่ือตอบสนองต่อส่ิงกระตุ้นขององค์กร ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมในการ

ท�างานให้เกดิพฤตกิรรมการท�างานด้วยความเตม็ใจเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายตามต้องการและส่งผลให้เกดิความ

พึงพอใจสูงสุด (โชติกา ระโส, 2555) 

 1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน

 การศกึษาครัง้น้ีท�าการทบทวนแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัแรงจงูใจ พบว่ามหีลายทฤษฎ ีแต่ละ

ทฤษฎี ให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการจูงใจที่แตกต่างกัน ได้แก่ 

 Herzberg’s Two-Factor Theory ศึกษาถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยว

กับงานโดยเฉพาะปัจจัยท่ีท�าให้เกิดความพึงพอใจในงาน โดยปัจจัยที่ท�าให้คนเกิดความพึงพอใจต่องานเป็น

คนละปัจจัยกับปัจจัยที่ท�าให้เกิดความไม่พอใจต่องาน โดยมนุษย์สามารถสร้างแรงจูงใจในการท�างานได้จาก

การใช้ปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่

  1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Job 

satisfaction) เป็นปัจจยัตวังานโดยตรง ประกอบด้วย 1) การได้รบัความส�าเรจ็ (Achievement) 2) การได้รบัการ

ยอมรับนับถือ (Recognition) 3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสเจริญเติบโตใน

ต�าแหน่ง (Possibility of growth) 4) ลักษณะของงาน (Work itself) 5) ความรับผิดชอบต่องาน (Responsibility)

  2. ปัจจัยค�้าจุน หรือปัจจัยเพื่อการคงอยู่ (Hygiene factors or Maintenance Factors) 

เป็นปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน (Job dissatisfies) ซึ่งไม่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่

นอกตัวงาน ประกอบด้วย 1) สถานภาพในองค์การ (Status) รวมถึง สภาพการท�างาน (Working condition) 

2) สัมพันธภาพกับบุคลากรในองค์การ หมายถึง สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา (Relations with supervisors) 

กับเพื่อนร่วมงาน (Peer relations) และกับผู้ใต้บังคับบัญชา (Relations with subordinates) 3) คุณภาพการ

ควบคุมบังคับบัญชา (Quality of supervision) 4) นโยบายและการบริหารขององค์การ (Company policy and 

administration) รวมทั้งความมั่นคงในงาน (Job Security) 5) เงินเดือน (Salary) หรือค่าจ้าง (Pay)

ทฤษฎีนี้เชื่อว่า ปัจจัยจูงใจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในงานโดยตรง หากองค์การสามารถจัดปัจจัย

จูงใจที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของบุคคลแล้ว ก็จะก่อให้เกิดแรงจูงใจ สร้างความรักความผูกพัน

กับงาน และองค์การโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยสุขอนามัยเป็นปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญยิ่งของงาน 

ท�าหน้าทีร่กัษาคนไว้ในองค์การในลกัษณะท่ีท�าให้เขายังท�างานได้ หากองค์การสามารถจดัให้มอีย่างเหมาะสม

จะช่วยให้ไม่มคีวามไม่พงึพอใจในงาน และในทางตรงกนัข้ามหากองค์การไม่สามารถจดัหาได้อย่างเหมาะสม

แล้วจะท�าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานเกิดขึ้น 
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จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อก�าหนดตัวของแรงจูงใจ ผู้วิจัยน�าทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซ

เบิร์ก มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ก�าหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในองค์การ

อย่างชัดเจนทั้งในด้านการจูงใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงานและป้องกันไม่ให้เกิดความพึงพอใจในงาน 

2. คุณภาพชีวิตในการท�างาน

 2.1 ความหมายคุณภาพชีวิตในการท�างาน

 ดุสิตา เครือค�าปิว, (2551) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการท�างานว่า กระบวนการท�างาน

ท่ีองค์การได้ให้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานให้มีความสุขและมีสุขภาพจิตในการท�างานที่ดีโดยผู้

ปฏิบัติงานจะมีความรู้สึกมีความพึงพอใจในการตอบแทนทั้งในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ

ปัจจัยเกี่ยวข้องอื่น ๆ ท่ีดีจากการท�างานที่สามารถจะตอบสนองตามความคาดหวังและตามความต้องการ

ทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจ

 2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

  2.2.1 Arnold and Feldman (1986) กล่าวถงึ การทีจ่ะท�าให้แผนงานคณุภาพชวีติการท�างาน 

มีประสิทธิภาพสูง ฝ่ายบริหารจะต้องมีการจัดระบบที่ดีระหว่างระบบเทคโนโลยีที่ใช้กับระบบสังคมในองค์กร 

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์กรจะต้องค�านึงถึงความต้องการของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องใช้

เทคโนโลยีนั้นๆ ดังนั้นจะต้องมีการวางแผนและออกแบบก่อนการน�ามาใช้เสมอ เพื่อให้มีความสอดคล้อง

กัน ส่วนองค์กรจะต้องถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสภาพแวดล้อม และจะ

ต้องสามารถจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น การมีอ�านาจ อิสระ หรือการบริหารงาน

เองภายในกลุม่ แนวทางของคณุภาพชวีติการท�างานจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ ข้ึนอยู่กับความรู้สึกผูกพนั

ต่อองค์กรที่พนักงานมีการยอมรับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรนี้จะเกิดขึ้นต้องอาศัยการ

บรหิารงานทีม่ช่ีองทางการตดิต่อสือ่สารทีเ่ปิดกว้างจากผู้บริหาร และระดบัของการมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

ตัดสินใจจากพนักงานทุกคนในองค์กร

  2.2.2 เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล (2530) ได้เสนอแนวทางที่ส�าคัญต่อการท�างานให้เกิด

คุณภาพของชวิีตการท�างานและประสทิธิผลขององค์กร ได้แก่ การปรบัปรุงบรรยากาศขององค์กร การออกแบบ

งานใหม่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการสร้างกลุ่มคุณภาพ

  2.2.3 Walton, (1973) เป็นบุคคลหนึ่งที่ศึกษาคุณภาพชีวิตในแนวทางความเป็นบุคคล 

(Humanistic) ก�าหนดว่าคุณภาพชีวิตการท�างานมี 8 ด้าน เป็นเกณฑ์ตัดสินดังนี้

   1) การได้รับค่าตอบแทนในการท�างานที่เพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 

Compensation) คือ ค่าตอบแทน แทนที่ได้รับจากการปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีความเพียงพอในการด�ารงชีวิต

ตามมาตรฐานการครองชีพที่สมเหตุสมผลในสังคมนั้น

   2) สภาพการท�างานทีค่�านงึถงึความปลอดภยัและส่งเสรมิสขุภาพ (Safe and Healthy 

Working Condition) ผูป้ฏบิตังิานไม่ควรอยูใ่นสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ดี ทัง้ต่อร่างกายและการท�างาน ควรจะมกีาร

ก�าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ
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   3) ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน (Growth and Security) ควรให้ความสนใจ

การให้พนักงานได้เพิ่มความสามารถในการท�างานของเขามากกว่าที่จะคอยเป็นผู้น�าให้เขาท�าตาม จะต้องมี

การมอบหมายงานใหม่ หรืองานที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะที่เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

   4) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) คือ

โอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถของพนักงานในการปฏบิตังิานตามทกัษะและความรู้ทีม่ ีโดยการ

เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพตัวเองให้เหมาะสมกับงานในปัจจุบัน

   5) การบูรณาการทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน (Social Integration) คือการที่ 

ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่ามีคุณค่า ได้รับการยอมรับ และร่วมมือกันท�างานจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

   6) ประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) คือพนักงานมีสิทธิอะไรบ้าง และจะ

ปกป้องสทิธขิองตนเองได้อย่างไร ทัง้นีย่้อมขึน้อยู่กับวฒันธรรมขององค์กรน้ัน ๆ  ว่ามคีวามเคารพในสิทธส่ิวน

ตัวมากน้อยเพียงใด ยอมรับในความขัดแย้งทางความคิด

   7) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Total Life Space) คือบุคคลจะต้อง 

จัดความสมดุลให้เกิดขึ้นในชีวิต โดยจะต้องจัดสรรบทบาทให้สมดุล ได้แก่ การแบ่งเวลา อาชีพ การเดินทาง 

ซึ่งต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของตนเองและครอบครัว รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพ

   8) ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือการที่พนักงานมี

ความรู้สึกว่า กิจกรรม หรืองานที่ท�านั้นเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งองค์กรของ

ตนได้ท�าประโยชน์ให้สังคม 

จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อก�าหนดตัวแปรของคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยน�าทฤษฎีของ Walton 

(1973) มาใช้ในการศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากเป็นทฤษฎทีีก่�าหนดปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการในองค์การ

อย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพชีวิตในการท�างานได้อย่างชัดเจน

3. การทบทวนงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ของแรงจงูใจและคณุภาพชีวติในการท�างาน 

ผู้วิจัยท�าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ณัฐธยาน์ น้อยค�าลือ (2557) ท�าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

กบัคณุภาพชวีติของข้าราชการครใูนโรงเรยีน กลุ่มปลวกแดง สังกัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับคุณภาพ

ชีวิตการท�างานข้าราชการครูกลุ่มโรงเรียนปลวกแดง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 

เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=0.44)

และศกึษาเรือ่งแรงจงูใจในการท�างานทีส่่งผลต่อคณุภาพชวีติในการท�างานของพนักงานบรษิทั 2 

เอสเมทลั จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื Motivation Effect to Quality of Working Life for the Employees  

of 2S Metal Public Company Limited Group พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการท�างานอยู่ในระดับมาก และ

มีคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับสูง โดยแรงจูงใจในการท�างานจากปัจจัยค�้าจุนในทุกด้าน ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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พกัตร์พิมล สมบัติใหม่ (2558) ท�าการศกึษาเรือ่งแรงจงูใจของพนกังานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนนุ

ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการท�างาน กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้าน

ปัจจัยของแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก = 4.08 และระดบัคณุภาพชวีติในการท�างานภาพรวมของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง = 3.46 ส�าหรับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการท�างานและคุณภาพชีวิตในการท�างาน พบว่า

แรงจงูใจในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัคณุภาพชีวติในการท�างานอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 

.01 และระดับ .05 

และท�าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต การท�างาน

ของเจ้าพนกังานสาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลจงัหวดันครราชสมีา จากการศกึษาพบว่า ท้ัง

แรงจูงใจ การสนับสนุนจากองค์กร และคุณภาพชีวิตการท�างานของเจ้าพนักงานสาธารณสุขอยู่ในระดับมาก 

และพบว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยค�้าจุนด้านสถานภาพทางวิชาชีพ ด้านปกครองบังคับบัญชา 

ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านวัสดุอุปกรณ์ ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานและสามารถ

ร่วมพยากรณ์คณุภาพชีวิตการท�างานของเจ้าพนกังานสาธารณสขุในโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล จงัหวดั

นครราชสีมาได้ร้อยละ 68

4. การทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษาที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด 

ผู้วิจัยท�าทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสรุปองค์ประกอบของตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยจูงใจและ

ปัจจัยค�้าจุน และตัวแปรตาม คือ คุณภาพชีวิตในการท�างาน ดังแสดงในตาราง 1-3 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบของตัวแปรต้น (ปัจจัยจูงใจ)

ชื่อผู้วิจัย

องค์ประกอบชองปัจจัยจูงใจ

ความ
ส�าเร็จ
ในงาน

การได้
รับการ
ยอมรับ
นับถือ

ลักษณะ
งานที่
ปฏิบัติ

ความ
รับผิด
ชอบ

ความ
ก้าว
หน้า

รายได้
และส
วัสดิ
การ

ความ
สัมพันธ์

กับ
เพื่อน

ร่วมงาน

ความ
สัมพันธ์
กับผู้
บังคับ
บัญชา

การได้
รับ

เลื่อน
ต�า

แหน่ง

ธนัชชา ทรัพย์สิงห์ทอง/  
วิชากร เฮงษฎีกุล 

(2564)

√ √ √ √ √

สุรสิทธิ์ เบญญา
วัฒนาศิ /นิยดา 

เปี่ยมพืชนะ (2561)

√ √ √ √ √ √ √

ยุพาพรจันทร/ ธีร
วัตร์ ภูระธีรานรัชต์ /
อุบลวรรณ สุวรรณภู

สิทธิ์ (2564)

√ √ √ √ √

ชัชรินทร์ ทองหม่อม
ราม/ บุญอนันต์ 

พินัยทรัพย์ (2564)

√ √ √ √ √

พัชรินทร์ กลาย
สุวรรณ(2560)

√ √ √ √ √

นายประเสริฐ อุไร 
(2559)

√ √ √ √ √ √

โชติกา ระโส (2555) √ √ √ √ √ √

นวะรัตนา พึ่งงโพธิ์
สภ(2552)

√ √ √ √ √

จากตาราง 1 พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจทั้งสิ้น 9 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1. ความส�าเร็จในงาน 2. การได้รับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ความรับผิด

ชอบ 5. ความก้าวหน้า 6.รายได้และสวสัดิการ 7. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 8. ความสมัพันธ์กบัผู้บังคบั

บัญชา และ 9. การได้รับเลื่อนต�าแหน่ง 

อย่างไรกต็ามการศกึษาในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้เลือกศกึษาองค์ประกอบของปัจจยัจงูใจ จ�านวน 5 องค์

ประกอบได้แก่ 1. ความส�าเร็จในงาน 2. การได้รับการยอมรับนับถือ 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ความรับผิด

ชอบ 5. ความก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัจจัยจูงใจที่งานวิจัยที่ผ่านมา เลือกศึกษามากที่สุดที่เป็น 5 อันดับแรก 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบของตัวแปรต้น (ปัจจัยค�้าจุน)

ชื่อผู้วิจัย

องค์ประกอบของปัจจัยค�้าจุน

เงิน
เดือน

นโยบาย
และ
การ

บริหาร

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล

สภาพ
การ

ท�างาน

การ
บังคับ
บญัชา

สถาน
ภาพ

ความ
มั่นคง
ในงาน

ค่าตอบ
แทน

และผล
ประ
โยชน์

ความ
สมัพันธ์
กับผู้
บังคับ
บัญชา

ชีวิต
ความ
เป็น
อยู่

ธนัชชา ทรัพย์สิงห์
ทอง /วิชากร เฮงษฎี

กุล (2564)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

สุรสิทธิ์ เบญญาวัฒนาศิ / 
นิยดา เปี่ยมพืชนะ 

(2561)

√ √ √

ยุพา พรจันทร/ ธีร
วัตร์ ภูระธีรานรัชต์ / 
อุบลวรรณ สุวรรณภู

สิทธิ์ (2564)

√ √

ชัชรินทร์ ทองหม่อม
ราม/ บุญอนันต์ พินัย

ทรัพย์ (2564)

√ √ √ √ √ √ √ √

พัชรินทร์ กลาย
สุวรรณ(2560)

√ √ √ √

พระพงษ์ศักดิ์ สนฺ
ตมโน (เกษวงศ์รอด) 

(2561)

√ √ √ √ √

จากตารางที่ 2 พบว่า งานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยค�้าจุนทั้งสิ้น 10 องค์

ประกอบได้แก่ 1. เงินเดือน 2. นโยบายและการบริหาร 3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4. สภาพการท�างาน 

5. การบังคับบัญชา 6. สถานภาพ 7. ความมั่นคงในงาน 8. ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 9. ความสัมพันธ์

กับผู้บังคับบัญชา 10. ชีวิตความเป็นอยู่

อย่างไรก็ตามการศึกษาในครัง้นี ้ผูวิ้จยัได้เลอืกศกึษาตวัแปรแรงจงูใจปัจจยัค�า้จนุ 6 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1.เงนิเดอืน 2. นโยบายและการบรกิาร 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล 4. สภาพการท�างาน 5.การบงัคบับญัชา  

6. สถานภาพ โดยเลือกศึกษา 6 องค์ประกอบที่งานวิจัยที่ผ่านมาสนใจศึกษามากที่สุด
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบของตัวแปรตาม

ชื่อผู้วิจัย

องค์ประกอบของตัวแปรตาม

ความ
มั่นคง

และความ
ก้าวหน้า
ในงาน

การ
พัฒนา
ความ

สามารถ
ของ

บุคคล

ความ
เป็น

ประชา
ธิปไตย
ในการ
ท�างาน

ค่า
ตอบแทน
ที่เหมาะ
สมและ

เป็นธรรม

ระเบียบ
ข้อบังคับ
ในการ
ปฏิบัติ
ท�างาน

สภาพ
การ

ท�างานที่
ปลอดภยั

ความ
สมดุล
ในชีวิต
งาน
และ
ครอบ
ครัว

บูรณา
การทาง
สังคม

การ
ปฏิบัติ
งานใน
สังคม

ความ
ภูมิใจ
ใน

องค์กร

ความ
เกี่ยวข้อง
อันเป็น

ประโยชน์
ต่อสังคม

ณัฐธยาน์ 
น้อยค�าลือ

(2558)

√ √ √ √ √ √ √ √

อริศรา 
ถิ่นนุกูล 
(2561)

√ √ √ √ √ √ √ √

พักตร์พิมล 
สมบัติใหม่ 

(2558)

√ √ √ √ √ √ √

สุภาภรณ์ 
โชติชญาน์ 

(2555)

√ √ √ √ √ √ √ √

ศิริพร นุช
ส�าาเนียง
(2561)

√ √ √ √ √ √ √

จากตารางที่ 3 งานวิจัยที่ผ่านมาได้ท�าการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรตามทั้งสิ้น 11 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1. ความมั่นคงและความก้าวหน้า 2. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 3. ความเป็น

ประชาธปิไตยในการท�างาน 4. ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 5. ระเบยีบข้อบงัคับในการปฏบิตัทิ�างาน 

6. สภาพการท�างานที่ปลอดภัย 7. ความสมดุลในชวีิตในการท�างานและครอบครัว 8. บูรณาการทางสังคม 9. 

การปฏิบัติงานในสังคม 10. ความภูมิใจในองค์กร 11. ความเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

อย่างไรก็ตามการศกึษาในครัง้ ผูวิ้จยัได้เลือกศกึษาองค์ประกอบของคณุภาพชวิีตการท�างานท่ีมผีู้

สนใจศกึษามากทีส่ดุ 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การพัฒนาความสามารถของบคุคล 2. ความเป็นประชาธปิไตย

ในการท�างาน 3. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 4. ระเบียบและข้อบังคบในการท�างาน 5. สภาพการ

ท�างานที่ปลอดภัย 6. ความสมดุลในชีวิตการท�างานและครอบครัว 7. บูรณาการทางสังคม 8. การปฏิบัติงาน

ในสังคม
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บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท�าการทบทวนวรรณกรรมของตัวแปรแรงจูงใจ และคุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่จะน�าไปศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยก�าหนดขั้นตอนในการทบทวน

วรรณกรรม 4 ขัน้ตอนคอื 1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ก�าหนดกรอบของตวัแปรท่ีใช้

ศึกษา โดยเลือกทฤษฎีสองปัจจัยของ Frederick Herzberg (1959) ซึ่งได้ก�าหนดปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค�้าจุน 

เป็นตัวแปรต้น และคุณภาพชีวิตในการท�างานตามแนวคิดของ Walton (1975) เป็นตัวแปรตาม 2) ทบทวน

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกับความสมัพันธ์ของแรงจงูใจและคณุภาพชวีติในการท�างาน 3) การทบทวนองค์ประกอบ

ของตัวแปรที่ใช้ศึกษาที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดการศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยสร้างกรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ดังแสดงในภาพที่ 1

Frederick Herzberg (1959)

Walton (1975)

คุณภาพชีวิตในการท�างาน
1. การพัฒนาความสามารถของบุคคล
2. ความเป็นประชาธิปไตยในการท�างาน
3. ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
4. ระเบียบและข้อบังคบในการท�างาน
5. สภาพการท�างานที่ปลอดภัย
6. ความสมดุลในชีวิตการท�างานและครอบครัว
7. บูรณาการทางสังคม
8. การปฏิบัติงานในสังคม

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)
1. ความส�าเร็จในงาน
2. การได้รับการยอมรับนับถือ
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้า

ปัจจัยค�้าจุน (Hygiene Factor)
1.เงินเดือน
2.นโยบายและการบริการ
3.ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4.สภาพการท�างาน
5.การบังคับบัญชา
6.สถานภาพ
7.ความมั่นคงในงาน

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน

จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน�าไปใช้เพื่อศึกษากับข้อมูลเชิง

ประจกัษ์ ในการ สร้างองค์ความรูเ้ก่ียวกับแรงจงูใจในการท�างานและคณุภาพชวีติในการท�างานต่อไปในอนาคต
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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�างานเป็นทมีมค่ีาเฉลีย่ในแต่ละด้านดงัน้ี 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

Abstract

The research aims to 1) study teamwork 2) study communication in work 3) study motivation 

in work, which are factors that affect the co-operation of Thai production workers with generational 

gap. This study also looks at how generation gap affect collaboration at Kingfisher Holdings Co., Ltd. 

The samples are 205 Thai production employees who collected data by questionnaire. The statistics 

used in the research consisted of descriptive statistics and inferential statistical testing. 

The results also illustrated that 1) Team work averages in each aspect are as follows: trust 

3.87, participation 3.82, and interpersonal relationships 3.86. 2) The average communication at work 

in each aspect is as follows: the sender 3.87 the receiver 3.97 the message 3.96. 3) The average 
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work motivation in each aspect is as follows: motivation factor 3.90 and support factor 3. 97. It can 

be concluded that the majority of employees have opinions at level 4 or higher. And, from the results 

of the F-Test, it can be summarized as follows: 1) Despite generation gap, teamwork can be effective. 

2) Communication at work can be effective if everyone works together, even if there are a gap be-

tween generations. 3) Work motivation found that generation gap have different motivational opinions, 

This was because the statistical analysis found that the overall motivation at work was significantly 

different at .05.

Keyword : generation gap, teamwork, work motivation, work communication, engagement

บทน�า

ประเทศไทยในปัจจบัุนนัน้มปีระชากรอยูม่ากมายคอืประชากรทัง้หมดม ี66.56 ล้านคน แบ่งเป็น

ประชากรชายและหญิง ในช่วงอายุ 0-14 ปี เด็กชายมีจ�านวน 5.8 ล้านคน และเด็กหญิงมีจ�านวน 5.5 ล้าน

คน ในช่วงอายุ 15-24 ปี ผู้ชายมีจ�านวน 4.5 ล้านคน และผู้หญิงมีจ�านวน 4.4 ล้านคน ช่วงอายุ 25-54 ปี 

ผู้ชายมีจ�านวน 15.6 ล้านคน ผู้หญิงมีจ�านวน 15.8 ล้านคน ช่วงอายุ 55-64 ปี ผู้ชายมีจ�านวน 4.2 ล้านคน 

ผู้หญิงมีจ�านวน 4.7 ล้านคน และสุดท้ายผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ชายมีจ�านวน 3.5 ล้านคน ผู้หญิงมี

จ�านวน 4.6 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยในปัจจุบันนี้ช่วงอายุ 25-54 ปีจะมีจ�านวนคนเยอะมากที่สุดและมีความ

แตกต่างของเจเนอเรชั่น 

ในทกุองค์กรล้วนประกอบไปด้วยบคุลากรหลากหลายต�าแหน่ง และความหลากหลายในช่วงอายุ

ทีต้่องมส่ีวนสมัพนัธ์ในการท�างานร่วมกันเพ่ือให้ประสบความส�าเรจ็ คนทีเ่กดิในช่วงเวลาเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีง

กัน มักจะมีพ้ืนฐานและประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน และจะมีความแตกต่างไปจากคนที่เติบโตในเวลาต่าง

กัน โดยมีการประมาณว่าภายในปี ค.ศ. 2025 จ�านวนคนในเจเนอเรชั่น Y จะเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวนคน

ที่ท�างานในองค์กรทั่วโลก (Singh, 2017) และคนเจเนอเรชั่น Y อยู่ในช่วงก�าลังเติบโตก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร

ในองค์กร ผู้บริหารยุคใหม่ หรือเป็นพนักงานในระดับสูง โดยคนเจเนอเรชั่น Z จะเป็นเจเนอเรชั่นต่อไปที่จะ

เป็นอีกหนึ่งก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับผู้บริหารที่จะท�าให้คนต่าง

เจเนอเรชั่นท�างานร่วมกันได้

อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนัน้ีหากองค์กรใดมบีคุลากรทีท่�างานร่วมกนัอยูห่ลายช่วงอายุคน ซึง่แต่ละรุน่  

(Generation gap) ก็จะมีแนวคิดและมุมมองท่ีแตกต่างกันไป อาจจะเกิดปัญหาในการประสานงานกันใน

องค์กร เนื่องจากแนวคิด มุมมอง และความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการท�างานร่วมกันกับผู้ร่วมงานท่ี

มีช่วงอายุแตกต่างกันในปัจจุบัน จ�าเป็นต้องมีการเรียนรู้ถึงเบื้องหลังของแต่ละช่วงอายุคนในยุคต่างๆ คือ  

Baby boomer , Gen X , Gen Y , Gen Z 

เกณฑ์การแบ่งแยกเจเนอเรชั่นของคนไทยดังนี้คนไทย Gen Baby Boomer เกิดในปี 2486-2503 

มีลักษณะดังนี้ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร ตั้งใจท�างาน ขยันอดทนประหยัด, Gen X คนในเจเนอเรชั่นนี้จะ

เกิดในปี 2504-2524 ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจโลกเริ่มมั่นคงผู้หญิงท�างานนอกบ้านมากขึ้น ชอบการเป็นอิสระ

เป็นนายตวัเองมากกว่าทีจ่ะท�างานในบรษิทั ชอบงานใหม่ๆ ทีท้่าทายลองส่ิงใหม่, Gen Y คนในเจเนอเรชัน่นี้

เกดิในปี 2525-2548 ซึง่เป็นยคุทีก้่าวกระโดดอย่างมากในทางเทคโนโลยี โดนเฉพาะการทีม่อิีนเตอร์เน็ตและ
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สามารถเข้าถึงได้ง่าย คนในเจเนอเรช่ันนี้มีลักษณะ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบท�าหลายส่ิงพร้อมกันในเวลา

เดียวกัน มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดีท�างานเป็นทีม ไม่อดทนและไม่ชอบความเส่ียง และ Gen 

Z ซึ่งเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุ้นชินกับเทคโนโลยีและใช้ตั้งแต่เด็ก มีพฤติกรรมท่ี น่ังๆ นอนๆ 

มากขึ้น และปัจจุบันมีเจเนอเรชั่นใหม่คือ Gen Alpha เป็นยุคที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีตั้งแต่ยังเล็ก (ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,2559) 

ในปัจจุบันการท�างานเป็นทีมเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและก�าลังเป็นท่ี

สนใจขององค์กรต่าง ๆ  เนือ่งจากมข้ีอมลูเชิงประจกัษ์แสดงให้เหน็ว่าผลการปฏบัิตงิานขององค์กรมีประสทิธผิล

มากขึน้หลายประการจากการพฒันาระบบการท�างานของทมีงานให้เกดิความคล่องตวั เช่น บริษทัสามารถลด

ต้นทนุการผลติลงโดยการน�าเสนอกระบวนการท�างานใหม่จากทมีงาน บางทีมงานสามารถปรบัเปลีย่นวิธกีาร

ท�างานของกลุ่มได้อย่างอิสระท�าให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างาน นอกจากนั้นประสิทธิผลในการท�างานยัง

เป็นผลมาจากการประสานงานที่ดี พร้อมทั้งการสร้างขวัญก�าลังใจ (สุธาสินี อาภาศิริกุล, 2556)

จากทีม่าและความส�าคญัดงักล่าว ทมีวจิยัจึงต้องการทีจ่ะศกึษาวจิยัความแตกต่างระหว่างวยัของ

พนกังานฝ่ายผลติชาวไทยทีส่่งผลต่อการท�างานร่วมกันในบริษทั คงิฟิชเชอร์โฮลดิง้ส์ จ�ากัด ใน 3 ประเดน็ คอื 

(1) การท�างานเป็นทมี (2) การสือ่สารในการท�างาน (3) การจงูใจในการท�างาน ทีส่่งมผีลต่อการท�างานร่วมกนั

ในองค์กร

วัตถุประสงค์การวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างวัยของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยที่ส่งผลต่อการ

ท�างานร่วมกันใน บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ดังนี้

1. เพื่อศึกษาการท�างานเป็นทีม ประกอบด้วย การไว้วางใจในการท�างาน การมีส่วนร่วมในการ

ท�างานและการมีมนุษย์สัมพันธ์ของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

2. เพือ่ศกึษาการสือ่สารในการท�างาน ประกอบด้วย ผูส่้งสาร ผูร้บัสารและข้อมลูสารของพนกังาน

ฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

3. เพื่อศึกษาการจูงใจในการท�างาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค�้าจุนของพนักงานฝ่าย

ผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

งานวิจัยเรื่องความแตกต่างระหว่างวัยของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยที่ส่งผลต่อการท�างานร่วม

กัน ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างวัย

ลักษณะของคนทีเ่กิดในแต่ละยุค และสรุปออกมาว่าคนทีเ่กิดในช่วงยุคสมยัเดยีวกนัมกัมีลักษณะ

วิธีคิดและพฤติกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งลักษณะจะแตกต่างจากคนท่ีเกิดคนละยุคสมัย เพราะมาจากปัจจัยหลาย

ด้านทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี แต่ละช่วงก็จะมีชื่อเรียกดังนี้ (1) Baby Boomer เกิด

ในช่วงปี 2486-2503 เป็นช่วงทีส่ิน้สดุสงครามโลกครัง้ที ่2 คนรุน่นีมี้ความคดิทีว่่าจ�าเป็นต้องมทีายาทลกูหลาน

เยอะ ๆ  เพือ่ช่วยพัฒนาประเทศ เป็นคนทีม่ลีกัษณะจรงิจงั ความอดทนสงู เคร่งครัดเรือ่งท�าเนยีบประเพณ ีถกู
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จัดเป็นพวกอนุรักษ์นิยม (2) Gen X เกิดในช่วงปี 2504-2524 คนในยุคนี้ชอบอะไรง่าย ๆ  ไม่ต้องเป็นทางการ 

ท�าทกุอย่างเพียงล�าพงัไม่พึง่พาใคร และมแีนวคดิในเรือ่งความสมดลุของงานและครอบครวั (3) Gen Y เกดิใน

ช่วงปี 2525-2548 มลีกัษณะทีเ่ด่นชดัคอื ไม่มคีวามอดทนต่องาน มีการเปล่ียนงานอยู่บ่อย ๆ  ชอบส่ิงใหม่ ๆ  

ที่ท้าทาย และต้องการสร้างสมดุลให้แก่ตนเอง (4) Gen Z เกิดในช่วงปี 2549 ยุคนี้เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ�านวย

ความสะดวกมากมาย ทัง้เทคโนโลยแีละอนิเตอร์เนต็ (ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ, 2559)

ทศพล กระต่ายน้อย (2555) ได้กล่าวถึงแนวคิด Generation เป็นแนวคิดที่แบ่งลักษณะหรือ

พฤติกรรมของบุคคลโดยใช้เง่ือนไข เรื่องเวลามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ภูมิหลังหรือบริบทแวดล้อมและ

ลักษณะหรือบุคลิกเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมีการแบ่งบุคลิกลักษณะเฉพาะรุ่นมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

1) Generation B (Baby Boomer Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 –2507 

อายุ 51–69 ปี จะเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท�างาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทน ให้ความส�าคัญกับผลงาน

แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส�าเร็จ อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะท�างานหนักเพื่อสร้างเน้ือสร้างตัว 

มีความทุ่มเทกับการท�างานและองค์กรมาก คนกลุ่มน้ีจะไม่เปล่ียนงานบ่อย เน่ืองจากมีความจงรักภักดีกับ

องค์กรอย่างมาก ปัจจุบันนักการตลาดในหลาย ๆ ประเทศเน้นท�าการตลาดกับกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี

ขนาดใหญ่ มีก�าลังซื้อ มีศักยภาพในการบริโภคสินค้า มีทัศนคติที่ดีต่อการซื้อจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อตัวเอง

และบุคคลใกล้ชิด สาเหตุที่เรียกว่า”เบบี้บูมเมอร์”ก็เพราะว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง บ้านเมืองที่

ผ่านการสูร้บได้รบัความเสยีหายอย่างหนกั ประชากรทีเ่หลอือยู่ในแต่ละประเทศจึงต้องเร่งฟ้ืนฟปูระเทศให้กลบั

มาแข็ง แกร่งมัน่คงอกีครัง้ แต่สงครามทีผ่่านพ้นไปกไ็ด้พรากก�าลงัพล และแรงงานไปเป็นจ�านวนมาก ประเทศ

เหล่านี้จึงขาดแรงงานในการขับเคลื่อนประเทศ คนในยุคนั้นจึงมีค่านิยมที่จะต้องมีลูกหลาย ๆ คนเพื่อสร้าง

แรงงานขึ้นมาพัฒนาประเทศชาติจึงเป็นที่มาของค�าว่า”เบบี้บูมเมอร์”นั่นเอง ปัจจุบันนี้คนยุค เบบี้บูมเมอร์ 

คือ คนที่มีอายุตั้งแต่ 49 ปีขึ้นไป และเริ่มเข้าสู่วัยชราแล้ว คนกลุ่มนี้จึงเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท�างาน เคารพ

กฎเกณฑ์กติกา มีความอดทนสูง ทุ่มเทให้กับการทางานและองค์กรมาก สู้งาน พยายามคิดและท�าอะไรด้วย

ตัวเอง เป็นเจ้าคนนายคน ถูกครอบครัวสั่งสอนมาให้เป็นคนประหยัด อดออม จึงมีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ 

และระมัดระวัง คนในยุคอื่น ๆ อาจจะมองคนยุคเบบี้บูมเมอร์ว่าเป็นพวก “อนุรักษนิยม” เป็นคนที่เคร่งครัด

ในขนบธรรมเนียมประเพณี แต่คนกลุ่มนีถ้ือว่าน่าจะมีจ�านวนมากที่สุดในสงัคมปัจจบุันเลยทีเดยีว เหตุการณ์

ส�าคญัทีค่นในรุน่นีเ้คยประสบหรอื เคยได้ยนิก็คอืข่าวความส�าเร็จของการส่งนกับนิอวกาศไปเหยยีบดวงจนัทร์

ข่าวการท�าสงครามเวียดนาม เป็นต้น

2) Generation X (Extraordinary Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 –2522 

อายุ 36–50ปี มีลักษณะพฤติกรรมชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส�าคัญกับเรื่องความสมดุล

ระหว่างงานกับครอบครัว (Work–life balance) มีแนวคิดและการท�างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท�าทุกอย่างได้

เพียงล�าพังไม่พึ่งพาใคร มีความคิดเปิดกว้าง พร้อมรับฟังข้อติติงเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ในด้าน

พฤติกรรมการบรโิภคจะเป็นกลุม่คนหนุม่สาวทีก่ล้าใช้จ่ายฟุม่เฟือยท�างานในลกัษณะใช้ความคดิ สมาชกิหลกั

ในครอบครัวท�างานทั้งสองคนใช้ชีวิตแบบทันสมัย ปัจจุบันคนยุค Gen-X เป็นคนวัยท�างานมีอายุตั้งแต่ 30 ปี

ขึน้ไปแล้ว พฤตกิรรมของคนกลุม่นีท้ีเ่ด่นชดัมากกค็อื ชอบอะไรง่าย ๆ  ไม่ต้องเป็นทางการ ให้ความส�าคญักบั

เรือ่งความสมดลุระหว่างงานกบัครอบครวั (Work–life balance) มแีนวคดิและการท�างานในลักษณะรู้ทกุอย่าง

ท�าทุกอย่างได้เพียงล�าพังไม่พึ่งพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูงมีความคิดเปิดกว้างมีความคิดสร้างสรรค์ อย่างไร
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ก็ตามหลายคนใน Gen-X มีแนวโน้มท่ีจะต่อต้านสังคม ไม่ได้เชื่อเร่ืองศาสนา และไม่ได้ยึดขนบธรรมเนียม

ประเพณีมากนัก เป็นคนท่ีมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป อย่างเช่นมองว่าการอยู่

ก่อนแต่ง หรือการหย่าร้างก็เป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับเร่ืองเพศที่ 3 ซ่ึงต่างจากกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มองเรื่อง

พวกนี้เป็นเรื่องผิดจารีตประเพณีเป็นอย่างยิ่ง

3) Generation Y (Why Generation) คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 –2533 อายุ 25–35 

ปี เป็นกลุ่มคนทีโ่ตมาพร้อมกบัคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี เป็นวัยทีเ่พิง่เร่ิมเข้าสู่วยัท�างาน มลัีกษณะนิสัยชอบ

แสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบอยูใ่นกรอบและไม่ชอบเงือ่นไข คนกลุม่นีต้้องการความชดัเจน

ในการท�างานว่าสิง่ท่ีท�ามีผลต่อตนเองและต่อหน่วยงานอย่างไร อีกทัง้ยังมคีวามสามารถในการท�างานทีเ่กีย่ว

กับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถท�างานหลาย ๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน Gen-Y เป็นผู้บริโภคที่ใจร้อน 

ต้องการเห็นผลส�าเร็จทุกอย่างอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง กลุ่มคน Gen-Y เชื่อว่าการ

ประสบความส�าเรจ็ในชวีติจะเกดิขึน้ต้องท�างานหนกั ท�าให้มกีารแต่งงานช้าลง ไม่ถงึ 30 ไม่แต่ง ถ้ามแีฟนแล้ว

แฟนมีอุปสรรคกับงาน ก็จะเลิกกับแฟนเลือกงาน คนกลุ่มนี้มักเปลี่ยนงานบ่อย มีเครดิตการ์ดมากกว่า 1 ใบ 

ใช้บริการประเภทและมักใช้บริการ Personal Credit มากข้ึน ปัจจุบัน คนกลุ่มน้ีอยู่ในทั้งช่วงวัยเรียนและวัย

ท�างาน และจากการท่ียคุนีเ้ป็นยคุท่ีมเีทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้อง จงึไม่น่าแปลกใจทีค่นกลุ่มน้ีจะมคีวามสามารถ

ในการท�างานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ชอบงานด้านไอที ใช้ความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ รวมทั้งสามารถ

ท�าอะไร หลาย ๆ  อย่างได้ในเวลาเดียวกัน เรียกได้ว่าสามารถใช้เครื่องมือเครื่องไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว อย่าง

ทีเ่ราอาจจะเคยเห็นภาพคนยคุใหม่ท่ีน่ังเล่น iPad ไปด้วยคยุโทรศพัท์ไปด้วยแถมบางคนยงักนิข้าวไปพร้อม ๆ  

กันด้วยอีกต่างหาก ในเรื่องการท�างาน คนกลุ่มนี้ต้องการความชัดเจนในการทางานว่าสิ่งที่ท�ามีผลต่อตนเอง

และต่อหน่วยงานอย่างไร และชอบท�างานเป็นทีม ต่างจากกลุ่ม Gen-X ที่ชอบวันแมนโชว์มากกว่า เพราะ

คนในวัย Gen-X จะถูกฝึกมาแบบนั้น ต่างจากวัย Gen-Y ที่เติบโตมาพร้อมกับการประชุม การระดมความคิด

เห็น แต่คนกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยอดทนเหมือนรุ่นพ่อ รุ่นแม่หวังที่จะท�างานได้เงินเดือนสูง ๆ แต่ไม่อยากไต่เต้า

จากการท�างานข้างล่างขึ้นไป คาดหวังในการท�างานสูง ต้องการค�าชม กลุ่ม Gen-Y มักจะจัดสรรเวลาให้งาน

และชวีติส่วนตวัในจดุท่ีสมดลุกนั พอหลงัเลกิงานอาจไปท�ากจิกรรมอืน่ ๆ  เพ่ือสร้างความสขุให้กบัตวัเอง เช่น 

ไปออกก�าลังกาย ไปพบปะสงัสรรค์กบัเพือ่นฝงู จะไม่ค่อยหมกมุน่อยูก่บังานเหมอืนกบัคนรุน่ก่อน นอกจากนี้  

กลุ่ม Gen-Y จะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีใจช่วยเหลือสังคมรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่

4) Generation Z (Gen-Z) คือค�านิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน หมายถึงคนที่เกิดหลัง 

พ.ศ. 2540 ขึน้ไป เทยีบอายแุล้วกค็อืวยัของเดก็ ๆ  น่ันเองเดก็กลุ่ม Gen-Z น้ีจะเตบิโตมาพร้อมกับสิง่อ�านวย

ความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อม มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะ

พ่อแม่ใช้ส่ิงเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจ�าวัน แต่สิ่งหนึ่งท่ีเด็กรุ่น Gen-Z แตกต่างจากรุ่นอ่ืน ๆ สมัยที่ยังเป็นเด็ก

อยู่ก็คือ เด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพที่พ่อและแม่ต้องออกไปท�างานทั้งคู่ ต่างจากรุ่นก่อน ๆ  ที่อาจจะมีพ่อออกไป

ท�างานคนเดยีว ด้วยเหตผุลนี ้เด็ก Gen-Z หลาย ๆ  คนจงึได้รบัการเลีย้งดจูากคนอืน่มากกว่าพ่อแม่ของตวัเอง

วณัฐย์ พุฒนาค (2560) แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเจเนอเรชั่นเป็นที่นิยมใช้ในการอ้างอิงเพื่อการแบ่ง

ช่วงอายปุระชากรกนัในปัจจบุนั ซึง่เป็นแนวคดิใหม่ในช่วงศตวรรษที ่20 ค�าว่า เจเนอเรชัน่ (Generation) ท่ีมัก

ถูกเรียกโดยย่อว่า เจนฯ (Gen) ในสมัยก่อนคือ รุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก และรุ่นหลาน กล่าวคือ ‘รุ่น

ของคนในครอบครัว’ นั่นเอง และจากงานเขียน The Problem of Generations (1923) ซึ่งเป็นผลงานของนัก
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สังคมศาสตร์ชาวฮังกาเรียนอย่าง Karl Mannheim ตีพิมพ์งานเขียนเขาที่ได้ศึกษาและเสนอว่าผู้คนในสังคม

มีการได้รับอิทธิพลจากบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ ซึ่งคนในยุคหน่ึงๆ ที่เกิดและเติบโตข้ึนท่ามกลาง

เหตกุารณ์ใหญ่ ๆ  บางอย่างร่วมกนัจะมลัีกษณะอย่างหน่ึงทีค่ล้ายคลึงกนัหรือมรูีปแบบเดยีวกนั และลักษณะ

นัน้เองกจ็ะเป็นตวัก�าหนดอนาคตของโลกใบนีต่้อไป นอกจากนี ้Mannheim ยงักล่าวถงึเหตกุารณ์ส�าคัญอย่าง

สงครามโลกหรือนวตักรรมท่ีส่งผลกบัชวีติ ซึง่อาจมอิีทธพิลและส่งผลต่อลักษณะนิสัยของผูค้น ถึงแม้ว่าผูค้นจะ

เผชิญเหตุการณ์เดียวกัน แต่ในแต่ละบุคคลก็จะมีภูมิหลังอื่น ๆ ที่หลากหลายซึ่งอาจไม่สัมพันธ์กัน เช่น พื้นที่

อาศัย ชนชั้น หรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ท่าทีหรือทัศนคติของคนนั้น แม้จะเจอเหตุการณ์เดียวกัน

แต่สุดท้ายก็มีความจ�าเพาะเจาะจงอยู่ในแต่ละตัวบุคคล

ศศมิา ตุ้มนิลกาล (2560) จากการศกึษาข้อมลูในแนวคดิเกีย่วกบัเจนเนอเรชัน่น้ันพบว่า มกีารแบ่ง

ประชากรออกเป็นเจเนอเรชัน่ตามช่วงอายทุีแ่ตกต่างกนั โดยใช้เกณฑ์การแบ่งเจเนอเรชัน่จากการเปลีย่นแปลง

ที่มีความส�าคัญในช่วงเวลานั้น ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สื่อสังคม และการ

พัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นล้วนส่งผลให้แนวคิดของคนในแต่ละเจเนอเรชั่นมีความ

แตกต่างกนั โดยประชากรในแต่ละเจเนอเรชัน่จะถกูหล่อหลอมให้มรีปูแบบค่านยิม (Values)ความคดิ (Mindset) 

ทัศนคติ (Attitude) และมุมมองทางสังคม (Social Perspective) มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน โดยจะเป็นลักษณะ

เฉพาะทีเ่กดิข้ึนอย่างถาวร และพฒันาไปพร้อมกบัคนในเจเนอเรช่ันนัน้ ๆ  อีกทัง้ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนันีท้�าให้

ลักษณะการใช้ชีวิต รวมถึงมุมมองในการท�างานระหว่างเจเนอเรชั่นแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลจาก

ปัจจัยภายนอกและกระแสโลกาภิวัตน์ 

อภวิฒิุ พมิลแสงสรุยิา (2553) ท�าการศึกษาเร่ืองการรับมอืกับคน Generation Y พบว่า Generation 

Y เป็นกลุ่มที่มีการศึกษาสูงอยู่ในระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กล้าคิด กล้าท�า กล้าแสดงออกทางความคิด

เห็นมากขึ้น โดยมีเปรียบเทียบกับแนวการเรียนรู้ของ Generation X พบว่าคนGeneration Y จะเรียนรู้และ

เข้าได้ดีกับคน Generation X ยิ่งถ้ามีโอกาสได้เรียนรู้และพูดคุยจะท�าให้คน Generation Y เรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

สรปุได้ว่าความแตกต่างระหว่างวยัสามารถแบ่งแยกได้โดยอ้างองิจาก สสส. ดงันี ้1) Baby Boomer 

เกิดในปี 2548-2503 2) Gen X เกิดในช่วงปี 2504-2524 3) Gen Y เกิดในช่วงปี 2525-2548 และ 4) Gen 

Z เกิดในช่วงปี 2549 และในแต่ละเจเนอเรชั่นมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิด ทัศนคติ รวมถึงการใช้ชีวิต 

แต่ก็มีความเหมือนในบางเรื่อง เช่น ความต้องการด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัวและการท�างาน และเพื่อ

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

2. แนวคิดและทฤษฎีการท�างานร่วมกันเป็นทีม

ปาร์คเกอร์ (Parker, 2001 : 16) ได้กล่าวว่า การท�างานเป็นทีม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มี ความ

สัมพันธ์และต้องพึ่งพากันเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มี เป้า

หมายร่วมกันและยอมรับว่าวิธีเดียวที่บรรลุเป้าหมายหรือปฏิบัติงานให้เสร็จสมบูรณ์ คนกลุ่มนี้มี เป้าหมาย

ร่วมกันและยอมรับว่าวิธีเดียวที่จะท�างานให้ส�าเร็จ คือ การท�างานร่วมกัน 

การท�างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงกลุ่มคนจ�านวนน้อยที่มีทักษะเสริมซ่ึงมุ่งมั่นที่จะบรรลุ 

วัตถุประสงค์ร่วมกันเป้าหมายการปฏิบัติงาน และแนวทางที่พวกเขามีความรับผิดชอบร่วมกัน (Greenberg & 
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Baron, 2003) ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างสมาชิกในทีม (Hoegel & Gemuende, 2001) ผลการ

ท�างานเป็นทมีท�าให้บคุคลทีท่างานร่วมกนัในสภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายของ ทมีโดยการ

แบ่งปันความรู ้และทกัษะซึง่แสดงให้เหน็ว่าการท�างานเป็นทมีทีป่ระสบความส�าเร็จข้ึนอยู่กับ ความร่วมมอืกนั

ระหว่างสมาชิกในทมีในการสร้างสภาพแวดล้อมโดยสมาชกิทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ และพัฒนาผลงาน

ของทีมที่เป็นประโยชน์ สมาชิกในทีมต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับเปลี่ยนการตั้ง ค่าการท�างานร่วม

กัน ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือและการพึ่งพาทางสังคม (Luca & Tarricone, 2002)

การท�างานเป็นทมี หมายถงึการร่วมกนัท�างานของสมาชกิทีม่ากกว่าหน่ึงคน โดยทีส่มาชกิทุกคน 

จะต้องมเีป้าหมายเดยีวกนัว่าจะท�าอะไร ทกุคนต้องยอมรบัร่วมกนัและมกีารวางแผนร่วมกนั การท�างาน เป็น

ทมีมคีวามส�าคญัต่อทกุองค์กร เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานให้มีประสทิธภิาพและเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บริหารงาน การท�างานเป็นทีมมีบทบาทส�าคัญที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จของงาน ที่จะต้องอาศัยความ ร่วมมือ

ของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี (Fr. Daniel Khuan Thinwan, 2557) 

สรุปการท�างานเป็นทีม คือ การที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยสมาชิกต้องมีเป้าหมายร่วมกัน 

ทิศทางเดียวกัน ยอมรับในเป้าหมายที่ได้ตั้งร่วมกัน และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างแข็งขัน มีการติดต่อสื่อสาร 

ซึง่กนัและกนัอย่างต่อเนือ่ง ใช้ความสามารถของสมาชกิแต่ละคนมาสนับสนุนวางแผนงานร่วมกนัด้วย ความ

สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อท�าเป้าหมายที่วางไว้ได้บรรลุผลและส�าเร็จไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3. แนวคิดทฤษฎีการจูงใจ

ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการ (Needs Hierarchy Theory) ของ Maslow (1970) ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง 

จิตวิทยาทางด้านมนุษย์นิยม ได้พัฒนาทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของแรงจูงใจ โดยความต้องการของ 

มนุษย์ถูกจัดล�าดับขั้นความส�าคัญ มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ยังไม่มีและเมื่อความต้องการ 

ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส�าหรับพฤติกรรมของบุคคลต่อไป ความต้องการใหม่ที่ยังไม่ได้รับ 

การตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม เมื่อความต้องการระดับต�่าได้รับการตอบสนองแล้ว บุคคลจะมี 

ความต้องการในระดบัสงูต่อไป (อรพนิทร์ ชูชม, 2555) ทฤษฎ ีล�าดบัข้ันตอนของความต้องการความต้องการ

ของมนุษย์มีทั้งหมด 5 ขั้น เรียงล�าดับจากขั้นต�่าสุดไปยังขั้นสูงสุด คือ 1) ความต้องการทางด้านกายภาพ 2) 

ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการความนิยมนับถือ และ 5) 

ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน

4. แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร 

ลักษณะหรือประเภทของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรนั้น สามารถจ�าแนกรูปแบบได้หลาย 

ลักษณะ ข้ึนอยู่กบัว่าต้องการมุง่เน้นพจิารณาในประเดน็ใด โดยหลกัการส่ือสารมปัีจจยัพืน้ฐานอยู ่4 ประการ 

ตามหลกัทฤษฎี “SMCR” ของ เดวดิ เค.เบอร์โล (David K.Berlo, 1960) ได้พฒันาทฤษฎีทีผู่ส่้งจะส่งสารอย่างไร 

และผู้รับจะรับแปลความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฎี S M C R ประกอบด้วย

1) ผู้ส่ง (source) ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถเข้ารหัส 

(encode) เนื้อหาข่าวสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับ เพื่อผลของการสื่อสารมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่จะส่ง

เป็นอย่างด ีและควรมคีวามสามารถปรบัระดบัข้อมลูน้ันให้เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผู้รับ ตลอด

จนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับด้วย 
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2) ข้อมูลข่าวสาร (message) เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 

3) ช่องทางในการส่ง (channel) เป็นการส่งข่าวสารให้ผู้รับได้รับข่าวสาร ข้อมูลโดยผ่านประสาท

สัมผัสทั้ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น 

4) ผู้รับ (receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช�านาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถถอดรหัส

สาร (decode) เป็นผู้ที่มีทัศนคติ ระดับความรู้และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับ

ผู้ส่ง จึงจะท�าให้การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล

ปัจจัยส�าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและผู้รับที่จะท�าการสื่อสารความหมายนั้นได้ผล

ส�าเร็จหรือไม่เพียงใด มีดังนี้ 

1) ทักษะในการสื่อสาร (communication skills) หมายถึง ทักษะของผู้ส่งและผู้รับควรมีความ

ช�านาญในการส่งและการรบัสาร เพือ่ให้เกดิความเข้าใจระหว่างกนัได้อย่างถกูต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมคีวามสามารถ

เข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดที่ถูกต้อง ชัดเจน ฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่เข้ากับกา

รพดูอท่วงท�านองลีลาการพดูเป็นจงัหวะน่าฟัง หรือการเขียนด้วยถ้อยค�าส�านวนทีถ่กูต้อง สละสลวย น่าอ่าน 

ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถถอดรหัสและมีทักษะที่เหมือนกันกับผู้ส่ง โดยมีทักษะการฟังที่ดี ฟังภาษาที่ผู้ส่ง

พูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่านข้อความที่ส่งมานั้นได้ 

2) ทัศนคติ (attitudes) เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี

ทัศนคติที่ดีต่อกัน จะท�าให้การสื่อสารได้ผลดี ทั้งน้ีเพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงถึงการยอมรับซึ่งกันและกัน

ระหว่างผูส่้งและผูร้บัด้วย เช่น ถ้าผูฟั้งมคีวามนยิมชมชอบในตวัผูพ้ดู กม็กัจะมคีวามเหน็คล้อยตามได้ง่าย แต่

ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดแล้ว มักจะไม่เห็นชอบด้วยและมีความเห็นขัดแย้งในสิ่งที่พูดนั้น 

หรอืถ้าทัง้สองฝ่ายมทีศันคตไิม่ดต่ีอกนัท่วงท�านองหรือน�า้เสยีงการพดูกอ็าจห้วนไม่น่าฟัง แต่ถ้ามทีศันคตทิีด่ี

ต่อกันแล้ว มักจะพูดกันด้วยความไพเราะอ่อนหวาน น่าฟัง

3) ระดับความรู้ (knowledge levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกัน จะท�าให้การ

สื่อสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่หากระดับความรู้ของผู้ส่งและผู้รับแตกต่างกัน ผู้ส่งจะต้องปรับปรุงข้อมูลที่จะส่ง

ให้ความยากง่ายของภาษาและถ้อยค�าส�านวนที่ใช้ เช่น ไม่ใช้ค�าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ ส�านวน

สลับซับซ้อน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการท�าความเข้าใจ 

4) ระบบสังคมและวัฒนธรรม (socio-culture systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติ

เป็นสิ่งที่มีส่วนก�าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศน้ัน ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ยึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส 

หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ เป็นต้น ดังนั้นในการติดต่อสื่อสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษาจะต้องมีการศึกษา

กฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนา

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากร
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 พนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด จ�านวน 437 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ กลุ่มของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยของบริษัท คิงฟิช

เชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด โดยกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยมาจากโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ของเคร

ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ก�าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ .05 ดังนั้นจึงได้

กลุ่มตัวอย่าง 205 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ซึง่ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จ�านวน 5ส่วน 

เพื่อใช้วัดความสามารถในการสื่อสาร การจูงใจ การท�างานเป็นทีมที่มีผลต่อการท�างานร่วมกันของพนักงาน

ฝ่ายผลิตที่มีความแตกต่างระหว่างวัยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด เป็นต้น โดยแบบสอบถามผ่านการ

ตรวจความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื จากผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาจ�านวน 3 ท่าน ก่อนน�าแบบสอบถามเกบ็ข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่าง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ทีมวิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮ

ลดิ้งส์ จ�ากัด และน�าข้อมูลที่ได้มาลงรหัสแล้วน�ามาวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและ

การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการวิเคราะห์จาก

แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามทัง้ 3 ด้าน ดงัน้ี 1) ด้านการท�างานเป็นทมี 2) ด้านสือ่สาร

ในการท�างาน 3) การจูงใจในการท�างาน รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค�านวณหาค่า

เฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบน (S.D.) ค่าร้อยละ หาค่า T-test และ F-test 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

 5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation

 5.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบหาความแตกต่างค่าที (T-test) ในกรณี

การเปรียบเทียบของ 2 กลุ่ม และใช้สถิติทดสอบหาความแตกต่างของค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: One-way Anova) เมื่อพบความแตกต่างจะท�าการ

ทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe)

สรุปผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 205 คน ในด้าน เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน และรายได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 

166 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 19-22 ปี จ�านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 

45.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ที่มัธยมต้น จ�านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท�างาน 1-5 ปี จ�านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 9,000-15,000 บาท จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านการท�างานเป็นทีม การสื่อสารและการจูงใจในการท�างานจาก

แบบสอบถาม

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม S.D.

การท�างานเป็นทีม

ด้านความไว้วางใจ 3.87 0.53

ด้านการมีส่วนร่วมในการท�างาน 3.82 0.59

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์ 3.82 0.57

ด้านการสื่อสารในการท�างาน

ด้านของผู้ส่งสาร 3.87 0.65

ด้านของผู้รับสาร 3.97 0.55

ด้านของสาร 3.96 0.61

ด้านการจูงใจในการท�างาน

ปัจจัยจูงใจ 3.90 0.54

ปัจจัยค�้าจุน 3.97 0.59

สรปุผลการวเิคราะห์ด้านการท�างานเป็นทมี การสือ่สารและการจงูใจในการท�างาน ของพนกังาน

ฝ่ายผลติบรษิทั คงิฟิชเชอร์โฮลดิง้ส์ จ�ากดั 1) ด้านการท�างานเป็นทมี ประเด็นด้านความไว้วางใจ  ทีร่ะดับ 3.87 

มากที่สุด 2) ด้านการสื่อสารในการท�างาน ประเด็นด้านของผู้รับสาร  ที่ระดับ 3.97 มากที่สุด และด้านการ

จูงใจในการท�างาน ประเด็นด้านปัจจัยค�้าจุน ที่ระดับ 3.97 มากที่สุด

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ t-test

1. ผลจากการวิเคราะห์ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทีม จ�าแนกตาม

เพศ พบว่า ค่า sig .461 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็น

ทีมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

2. ผลจากการวิเคราะห์ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน จ�าแนก

ตามเพศ พบว่า ค่า sig .380 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสาร

ในการท�างานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

3. ผลจากการวเิคราะห์ t-test เปรยีบเทยีบความแตกต่างด้านการจงูใจในการท�างาน จ�าแนกตาม

เพศ พบว่า ค่า sig .251 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการจูงใจในการ

ท�างานไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ f-test

1. ผลจากการวเิคราะห์ f-test เปรยีบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทมี จ�าแนกตามอายุ 

พบว่า ค่า sig .218 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทีม 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 102



เมื่อจ�าแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

2. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน จ�าแนก

ตามอายุ พบว่า ค่า sig .089 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการจูงใจ

ในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามอายุ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

3. ผลจากการวเิคราะห์ f-test เปรียบเทยีบความแตกต่างด้านการจงูใจในการท�างาน จ�าแนกตาม

อาย ุพบว่า ค่า sig .001 ซึง่น้อยกว่า .05 แสดงว่าผลวเิคราะห์เปรียบเทยีบความแตกต่างด้านการจงูใจในการ

ท�างาน เมื่อจ�าแนกตามอายุ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 เมื่อวิเคราะห์ทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคูด้่วยวธิ ีScheffe พบว่ากลุม่ทีม่อีายุมคีวามคดิเห็นต่อระดับสมรรถนะด้านการจงูใจในการท�างานแตก

ต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 ได้แก่ กลุ่มอายุ 35-47 ปี มีความคิดเห็นในระดับสมรรถนะด้านการ

จูงใจในการท�างานมากกว่า กลุ่มอายุ 23-34 ปี 19-22 ปี และ 15-18 ปี

4. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทีม จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่าค่า sig .010 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

การท�างานเป็นทีม เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 เมื่อวิเคราะห์

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่ากลุ่มท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมปลาย/ปวช. มีความ

คิดเห็นในระดับสมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีมมากกว่า กลุ่มระดับการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาตรี 

อนุปริญญา/ปวส. และมัธยมต้น

5. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน จ�าแนก

ตามระดับการศึกษา พบว่าค่า sig .357 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

การสื่อสารในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

6. ผลจากการวเิคราะห์ f-test เปรียบเทยีบความแตกต่างด้านการจงูใจในการท�างาน จ�าแนกตาม

ระดับการศึกษา พบว่าค่า sig .018 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการ

จูงใจในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05 เมื่อวิเคราะห์

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูด้่วยวธีิ Scheffe พบว่ากลุม่ทีม่กีารศกึษาที ่มธัยมปลาย/ปวช. มคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัสมรรถนะด้านการจงูใจในการท�างานมากกว่า กลุม่ระดบัการศกึษา ปรญิญาโท ปรญิญาตร ีอนปุรญิญา/

ปวส. และมัธยมต้น

7. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทีม จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน พบว่าค่า sig .465 ซึง่มากกว่า .05 แสดงว่าผลวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่าง 

ด้านการท�างานเป็นทมี เมือ่จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนัียส�าคญัท่ี .05

8. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน จ�าแนก

ตามประสบการณ์ในการท�างาน พบว่าค่า sig .292 ซึ่งมากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความ

แตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส�าคัญที่ .05

9. ผลจากการวเิคราะห์ f-test เปรียบเทยีบความแตกต่างด้านการจงูใจในการท�างาน จ�าแนกตาม

ประสบการณ์ในการท�างาน พบว่าค่า sig .050 ซึ่งมีค่าเท่ากับ .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
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แตกต่างด้านการจูงใจในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน ไม่มีความแตกต่างอย่างมี

นัยส�าคัญที่ .05

10. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการท�างานเป็นทีม จ�าแนกตาม

เงินเดือน พบว่าค่า sig .925 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการ

ท�างานเป็นทีม เมื่อจ�าแนกตามเงินเดือน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

11. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการสื่อสารในการท�างาน จ�าแนก

ตามเงินเดือน พบว่าค่า sig .943 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

การสื่อสารในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามเงินเดือน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

12. ผลจากการวิเคราะห์ f-test เปรียบเทียบความแตกต่างด้านการจูงใจในการท�างาน จ�าแนก

ตามเงินเดือน พบว่าค่า sig .748 ซึ่งมีค่ามากกว่า .05 แสดงว่าผลวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างด้าน

การจูงใจในการท�างาน เมื่อจ�าแนกตามเงินเดือน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ .05

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย พบว่าพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ที่เป็นกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยูใ่น Generation Y และโดยส่วนใหญ่มเีพยีง 2 Generation เท่าน้ันในกลุ่มตวัอย่างทีต่อบ

แบบสอบถามอยู่ใน Generation X and Generation Y จากผลการวิจัย พบว่าความแตกต่างระหว่างวัยของ

พนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยส่งผลต่อการท�างานร่วมกันในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด ดังนี้

1. ศึกษาการท�างานเป็นทีมของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถท�างานร่วมกันเป็นทีมได้โดยส่วนใหญ่แม้จะมี Generation ที่แตกต่างกัน และพบ

ว่าพนักงานฝ่านผลิตชาวไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับด้านความไว้วางใจในการท�างานมีค่า

เฉลี่ยอยู่ท่ี 3.8771 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมนุษย์สัมพันธ์ในการท�างานมีค่าเฉลี่ย

อยูท่ี ่3.8673 นอกจากนีย้งัมคีวามคดิเหน็ด้านการมส่ีวนร่วมในการท�างานมค่ีาเฉล่ียอยู่ที ่3.8293 เรียงล�าดบั

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับ 4 หรือเห็นด้วยมาก

2. ศึกษาการสื่อสารในการท�างานของพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยในบริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้งส์ 

จ�ากัด พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถสื่อสารกันได้ระหว่างท�างานแม้จะมี Generation ที่แตกต่างกัน และพบว่า

พนกังานฝ่ายผลิตชาวไทยมคีวามคดิเหน็เกีย่วด้านของผูร้บัสารมค่ีาเฉลีย่อยูท่ี ่3.9727 ในขณะทีก่ลุม่ตวัอย่าง

มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัสารมค่ีาเฉลีย่อยูที่ ่3.9649 นอกจากน้ียังมคีวามคดิเหน็ด้านของผู้ส่งสารมค่ีาเฉล่ียอยู่

ที่ 3.8780 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับ 4 หรือ

เห็นด้วยมาก

3. ศกึษาการจงูใจในการท�างานพนกังานฝ่ายผลติชาวไทยในบรษิทั คงิฟิชเชอร์โฮลดิง้ส์ จ�ากดั พบ

ว่ากลุ่มตัวอย่างแม้จะมคีวามแตกต่างเรือ่งของ Generation และมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการจงูใจในการท�างาน

แตกต่างกันในด้านของอายุ และพบว่าพนักงานฝ่ายผลิตชาวไทยมีความิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค�้าจุนมีค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.9746 นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.9063 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย ซึ่งค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับ 4 หรือเห็นด้วยมาก
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ข้อเสนอแนะ

ผู้วจิยัควรมกีารสมัภาษณ์พนักงานฝ่ายผลติชาวไทยในเชงิลกึ เพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัการท�างาน

เป็นทมี การสือ่สารและการจงูใจท่ีเกีย่วข้องกบัช่วงวยัหรือ Generation ให้มากกว่านี ้เพือ่ให้ได้ข้อมลูทีแ่ท้จรงิ

และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ใน

ปัจจุบันท�าให้เข้าไปเก็บ้ขอมูลโดยสัมภาษณ์ไม่ได้

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณ อ.ดร. นวิทย์ เอมเอก อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยท่ีกรุณาให้ค�าแนะน�าปรึกษา 

ตลอดจนปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ขอขอบคณุคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 
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บทคัดย่อ

การวจัิยนีม้วีตัถุประสงค์ 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

ให้กับผูท้ีส่นใจหรอืผูท้ีป่ฏิบัติงานในด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาวจิยันี ้ในการน�าข้อมลูต่างๆ เป็นแนวทางการ

พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจัดสวัสดิการและการด�าเนินการจัดสวัสดิการภายในองค์กรของตนเอง

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

Abstract

This research objective is to develop a conceptual framework for the causal relationship of 

the components affecting the satisfaction of different Thai employees towards welfare provision and 

to compare the level of satisfaction of Thai employees towards the welfare by synthesizing documents 

and presenting the research results in the form of an analytical descriptive report. 

The results of the study found that 1) personal factors 2) welfare received and  

3) commitment to the organization It is a factor that affects the satisfaction of the welfare of Thai 

employees PACIFIC FISH PROCESSING CO., LTD.

Benefits of research 1. Make them aware of information, problems, obstacles, and  

suggestions of employees as a guideline for determining the welfare policy to meet the needs of 

employees. 2. It is the basic information for those interested in or working in the field related to this 
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research study in using various information as a guideline for developing and improving the welfare 

provision and implementation of welfare within their organization.

Keyword : Satisfaction, Personal Factor, Welfare and Organizational Engagement 

บทน�า

การบริหารองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ สิ่งส�าคัญที่สุดและขาดไม่ได้ คือ คนหรือบุคลากร ซึ่งเป็น

กลไกหลักท่ีส�าคัญขององค์กร ดังนั้น หากองค์กรใดต้องการคนที่ มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน

ได้ตรงตามความต้องการและตามคุณสมบัติของต�าแหน่ง องค์กรนั้นๆ จะต้องมุ่งเน้นและยึดหลักการบริหาร

จัดการองค์กรหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการที่เร่ิมตั้งแต่การ

สรรหา คัดเลือกให้ได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีการพัฒนา

สมรรถนะด้านต่าง ๆ องค์กรจึงควรมีการดูแลเอาใจใส่รักษาบุคลากรเหล่านั้นให้คงอยูกับองค์กรให้นานที่สุด

โดยมกีารสร้างวฒันธรรมขวญัและก�าลงัใจรวมท้ังสร้างเสริมให้บคุลากรมีทศันคตทิีด่เีพือ่ให้เกดิความรัก ความ

ผูกพันกับองค์กรซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งที่จะท�าให้บุคลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการที่จะปฏิบัติ

งานให้กับองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ การจัดสวัสดิการเพ่ือให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรได้มีค่าตอบแทน

เพิ่มเติมจากที่รัฐจัดให้เพื่อเป็นประโยชน์เก้ือกูลให้แก่บุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

พื้นฐานที่รัฐไม่สามารถจัดให้ได้ ซึ่งต้องขึ้นอยูกับองค์กรนั้นๆ ก�าหนดขึ้น เช่น บ้านพัก รถรับ-ส่ง อันจะส่งผล 

ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรนั้น มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ  

จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ส�าคัญในการดึงดูดและรักษาบุคลากรได้เป็นอย่างดี (ณกานดา ธัญเจริญ, 2558)

สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานหรือองค์กรจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน

อยูใ่นองค์กรนัน้ ๆ  ได้รบัความสะดวกสบายในการท�างาน มคีวามมัน่คงในอาชพี มหีลกัประกนัในการด�าเนนิ

ชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นนอกเหนือจากเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ�า เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจให้ผู้

ปฏบิตังิานมขีวญัก�าลงัใจในการใช้ก�าลงักาย ก�าลงัใจ และสตปัิญญาความสามารถในการปฏบิติังานอย่างเตม็ที่ 

สวัสดิการที่สมบูรณ์แบบหมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง ครอบคลุมทั้งเวลาปฎิบัติงานและนอกเวลาปฏิบัติ

งาน นอกจากนีจ้ะต้องไม่ให้เฉพาะลกูจ้างเท่าน้ันแต่จะต้องรวมถงึครอบครัวและชมุชนด้วย (สภาอตุสาหกรรม

แห่งประเทศไทย, 2554)

บริษัท แปซิฟิกแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ด�าเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล

ครบวงจร ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งรายใหญ่ของประเทศ จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภาย

ใต้ตราสินค้า พีเอฟพี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัวของตลาดต่างประเทศเนื่องจาก ให้ความ

ส�าคัญและตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์จากเน้ือปลาทะเลจึงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเป็นอย่างดีท�าให้ตลาดมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาความพึงพอใจในสวัสดกิารของคนไทยของบรษิทัแปซฟิิคแปรรปูสตัว์น�า้ 

จ�ากดั ซึง่ผลวิจยัจะท�าให้ทราบถึงความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนกังานคนไทยท่ีแตกต่างกนัว่าพงึพอใจต่อ

สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆทีไ่ด้รบัจากองค์กรและมคีวามแตกต่างกันอย่างไรของความพงึพอใจเพือ่น�า

ผลวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ วางแผนพัฒนาหรือน�ามาเป็นข้อเสนอแนะให้องค์กรน�าไปปรับปรุงก�าหนด

กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจัดสวัสดิการที่แตกต่างกัน ท�าให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานไว้ได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ 

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการพนักงานคนไทย ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานคนไทยที่แตกต่างกันที่มีต่อการจัดสวัสดิการของ 

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานคนไทยที่มีต่อการจัดสวัสดิการ

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ

 1.1 ทฤษฎีมาสโลว์ ล�าดับขั้นความต้องการ Maslow’s hierarchy of needs

 ทฤษฎีมาสโลว์ หรือ ล�าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎี

จิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ คิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of Human Motivation” 

Maslow ระบุว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ข้ันด้วยกัน โดยเรียงล�าดับจากขั้นต�่าสุดไปหาสูงสุด มนุษย์ 

จะมีความต้องการในขั้นต�่าสุดก่อนเมื่อได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการขั้นสูงต่อไป

ความต้องการของบุคคลจะเกิดขึ้น 5 ขั้นเป็นล�าดับ ดังนี้

  1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ

ล�าดบัต�า่สดุและเป็นพืน้ฐานของชีวติ ได้แก่ ความต้องการเพือ่ตอบสนองความหวิ ความกระหาย ความต้องการ

เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เรียกง่ายๆ ก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย รวมถึงสิ่ง

ที่ท�าให้การด�ารงชีวิตสะดวกสบาย

  2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้น

หลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการขั้นนี้ถึงจะเกิดขึ้น 

ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสียและภัยอันตราย 

เช่น สภาพสิง่แวดล้อมบ้านปลอดภยั การมงีานทีม่ัน่คง การมเีงินเก็บออม ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั 

รวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่

  3. ความต้องการความรกัและสงัคม (Belonging and Love Needs) เม่ือมคีวามปลอดภยั

ในชีวิตและมัน่คงในการงานแล้วคนเราจะต้องการความรักความสัมพนัธ์กบัผูอ้ื่น มคีวามต้องการเป็นเจ้าของ

และมีเจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน เช่น ความรักระหว่าง คู่รัก พ่อ แม่ ลูก เพื่อน สามี ภรรยา ได้รับการ

ยอมรับเป็นสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่ม

  4. ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความ

ต้องการความรกัและการยอมรบัได้รบัการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตวัเองให้สงูขึน้ 

เด่นขึ้น มีความภูมิใจและสร้างความนับถือตนเองชื่นชมในความส�าเร็จของงานที่ท�าความรู้สึกมั่นใจในตนเอง

และมีเกียรติ ความต้องการเหล่านี้ เช่น ยศ ต�าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานที่ท้าทาย ได้รับการยกย่องจาก

ผู้อื่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ ฯลฯ
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  5. ความต้องการพฒันาศกัยภาพของตน (Self-actualization) เป็นความต้องการข้ันสูงสดุ

ของมนุษย์และความต้องการนี้ยากต่อการบอกได้ว่าคืออะไร เพียงสามารถกล่าวได้ว่า ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพของตนเป็นความต้องการท่ีมนุษย์ต้องการจะเป็น ต้องการที่จะได้รับผลส�าเร็จในเป้าหมายชีวิตของ

ตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต

สรุปทฤษฎี มาสโลว์ ล�าดับข้ันความต้องการ บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับ 

ความต้องการที่ส�าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้น 

ก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส�าคัญท่ีสุดล�าดับ

ต่อไป (Thanatporn Suthisansanee, ม.ป.ป.)

 1.2 ทฤษฎี อี-อาร์-จี (ERG Theory)

 Clayton Alderfer นักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัย Yale ได้พัฒนาทฤษฎีความต้องการด�ารงอยู่

ความสมัพนัธ์และความก้าวหน้า ทีเ่รยีกร่วมกนัว่า ทฤษฎ ีอี- อาร์ –จ ี(ERG Theory) ซึง่มีพืน้ฐานมาจากทฤษฎี

ความต้องการของ Maslow โดย Alderfer สรปุว่า ความต้องการของมนษุย์สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่

  1. ความต้องการการด�ารงอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของ

มนษุย์ในการทีจ่ะด�ารงชีพ เช่น อาหาร น�า้ อากาศ และท่ีอยูอ่าศัย ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัความต้องการ

ระดับต้น ในล�าดับขั้นความต้องการของ Maslow

  2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Reletedness Needs) เป็นความต้องการที่จะ 

มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม เช่น ความรัก และการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน ซึ่งจะเปรียบเทียบได้

กับความต้องการการยอมรับ และความต้องการทางสังคม

  3. ความต้องการก้าวหน้าเตบิโต (Growth Needs) คอืความต้องการเกีย่วกับการเตบิโต

หรือก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและความเคารพนับถือโดย Growth Needs จะเป็นความต้องการสูงสุดของ

ทฤษฎี ERG ซึ่งการบรรลุความต้องการขั้นนี้จะเกิดจากการใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล

โดยสรปุ ถงึแม้ทฤษฎ ีอ-ีอาร์-จ ีจะมพีืน้ฐานและความคล้ายคลึงกับทฤษฎลี�าดับข้ันความต้องการ

ของ Maslow แต่ก็มีความแตกต่างที่ส�าคัญคือ Alderfer มีความเห็นว่า บุคคลสามารถเกิดความต้องการได้

มากกว่าหนึง่ในเวลาเดยีวกนัตลอดจนอธบิายปฏกิริยิาของบคุคลเมือ่ไม่สามารถบรรลคุวามต้องการ โดยหลัก

การความพอใจ-ความก้าวหน้า และหลกัการความไม่พอใจ-ถดถอย ซึง่สามารถอธบิายได้ว่า ถ้าความต้องการ

ของบคุคลไม่ได้การตอบสนองเขาก็จะให้ความส�าคญักบัความต้องการอืน่แทนท�าให้นักวิชาการหลายคนให้การ

ยอมรับว่าทฤษฎี ERG มีความเป็นจริงในการอธิบายความต้องการของมนุษย์มากกว่า ทฤษฎีล�าดับขั้นความ

ต้องการ (ศาลอุทธรณ์ภาค 8,ม.ป.ป)

 1.3 ทฤษฎีความเสมอภาค (equity theory)

 J. Stacy Adams เป็นผู้พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยมีพื้นฐานความคิดว่า บุคคลย่อมแสวงหาความ

เสมอภาคทางสงัคมโดยพจิารณาผลตอบแทนท่ีได้รับ (Output) กับตวัป้อน (Input) คือพฤตกิรรมและคณุสมบตัิ

ในตวัทีเ่ขาใส่ให้กับงาน ความเสมอภาคจะมเีพียงใดขึน้อยูก่บัการเปรยีบเทยีบการรบัรูค้วามสอดคล้องระหว่าง

ตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived Inputs to Outputs) เมือ่ทราบระดบัการรับรู้ความเสมอภาคของบคุคลใด

ก็จะสามารถท�านายพฤติกรรมการท�างานของเขาได้
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ทฤษฎีความเสมอภาคอธิบายว่า บุคคลจะเปรียบเทียบตัวป้อนของเขา (เช่น ความพยายาม 

ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญาความสามารถ และอ่ืนๆ) กับผลตอบแทนที่ได้รับ (เช่น  

การยกย่องชมเชย ค�านิยม ค่าจ้างค่าตอบแทน การเล่ือนต�าแหน่งและสถานภาพ การยอมรับจากหัวหน้างาน) 

กับบุคคลอื่นที่ท�างานประเภทเดียวกันซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มพนักงานที่ท�างานในแผนกเดียวกัน

หรือต่างแผนก ว่ามีความเสมอภาคหรือเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งตัวป้อนและผลตอบแทนนั้นเป็นการรับรู้หรือ

ความเข้าใจของเขาเองไม่ใช่ความเป็นจริง แม้ความเป็นจริงจะมีความเสมอภาคแต่เขาอาจรับรู้ว่าไม่เสมอ

ภาคก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อท�าให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค ดังนั้นใน

การปฏบิตัิต่อพนักงาน หวัหน้างานจะต้องท�าให้เขารับรูว้า่เขาได้รบัการปฏิบตัต่ิออย่างยตุธิรรม มีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกับคนอื่น เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพนักงานส่วนมากมักประเมินว่าตนเองท�างานหนัก

และทุ่มเทในการปฏิบัติงานมากกว่าคนอื่นขณะเดียวกันก็มักคิดว่าคนอื่นได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เขาจะ

พอใจในการท�างานและมแีรงจงูใจในการท�างานสงูตราบเท่าท่ีเขายงัรบัรูว่้ามคีวามเสมอภาคแต่ถ้าพนกังานพบ

ว่าผู้ที่ท�างานในระนาบเดียวกับเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเขา หรือได้รับผลตอบแทนเท่ากันแต่ท�างานน้อย

กว่า ความพอใจและแรงจงูใจในการท�างานจะน้อยลง เมือ่ใดทีพ่นักงานเกิดการรับรู้ความไม่เสมอภาค เขาจะ

พยายามท�าให้เกิดความเสมอภาคโดยการลดระดับตัวป้อนหรือไม่ก็เรียกร้องผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นที่ท�างานในระนาบเดียวกัน ท�าให้เกิดการรับรู้ 3 แบบ คือ  

ผลตอบแทนเหมาะสม ผลตอบแทนต�่าไป ผลตอบแทนสูงไป

ผลตอบแทนเหมาะสม (Equitably Rewarded) พนักงานรับรู้ว่าตัวป้อนและผลตอบแทนมีความ

เหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยู่ เช่ือว่าคนอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเป็นเพราะเขามีตัวป้อนที่สูงกว่า  

เช่น มีการศึกษาและประสบการณ์สูงกว่า เป็นต้น

ผลตอบแทนต�่าไป (Under-rewarded) เมื่อพนักงานคนใดรับรู้ว่าตนได้รับผลตอบแทนต�่าไป  

เขาจะพยายามลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น พยายามเพิ่มผลตอบแทน (เรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม)  

ลดตัวป้อน (ท�างานน้อยลง มาสายหรือขาดงานบ่อยครั้ง พักครั้งละนานๆ ฯลฯ) อ้างเหตุผลให้ตัวเอง 

เปลีย่นแปลงตัวป้อนหรอืผลตอบแทนของคนอืน่ (ให้ท�างานมากข้ึน หรอืรบัค่าจ้างน้อยลง) เปลีย่นงาน เปลีย่น

บุคคลที่เปรียบเทียบ

ผลตอบแทนสูงไป (Over-rewarded) การรับรู้ว่าได้รับผลตอบแทนสูงไปไม่มีปัญหาต่อพนักงาน

มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าพนักงานมักจะลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีเหล่านี้ คือ เพิ่มตัวป้อน (ท�างาน

หนักขึ้น และอุทิศเวลามากขึ้น) ลดผลตอบแทน (ยอมให้หักเงินเดือน) อ้างเหตุผลให้ตัวเอง พยายามเพิ่มผล

ตอบแทนให้ผู้อื่น

โดยสรปุทฤษฎคีวามเสมอภาคจะเน้นทีค่วามรูส้กึและมองในเชงิเปรยีบเทยีบ ความรูส้กึ (Feeling) 

หรอืการรบัรู ้(Perceptions) ของแต่ละบคุคลจะเกดิขึน้จากการท่ีบคุคลนัน้ประเมนิศกัยภาพในการท�างานของ

ตนกบัค่าจ้างทีไ่ด้รบั และแน่นอน ความรูส้กึเหล่าน้ีย่อมได้รบัอทิธพิลจากบรรทดัฐาน (Norms) ภายในองค์การ 

และกลุ่มวิชาชีพด้วย ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเสมอภาคหรือไม่เสมอภาคเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น 

(Kitchana Yoosook, 2554)

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 113



2 แนวคิดและทฤษฎีสวัสดิการ

 2.1 ทฤษฎีสวัสดิการแรงงาน

 สวัสดิการแรงงานไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรม มีที่มาจากปรัชญา

และแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการแรงงาน ซึ่งเป็นลักษณะการให้หรือวิธีการจัดสวัสดิการแรงงาน

แตกต่างกนัออกไปตามปรชัญาและแนวความคิดน้ัน ๆ  ทฤษฎสีวัสดกิารแรงงานต่าง ๆ  ตามที ่M.V. Moorthy 

กล่าวไว้ มีดังนี้

 1. สวสัดิการแรงงานเป็นเรือ่งของการบงัคบัควบคมุ (The Policing Theory of Labour Welfare) 

ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดทีเ่ชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกมีแนวโน้มทีจ่ะเป็นคนเลวมากกว่า คนดี หรือชอบที่จะเอา

รดัเอาเปรียบผูอ่ื้น โดยเฉพาะคนรวยก็มกัจะเอาเปรยีบคนจน เปรยีบเสมอืน นายจ้างทีเ่อาเปรยีบลกูจ้างด้วย

วิธีต่าง ๆ ท�าให้ลูกจ้างหมดก�าลังใจและไม่พอใจในการท�างานขึ้นได้ถ้าปราศจากการก�าหนดมาตรฐานการให้

ความมั่นคงจากรัฐ (State Security) ดังนั้นการก�าหนดเป็น กฎหมายในการคุ้มครองแรงงานจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

 ความเช่ือดังกล่าว จึงเป็นมูลเหตุให้มีกฎข้อบังคับการใช้แรงงานให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นใน

สังคม ป้องกันการกดขี่ลูกจ้างจากนายจ้าง และการที่จะให้กฎหมายบังคับใช้ได้ผลดีโดยการตรวจตราจาก 

เจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมและใกล้ชิด

 2. สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเชื่อทางศาสนา (The Religious Theory of Labour 

Welfare) ทฤษฎีนี้มิได้สนับสนุนให้มีกฎหมายบังคับในเรื่องการจัดสวัสดิการแรงงาน แต่เชื่อว่านายจ้าง 

จัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้มีศีลธรรม ยึดถือใน ศาสนาว่าท�าดีย่อมได้ดีหรือ

หวังผลในชาติหน้าการจัดสวัสดิการแรงงานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่ ดีในชาติน้ีผลตอบแทนก็คงจะกลับสู่

นายจ้างในชาตหิน้าด้วย ทฤษฎนีีเ้ช่ือว่าศาสนาเป็นพืน้ฐานใน การทีน่ายจ้างจัดสวสัดกิารแรงงานในแต่ละสงัคม  

การจัดโดยหวังผลเป็นส่วนบุญเป็นการให้ตาม ความพอใจของนายจ้างจึงอาจขาดหลักการที่ดีไป

 3. สวัสดิการแรงงานเป็นเรือ่งของความรกัเพือ่นมนษุย์ (The Philanthropic Theory of Labour 

Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์ทั่วไปย่อมรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีความต้องการที่จะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ที่ตกทุกข์ได้ยาก นายจ้างที่เช่ือในทฤษฎีน้ีก็จะจัดสวัสดิการแรงงานให้ลูกจ้าง อย่างดีและไม่หวังสิ่งตอบแทน 

ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเป็นเรื่องของความสมัครใจของนายจ้าง ซึ่งเป็นไปได้น้อยกว่าและกว้างขวางน้อยกว่าการ

บังคับด้วยกฎหมาย

 4. สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการปฏิบัติแบบบิดาต่อบุตร (The Faternalistic Theory of 

Labour Welfare) ทฤษฎีนี้มีแนวความคิดที่ว่า นายจ้างและลูกจ้างเปรียบเสมือนบิดากับ บุตร บิดา เป็นผู้

เลี้ยงดูบุตรที่อยู่ในฐานะช่วยตนเองไม่ได้เต็มที่ ทฤษฎีนี้อาจเรียกว่า เป็นการจัดสวัสดิการแรงงานแบบเครือ

ญาต ิถอืว่าลูกจ้างและนายจ้างอยูใ่นครอบครวัอุตสาหกรรมเดยีวกัน มผีลประโยชน์ร่วมกนั ดงัน้ัน สมาชกิใน

ครอบครวัทีอ่าวโุสกว่าจะมบีทบาทเป็นผูจ้ดัการด้าน สวสัดกิารดแูลความเป็นอยู่ของผู้ทีเ่ยาว์วยักว่า นายจ้าง

เปรียบเสมือนบิดาหรือผู้ที่อาวุโสที่สุดในโรงงานของตน ลูกจ้างเปรียบเสมือนบุตรในความดูแลปกครองของ

บิดานั่นเอง การจัดสวัสดิการ แรงงานจึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการชั้นสูงจะเป็นผู้ริเริ่ม
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 ทฤษฎนีี ้จงึไม่เกีย่วข้องกบัแนวความคดิทีว่่า สวสัดกิารแรงงานควรมาจากการบงัคบั หรือต้อง

มกีฎหมาย แต่ถอืว่าควรเป็นความส�านกึในหน้าทีข่องนายจ้างท่ีจะท�าตนเป็น “บดิาทีดี่” ต่อลูกจ้าง หรือ “บุตร” 

ของตนหรือไม่

 5. สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของการป้องกันการเรียกร้อง (The Placating Theory of Labour 

Welfare) ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ลูกจ้างมีความส�านึกในสิทธิและผลประโยชน์ของตน และสามารถ รวมตัวเป็นกลุ่ม

แล้ว เมือ่ถงึเวลาหนึง่ลกูจ้างจะรวมตวักนัเรยีกร้องค่าจ้างทีส่งูขึน้ และสวสัดกิารแรงงานทีด่กีว่าเก่า ซึง่นายจ้าง

ไม่อาจละเลยต่อการเรยีกร้องนีไ้ด้ดงันัน้ ความสนใจทีจ่ะให้สวสัดกิารแรงงานแก่ลกูจ้างกจ็ะเป็นไปในลักษณะ

ที่ป้องกันการเรียกร้องซึ่งขาดความจริงใจ

 ทฤษฎีนี้มิได้เก่ียวข้องกับการให้มีกฎหมายบังคับให้จัดสวัสดิการแรงงานโดยตรง แต่เป็นการ

สนบัสนนุโดยทางอ้อม เพราะถ้านายจ้างทกุคนปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองแรงงานกจ็ะ เป็นการป้องกันหรอื

ลดการเรียกร้องได้ทางหนึ่ง

 6. สวสัดิการแรงงานเป็นเรือ่งของการประชาสมัพนัธ์ (The Public Relations Theory of Labour 

Welfare) ทฤษฎนีีเ้ชือ่ว่า การจดัสวสัดกิารแรงงานให้แก่ลกูจ้างในกจิการของนายจ้างดเีพยีงใดกจ็ะเป็นการเผย

แพร่ชือ่เสียงหรอืเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้แก่กจิการของนายจ้างมากขึน้เพยีงนัน้ เป็นการสร้างความ

นยิมให้แก่ลกูจ้างตลอดจนสงัคมภายนอกทีจ่ะมองดูโรงงานอย่างชืน่ชม อาจจะท�าให้ประชาชนนิยมซือ้หรอืใช้

สินค้าที่ผลิตขึ้นจากโรงงานแห่งนั้น

 อย่างไรก็ตาม การจดัสวสัดิการแรงงานแบบนีอ้าจขาดความจรงิใจและไม่ได้ต้ังอยูบ่นรากฐาน

ความต้องการของบรรดาลกูจ้างก็เป็นได้เพราะนายจ้างมุง่ด้านโฆษณาท�าชือ่เสยีงให้ตนเองมากกว่าทฤษฎนีีจ้งึ

ไม่เห็นความจ�าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายบังคับให้มีสวัสดิการแรงงาน

 7. สวัสดิการแรงงานเป็นเรื่องของความเหมาะสมในทางปฏิบัติ (The Functional Theory of 

Labour Welfare) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างก็เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ในการท�างาน

เพราะการท�างานในสภาพแวดล้อมที่ดีหรือมีสิ่งจูงใจที่ดี ลูกจ้างย่อมจะ ท�างานด้วยความเป็นสุขใจ พึงพอใจ 

เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ได้รับการดูแลบ�ารุงรักษาอย่างดี การท�างานย่อมท�าให้ได้ผลผลิตที่ดีตามมา

 ดังนั้นลูกจ้างที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลด้านสวัสดิการแรงงานอย่างดีจากฝ่ายนายจ้างจะน�าไป

สู่ประสิทธิภาพการท�างานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผลผลิตเพิ่มอย่างมีคุณภาพและปริมาณ ในที่สุดผลประโยชน์

สุดท้ายก็จะตกอยู่กับนายจ้าง ลูกจ้าง และชุมชนของอุตสาหกรรมนั้นเอง

 ทฤษฎีนี้ไม่สนับสนุนการบังคับด้วยกฎหมาย แต่มีทางเป็นไปได้มากกว่าทฤษฎีอื่น ๆ ในแง่ที่

ว่านายจ้างย่อมค�านึงผลประโยชน์ในกิจการของตนเองมากกว่าส่ิงอ่ืนใด และทางหน่ึงที่จะบรรลุผลส�าเร็จได้

ก็คือ การท�านุบ�ารุงลูกจ้างซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องจักรช้ินหนึ่งในกระบวนการผลิตให้มีสภาพดีคงทนสามารถ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและปริมาณตามต้องการ ผลที่ตามมาก็คือการจัดสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างอย่าง

เหมาะสมและถูกวิธี

 สรุปจากทฤษฎีทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีที่เน้นในเรื่องกฎหมายคือ ทฤษฎีแรกซึ่ง

สนบัสนนุการจดัสวสัดกิารแรงงานโดยใช้กฎหมายบงัคบั ถ้าไม่ปฏบิตัติามจะมโีทษ เพือ่ให้ลูกจ้างซึง่เป็นผูเ้สยี

เปรียบทางเศรษฐกิจได้รับความเป็นธรรมในการท�างานกับนายจ้าง ซึ่งเช่ือว่าจะได้ผลกว้างขวางกว่าการจัด

สวัสดิการแรงงานโดยสมัครใจตามแบบของทฤษฎีอื่นดังกล่าว (ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และคณะ, 2552)
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3. แนวคิดและทฤษฎีความผูกพันต่อองค์กร

กนิษฐา นาคแดง (2557) ให้ความหมายของค�าว่าความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึกผูกพันที่

เกดิระหว่างพนกังานในองค์การและองค์การ มเีจคตด้ิานบวกต่อองค์การมคีวามรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบั

องค์การมคีวามเต็มใจทีจ่ะทุม่เทความพยายามอย่างมากทีจ่ะปฏบิติังานเพือ่องค์การตลอดจนมีความต้องการ

ทีจ่ะรกัษาความเป็นสมาชกิขององค์การโดยไม่ปรารถนาทีจ่ะโยกย้ายเปล่ียนแปลงหรือลาออกจากองค์การแม้

จะมีงานที่ลักษณะคล้ายคลึงกันหรือได้รับผลตอบแทนจากองค์การอื่นที่มากกว่าก็ตาม

ปานชนก โชติวิวัฒน์กุล (2560) ให้ความหมายของค�าว่าความผูกพันต่อองค์การ คือ ความรู้สึก

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การต้องการที่จะท�างานให้องค์การตลอดไป โดยความรู้สึกนี้สามารถแสดงออก

ทางพฤติกรรมเช่น การมีความตั้งใจท�างานเพื่อองค์การบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น

ภทัราพร อมรไชย (2544) ให้ความหมายของค�าว่าความผูกพนัต่อองค์การ คอื การทีบ่คุคลมคีวาม

รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึง่ขององค์การ มคีวามเตม็ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะใช้ความพยายามอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะปฏบิตังิาน

เพื่อองค์การและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยที่ไม่คิดจะละทิ้งองค์การไป

อวยพร ประพฤทธิธ์รรม (2537) ให้ความหมายของค�าว่าความผกูพนัต่อองค์การ คือ การท่ีบคุคล

มีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความเต็มใจและมุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะ

ปฏิบัติงานเพื่อองค์การและมีความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยไม่คิดที่จะทิ้งองค์การไป

สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สึกผูกพันของบุคคลที่มีต่อองค์กร ทัศนคติ  

ค่านยิม พฤตกิรรม ทีต่ัง้ใจ ทุม่เทความพยายามทีจ่ะปฏบิตังิานเพือ่ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายด้วยความเตม็ใจ 

รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรตลอดไป

 3.1 ทฤษฎี Side-Bet ของ Becker

 ทฤษฎี Side-Bet ของ Becker ได้กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีความผูกพันต่อสิ่งหนึ่ง ส่ิงใดก็

เนื่องจากเขาได้ลงทุนในสิ่งนั้น ๆ ไว้เช่นการที่คนเราเข้าไปท�างานอยู่ในองค์การในช่วง ระยะเวลาหนึ่ง จะก่อ

ให้เกิดการลงทุนซึ่ง Becker เรียกการลงทุนนั้นว่า“Side bet” อาจเป็นการลงทุนในรูปของเวลา แรงกายแรง

ใจ ก�าลังสตปัิญญา ตลอดจนการยอมเสยีโอกาสบางอย่าง เช่น โอกาสในการไปท�างานกบัองค์การอ่ืน เพราะ

บุคคลผู้นั้นย่อมคาดหวังผลประโยชน์ที่จะได้รับตอบแทนจากองค์การในระยะยาว ได้แก่ บ�าเหน็จ บ�านาญ

และสวสัดกิารต่าง ๆ  ทีน่อกเหนือไปจากเงนิเดือนหรอืรายได้ประจ�าและยงัได้มกีารชัง่น�า้หนกัเปรยีบเทยีบว่า

หากเขาลาออกจากองค์การก่อนก�าหนดเขาจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ บุคคลนั้นจึงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจาก

จะต้องผกูพนัอยูกั่บองค์การต่อไปฉะนัน้การทีค่นเราเลอืกตดัสนิใจทีจ่ะอยูก่บัองค์การนานเท่าใดกย็ิง่เป็นการ

สะสม “การลงทนุ” เพิม่ขึน้เท่านัน้ ความผกูพนักจ็ะย่ิงทวมีากข้ึนตามระยะเวลาและท�าให้การตดัสินใจทีจ่ะลา

ออกจากองค์การ ยากมากขึ้นและหากไปอยู่ในองค์การใหม่อาจได้รับผลประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่าเท่ากับองค์การ

เดมิ นอกจากนี ้Becker ยงัได้กล่าวอกีด้วยว่าการทีบ่คุคลใดตดัสินใจจะลงหลักปักฐานในอาชพีใด อาชพีหนึง่

และจะไม่ยอมเปลี่ยนงานหรืออาชีพนั้นเหตุเพราะว่าบุคคลนั้นเป็นมนุษย์เศรษฐกิจ

สรุปทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ได้อาศัยทฤษฎี Side-Bet ของ Becker ท่ีพูด

ถงึว่า บคุคลใดกต็ามทีม่คีวามผกูพันต่อสิง่หนึง่สิง่ใดกเ็นือ่งจากเขาได้ลงทนุในส่ิงนัน้ๆ ไว้เช่นการทีค่นเราเข้าไป

ท�างานอยู่ในองค์การในช่วงระยะเวลาหนึง่จะก่อให้เกดิการลงทนุซึง่ Becker เรยีกการลงทนุนัน้ว่า “Side bet” 
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อาจเป็นการลงทุนในรูปของเวลาแรงกายแรงใจก�าลังสติปัญญาตลอดจนการยอมเสียโอกาสบางอย่าง (อนุ

ดิษฐ์ ฐานไชยกร, 2562)

 3.2 ทฤษฎีสองปัจจัย (Frederick Herzberg)

 การทีผู่ท้ีป่ฏิบตังิานในองค์กรจะเกิดความผกูพนัต่อองค์กรมคีวามตัง้ใจและเตม็ใจในการปฏบิตัิ

งานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นั้นองค์กรจ�าเป็นต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้

อย่างถูกต้องเหมาะสมโดย ตระหนักว่าบุคคลแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งจะท�าให้ผู้ปฏิบัติ

งานเกิดความ พึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรในที่สุดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรได้แก่ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg เป็นทฤษฎีที่ Frederick Herzberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเป็นผู้สร้างขึ้นใน

ปี ค.ศ. 1959 ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor Theory) ซึ่งสรุปว่ามีปัจจัยส�าคัญ 2 

ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลกล่าวคือ

  1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อ

จูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่ บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้เพราะปัจจยัท่ีสามารถสนองตอบความต้องการภายในบคุคลได้ด้วยกนั ได้แก่ 1.1 

ความส�าเรจ็ในการท�างานของบคุคล 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏบิตั ิ1.4 ความ

รับผิดชอบ และ1.5 ความก้าวหน้า

  2. ปัจจัยค�้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจัยค�้าจุนหรืออาจเรียกว่า ปัจจัย สุขอนามัย 

หมายถึง ปัจจัยที่จะค�้าจุนให้แรงจูงใจในการท�างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถ้า ไม่มีหรือมีในลักษณะไม่

สอดคล้องกบับคุคลในองค์กร บคุคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน ปัจจยัทีม่าจากภายนอกบคุคลได้แก่ 

2.1 เงินเดือน 2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับ

บญัชาเพือ่นร่วมงาน 2.4 สถานะของอาชพี 2.5 นโยบายและการบรหิารงาน การจัดการและการบรหิารองค์กร

การ ติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 2.6 สภาพการท�างาน สภาพทางกายภาพของงานเช่น แสงเสียง อากาศ 

ชัว่โมงการท�างาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดล้อมอ่ืน ๆ  เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมอืต่าง ๆ  อีกด้วย 2.7 ความ

เป็นอยู่ส่วนตัว 2.8 ความมั่นคงในการท�างาน และ 2.9 วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของ

ผู้บังคับบัญชาในการด�าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร (สมยศ นาวีการ, 2540)

 สรุปทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ได้เสนอทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Hertzberg’s Two Factor  

Theory) มีปัจจัยส�าคัญ 2 ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลกล่าวคือ  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้คนชอบและ

รักงานปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 2. ปัจจัยค�้าจุน (Maintenance Factor) ปัจจัยที่จูงใจให้บุคคลท�างานอยู่ตลอด ต้องมีหากไม่มีจะท�าให้

บุคคลในองค์กรเกิดความไม่พอใจขึ้น (อนุดิษฐ์ ฐานไชยกร, 2562)
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4. กรอบแนวคิด

การวิจัยครั้งนี้และประยุกต์ใช้แนวคิดความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงาน เป็นกรอบแนวคิด

ในการวจิยั ซึง่ความพงึพอใจในสวสัดกิารของพนักงาน เกดิข้ึนได้หลายปัจจยั โดยในการศกึษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัได้

เลอืกปัจจัยทีเ่ป็นตวัแปรทีส่ามารถน�ามาปรบัปรุงเพือ่แก้ไขปัญหาความพงึพอใจสวสัดิการของพนักงาน คอื 1) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 2) สวัสดิการ 3) ความผูกพันต่อองค์กร

               ตัวแปรอิสระ                                        ตัวแปรตาม

1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการ

ศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะ
เวลาการท�างานต�าแหน่งงาน

2) สวัสดิการ

3) ความผูกพันต่อองค์กร

ความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของ

พนักงาน

รูปที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

เป็นการวจิยัเอกสาร โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมูจิากเอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องในการศกึษาค้นคว้า

แหล่งข้อมูลเพื่อน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยและใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสร้างแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ ไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด ที่มีอิทธิพลและ 

ส่งผลกระทบความพ่ึงพอใจในสวสัดกิารในด้าน 1) ปัจจัยส่วนบคุคล 2) สวสัดิการ และ 3) ความผูกพนัต่อองค์กร 

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สามารถเชื่อมโยง 

ไปสู ่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการของพนักงานคนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า  

จ�ากดั สามารถสรปุเป็นตารางสรปุผูว้จิยัทีเ่กีย่วข้องและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องทีส่่งผลต่อความพึง่พอใจในสวสัดกิาร 

มีทั้งสิ้น 10 ประเด็นดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการ
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1. ความพึงพอใจในสวัสดิการ / / / / / / / / 8

2. ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ของบุคลากร

/ 1

3. ปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้
สวัสดิการ

/ 1

4. ความผูกพันที่มีต่อองค์กร / / / 3

5. ความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถรับ-ส่งพนักงาน

/ 1

6. ปัจจัยส่วนบุคคล / / / / / / 6

7. ปัจจัยด้านสวัสดิการ / / 2

8. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ / / 2

9. ความพึงพอใจในการท�างาน / 1

10. ปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
ด้านสวัสดิการรถรับส่งพนักงาน

/ 1

เม่ือเทียบความถี่ของแนวคิดและและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในสวัสดิการ 

ที่ได้รับ จึงเลือกประเด็นที่จะศึกษา 3 ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด ดังนี้ คือ ความพึงพอใจในสวัสดิการ  

(8) ปัจจัยส่วนบุคคล (6) ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (3)

อภิปรายผลการวิจัย

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
สวัสดิการของพนักงานคนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด 

สมมติฐานการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานคนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�้า จ�ากัด  
มีความพึงพอใจในสวัสดิการที่แตกต่างกัน จากสมมติฐาน 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เงินเดือน ระยะเวลา
ในการท�างาน ต�าแหน่งงาน ฯลฯ 2) สวัสดิการ และ 3) ความผูกพันต่อองค์กร ท่ีแตกต่างกันของพนักงาน
คนไทย บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น�า้ จ�ากัด ทั้งนี้หากมาค�านึงถึงปัจจัยที่ส่งผลอย่างมากต่อความพึงพอใจ
ในสวัสดิการของพนักงานในองค์กร คือ สวัสดิการ ซึ่งยังไม่ตอบสนองความต้องการของพนักงานได้ทั้งหมด
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ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับงานวิจัยในอนาคตจะเป็นการน�ากรอบแนวคิดในการวิจัยไปท�าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผล 

ต่อความพึงพอใจในสวสัดกิารของพนกังานคนไทย บรษิทั แปซฟิิคแปรรปูสตัว์น�า้ จ�ากดั และยงัเป็นข้อมลูพืน้

ฐานให้กบัผูท้ีส่นใจหรอืผูท่ี้ปฏบิตังิานในด้านทีเ่ก่ียวข้องกับการศกึษาวิจยัน้ีในการน�าข้อมลูต่างๆ เป็นแนวทาง

การพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสวัสดิการและการด�าเนินการจัดสวัสดิการภายในองค์กรของตนเอง

ให้องค์กรปรบัปรงุสวสัดิการทีม่อียูใ่นปัจจบุนัให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกจิและสภาพแวดล้อม

ในการแข่งขันการประกอบธุรกิจเพื่อที่จะได้พนักงานคนเก่งและมีประสิทธิภาพเข้ามาท�างานกับบริษัท
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรท�ำงำนของบุคลำกรสำยสนับสนุน 
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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

Abstract 

This objective of this research were 1) to study the factors affecting happiness at work for 

supporting staff in Faculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya, 

Songkhla Campus 2) to study the level of happiness of work of supporting staff in Faculty of Business 

Administration Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Campus. By synthesizing 

documents and present the research results in form of an analytical descriptive report. The results 

of the study showed that 1) working environment 2) Nature of work 3) Relationship at work. It’s a 

factor that affects the happiness of working supporting staff in Faculty of Business Administration  

Rajamangala University of Technology Srivijaya, Songkhla Campus. 

Keyword : Happiness at working, Supporting staff, Work environment, Type of work and Relationship 

at work
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บทน�า 

การปฏบิตังิานในองค์กรใดๆ กต็าม ส่ิงทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเรจ็

ได้นัน้ คอื บคุลากร แม้ปัจจบัุนจะมคีวามก้าวหน้าทางเทคโนโลยมีาก และมกีารน�ามาใช้แทนคนในการปฏบิตัิ  

แต่ก็ไม่ได้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีที่ส�าคัญที่สุดในความส�าเร็จ คนที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นต่างหากที่จะเป็น 

เครื่องบ่งชี้ เพราะคนเป็นผู้คิด ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นถ้าคนมีคุณภาพ มีความสุขในการท�างาน  

งานก็จะประสบความส�าเร็จได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ (พยอม วงศ์สารศรี. 2541 : 2)

ปัจจุบันกระแสการสร้างการท�างานอย่างมีความสุขในประเทศไทยได้เริ่มแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

เพื่อสร้างผลผลิตหรือผล ประกอบการที่ยั่งยืน สร้างแรงจูงใจในการท�างานให้แก่บุคลากร โดยให้เขาเหล่านั้น

รู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการท�างาน รู้สึกท�างานแล้วมีความสุข รู้สึกถึงความมั่นคงในงาน การเจริญเติบโต

ก้าวหน้า กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย สนุกกับงาน รวมถึงมีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อน

ร่วมงาน และสภาพแวดล้อมที่ท�างานที่ดี ที่เอ้ืออ�านวยให้เกิดความสุขในการ ท�างาน ลดความเครียดและ 

ความขัดแย้งในองค์กร ซึ่งช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544 ; จรรยา ดาสา. 2552 : ออนไลน์)

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัมฐีานะเป็นนติบิคุคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ 

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ  

และวิชาชีพชั้นสูง ท่ีเน ้นการปฏิบัติ ท�าการสอน การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ 

ในด้าน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีก่สงัคม ท�านุบ�ารงุศลิปะ วฒันธรรมและอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเมืองในสถาบันอุดมศึกษา 2547  

พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเมอืง 2551 มกีารรองรบัแผนการปฏริปูประเทศและยทุธศาสตร์แห่งชาต ิ

2561-2580 มาก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา มีบุคลากรสาย

สนับสนุนทั้งหมด 6 ฝ่าย ส�านักงานคณบดี งานวิชาการ งานบริหารและการวางแผน งานพัฒนานักศึกษา 

เจ้าหน้าที่ประจ�าสาขา บัณฑิตศึกษา ส่วนบุคลากรสายวิชาการจะมีทั้งหมด 9 ฝ่าย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผู้ช่วย

คณบด ีหัวหน้าสาขาการบัญชี หัวหน้าสาขาการตลาด หวัหน้าสาขาระบบสารสนเทศ หวัหน้าสาขาการจดัการ

บคุลากรสายสนับสนุนเป็นอกีกลุม่สายงานหนึง่ทีม่คีวามส�าคญักบัองค์กรรองลงมาจากพนกังาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนเป็นบุคคลที่ท�าหน้าที่สนับสนุนการด�าเนิน

งาน และกิจกรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน  

คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตสงขลา เนือ่งจากบคุลากรสายสนบัสนุน

มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด�าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ได้นั้นบุคลากรสายสนับสนุนต้องมีความสุขในการปฏิบัติงานก่อนเป็นอันดับแรก และเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างความสุขในการท�างานต่อไปได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อความสุขในการท�างานของบคุลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

2. เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

งานวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีส่่งผลต่อความสขุในการท�างานของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุขในการท�างาน

 ความสขุในการท�างาน เป็นการแสดงพฤตกิรรมและอารมณ์หรือความรู้สึกในเชงิบวก ทีเ่กดิขึน้ 

ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการท�างาน หรือเกิดขึ้นภายใต้แรงจูงใจ 

ในการท�างาน หรือตามประสบการณ์ของบุคคลในการท�างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม 

ของแต่ละบุคคลที่แสดงออกมา ดังน้ันความสุขของบุคคลเกิดขึ้นมาจากความพึงพอใจในชีวิตหากบุคคล 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็จะน�ามาซึ่งความสุข Tanchaisak (อ้างใน พันชัย เม่นฉาย 2564)  

ความสุขในการปฏิบัติงาน คือการรับรู้ทางบวกต่อการท�างานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องเกินความรู้สึกท้าทาย 

มีความอยากท�างานมีความต้องการก้าวหน้าในงานและเป็นที่ยอมรับ รู้สึกสนุกและเป็นส่วนหนึ่งของงาน 

จนเกิดเป็นความต้องการจะท�างานให้ลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอันน�าไปสู่ความงอกงามและ 

ความสขุส�าเร็จในชวีติการท�างานของบคุคลนัน้ ๆ  (เพญ็ภพ พนัธุเ์สือ 2556 : 8) ความสขุในการท�างาน หมายถึง  

ผลของการที่บุคคลรับรู้พฤติกรรมการท�างานของตนเอง ผู้ร่วมงาน และสัมพันธภาพระหว่างกัน ท�าให ้

แสดงอารมณ์ที่มีต่องานในทางบวก รับรู้ได้ถึงการให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่าง 

ผู้ร่วมงานท�าให้เกิดมิตรภาพและความปรารถนาดีต่อกัน มีความรัก ชอบผูกพันในงานที่ตนท�า กระตือรือร้น

และยินดีที่ได้กระท�าในงานที่ตนเองรัก ยินดีกับความส�าเร็จที่ได้มาจากงานที่ท้าทาย มีคุณค่าและน่าภาค

ภูมใิจทีจ่ะพยายามท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ ได้รบัการยอมรบั นบัถอืและความคาดหวงัทีด่จีากผูร่้วมงาน  

ท�าให้เกิดความพยายามและความรับผิดชอบในการท�างานมากยิ่งขึ้น พิทักษ พิสัยพันธุ์ (2553 อ้างในสุมาลี 

ดวงกลาง, 2560)

Diener (2003) ได้ข้อสรุปถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1. สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน (Connection) หมายถึง การรับรู้ถึงสัมพันธภาพที่ดีที่เกิดขึ้น

กับเพื่อนร่วมงาน โดยมีการให้ความร่วมมือ ดูแลซึ่งกันและกัน สนทนา พูดคุยและสังสรรค์กันอย่างเป็นมิตร 

ให้การช่วยเหลือและได้รบัการช่วยเหลอืจากเพือ่ร่วมงาน เกดิมติรภาพและความรูส้กึทีเ่ป็นสุข ตลอดจนรบัรูไ้ด้

ว่าอยู่ท่ามกลางเพือ่นร่วมงานทีม่คีวามรกัและความปรารถนาดต่ีอกัน 2. ความรักในการท�างาน (Love of work) 

หมายถึง การรับรู้ได้ว่าตนเองมีความรักความผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจกับงาน 
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ในการปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ มีความยินดีที่จะปฏิบัติงานทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น  

ตื่นเต้น ดีใจ เพลิดเพลินใจในการท�างาน และปรารถนาที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความภาคภูมิใจ 

ที่ตนมีหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3. ความส�าเร็จในงาน (Work achievement) หมายถึง การรับรู้ได้ว่า

ตนเองปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยได้รับความส�าเร็จในการท�างาน ได้รับมอบหมายให้

ท�างานทีท้่าทายให้ส�าเรจ็ มอีสิระในการท�างาน เกิดผลลัพธ์การท�างานไปในทางบวก ท�าให้รู้สึกมคีณุค่าในชวิีต  

เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้งานส�าเร็จ มีความก้าวหน้า ตลอดจน 

ได้รบัรางวลัตอบแทนเมือ่ปฏบิตังิานประสบความส�าเร็จและท�าให้องค์การเกิดการพฒันา 4. การเป็นทีย่อมรบั 

(Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานรับรู ้

ถึงความพยายามและมีความประทับในเก่ียวกับงานที่ได้ปฏิบัติของตน ได้รับความหวังดีในการปฏิบัติงาน 

และความไว้วางใจจากผู้ร่วมงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ร่วมงาน ได้รับการมอบหมายให้ท�า 

โรงการพิเศษและรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ตลอดจนได้ใช้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

จากทฤษฎีข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า Diener (2003) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ

ท�างานประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน 2) ความรักในการท�างาน  

3) ความส�าเร็จใน 4) การเป็นที่ยอมรับ

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ท�าหน้าที่สนับสนุนเสริมสร้างงานวิชาการ ได้แก่ 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง (จินดาวรรณ รามทอง, 2558) พนักงานมหาวิทยาลัย

สายสนับสนุน หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน และพนักงานมหาวิทยาลัยส่วนงานต�าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ประเภทสนับสนุนวิชาการ และประเภทสนับสนุนทั่วไป (กรุณา คุ้มพร้อม, 2563) 

บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  

และลูกจ้างชั่วคราว เป็นบุคคลหนึ่งท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงาน องค์กร สามารถแก้

ปัญหาและพฒันาการปฏบิตังิาน รวมทัง้สามารถวางแผนการปฏบิตังิานในอนาคตได้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง

ทีเ่กดิขึน้ เพราะบทบาทหน้าทีข่องบคุลากรสายสนับสนุนเป็นการท�าตามขอบเขตลักษณะหน้าทีข่องโครงสร้าง

ของงานที่รับผิดชอบหรือ แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละองค์กร และพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเน่ือง (สมศักดิ์  

คงเที่ยง, 2548 อ้างถึงใน วิไล โพธิ์เตม 2558)

จากความหมายข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง พนักงานที่ท�างาน

ภายในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ

ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีหน้าที่ท�าตามขอบเขตลักษณะ หน้าที่ของโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนงาน

วิชาการและสนับสนุนงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย

ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์

ทฤษฎมีาสโลว์ หรอื ล�าดบัข้ันความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎีจิตวทิยาท่ี 

อบัราฮมั เอช. มาสโลว์ คดิขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชือ่ “A Theory of Human Motivation” Maslow ระบวุ่า 

มนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ขั้น มีเรียงล�าดับจากขั้นต�่าสุดไปหาสูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต�่า 

สุดก่อน เม่ือได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการข้ันสูงต่อไป ความต้องการของบุคคล 

จะเกิดขึ้น 5 ขั้นเป็นล�าดับ ดังนี้ 
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1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล�าดับต�่า

สุดและเป็นพื้นฐานของชีวิต ได้แก่ ความต้องการเพื่อตอบสนองความหิว ความกระหาย ความต้องการ 

เพื่อความอยู่รอดของชีวิต เรียกง่าย ๆ ก็คือ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย รวมถึง 

ส่ิงทีท่�าให้การด�ารงชวีติสะดวกสบาย 2. ความต้องการความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เป็นความต้องการ

ที่จะเกิดขึ้นหลังจากท่ีความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจแล้ว ความต้องการขั้นนี้ 

ถึงจะเกิดขึ้น ได้แก่ ความต้องการความปลอดภัยมีที่ยึดเหน่ียวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสีย 

และภัยอันตราย เช่น สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านปลอดภัย การมีงานที่มั่นคง การมีเงินเก็บออม ความต้องการ

ความมั่นคงปลอดภัย รวมถึง ความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ ระบบรับประกัน-

ช่วยเหลือ ในกรณีของอุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วย 3. ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and  

Love Needs) เมือ่มคีวามปลอดภยัในชวีติและมัน่คงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรัก ความสัมพนัธ์

กับผู้อ่ืน มีความต้องการเป็นเจ้าของและมีเจ้าของ ความรักในรูปแบบต่างกัน เช่น ความรักระหว่าง คู่รัก  

พ่อ แม่ ลูก เพือ่น สาม ีภรรยา ได้รบัการยอมรบัเป็นสมาชกิในกลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืหลายกลุม่ 4. ความต้องการ 

การได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการความรักและการยอมรับได้รับ 

การตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เด่นขึ้น มีความภูมิใจและสร้าง 

ความนับถือตนเอง ชื่นชมในความส�าเร็จของงานที่ท�า ความรู้สึกมั่นใจในตนเองและมีเกียรติ ความต้องการ

เหล่านี้ เช่น ยศ ต�าแหน่ง ระดับเงินเดือนที่สูง งานท่ีท้าทาย ได้รับการยกย่องจากผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในงาน โอกาสแห่งความก้าวหน้าในงานอาชีพ ฯลฯ 5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน  

(Self-actualization) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์และความต้องการน้ียากต่อการบอกได้ว่าคืออะไร 

เราเพียงสามารถกล่าวได้ว่า ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเป็นความต้องการที่มนุษย์ต้องการจะ 

เป็น ต้องการที่จะได้รับผลส�าเร็จในเป้าหมายชีวิตของตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต

จากทฤษฎีข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีล�าดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ ประกอบด้วย  

5 ล�าดับข้ัน ได้แก่ 1) ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) 2) ความต้องการ 

ความม่ันคง ปลอดภัย (Safety Needs) 3) ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs)  

4) ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) 5) ความต้องการพัฒนาศักยภาพ 

ของตน (Self-actualization)

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท�างาน

เจมส์และโจนส์ (James & Jones, 1974, pp. 1096-1112) ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน หมายถึง สิง่ท่ีอยูร่อบตวัของพนกังานขณะทีก่�าลงัปฏบิตังิาน สภาพแวดล้อมต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

การท�างาน เช่น แสง สี เสียง อุณหภูมิ อากาศ ฝุ่นละออง ส่ิงเหล่าน้ีไปมีผลต่อตัวพนักงานในบางองค์กร 

สภาพแวดล้อมในการท�างานอาจหมายรวมถึง แนวทางการท�างาน ระยะเวลาการท�างานในแต่ละวัน สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพสังคมหรือวัฒนธรรม ส่ิงเหล่าน้ีที่ไปมีผลต่อการท�างานของพนักงาน สภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือสามารถจับต้องได้และไม่สามารถ

จับต้องได้ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและที่เป็นนามธรรม สภาพปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดภาวะกดดัน ซึ่งมีผลต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานในขณะท่ีท�างาน รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง (2547, หน้า 12) สภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง  

สภาพแวดล้อมในงานเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานให้แก่องค์การได้อย่างเต็มความสามารถ  
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ถ้าสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ดี มลีกัษณะเส่ียงอันตราย หรือมสีภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหต ุ

ที่ท�าให้ผู ้ร ่วมงานไม่มีก�าลังใจในการท�างาน เนื่องจากการจัดสภาพแวดล้อมในที่ท�างานให้ดีนั้นเป็น 

เครือ่งจงูใจให้ผูป้ฏิบัตงิานท�างานด้วยความเต็มใจ เตม็ก�าลงัความรูค้วามสามารถ เป็นผลให้หน่วยงานสามารถ

เพิ่มปริมาณงานได้มากขึ้น (ชุติมา บูรณธนิต, 2539)

จากความหมายข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในการท�างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นที่อยู่รอบ ๆ ตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น แสง สี เสียง แสงสว่าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�างาน เพื่อนร่วมงาน 

และยงัหมายรวมถงึ แนวทางในการท�างาน ระยะเวลาทีท่�างานในแต่ละวนั ซึง่จะส่งผลต่อพฤตกิรรมและความ

รู้สึกของคนท�างานได้ทั้งสิ้น ถ้าหากสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่ดี มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุ

ให้คนท�างานมคีวามรูส้กึไม่อยากท�างาน แต่หากสภาพแวดล้อมในการท�างานมลัีกษณะทีด่น้ัีนกจ็ะเป็นเครือ่ง

จงูใจในการท�างาน ท�างานด้วยความเตม็ใจ เตม็ความรู้ความสามารถก็จะส่งผลให้ทัง้ปริมาณงานมจี�านวนมาก

ขึ้น และงานที่ได้มีประสิทธิภาพ

Moos (1974) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการท�างาน คือ การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อสภาพ

แวดล้อมในงานของบุคคลนั้น โดยที่ มูส์ ได้แบ่ง มิติของสภาพแวดล้อมการท�างานออกเป็น 3 มิติ ได้แก่

1. มิติด้านสัมพันธภาพ (Relationship Dimensions) หมายถึง การรับรู้ในส่วนของการมีส่วนร่วม 

และความผกูพันของพนกังานทีม่ใีห้แก่งาน การมสีมัพนัธภาพทีด่แีละการได้รบัการสนบัสนนุจากเพือ่นร่วมงาน 

หัวหน้างาน และองค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในงาน (Involvement) หมายถึง 

การรบัรูข้องพนกังานว่าตนเองและเพือ่นร่วมงานมส่ีวนร่วมในงาน มคีวามผูกพนัในงาน การได้รับการยอมรบั 

เช่น การมส่ีวนร่วมในการประชมุ การได้เสนอความคดิเหน็ การท�ากิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกบังานร่วมกนั การได้มี 

โอกาสเสียสละเพ่ือองค์กร 1.2 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อร่วมงาน (Peer Cohesion) หมายถึง การรับ

รู้บรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างเพื่อนร่วมงาน และการให้แรงสนับสนุนซึ่งกันและกันในส่ิงที่เกี่ยวข้องกับงาน  

การช่วยเหลือกันในการท�างานเมื่อมีโอกาส ถึงแม้งานนั้นจะไม่ใช่งานของตนเอง 1.3 ด้านการสนับสนุน 

จากหวัหน้างาน (Supervisor Support) หมายถงึ การรับรู้ว่าหัวหน้างานให้การสนับสนุน ให้ก�าลังใจ เม่ือพนักงาน 

ท�างานได้ดี หัวหน้างานให้ค�าชมเชยหรือรางวัลแก่พนักงานเหล่านี้และกระตุ้นแก่พนักงานให้การสนับสนุน

เพื่อนร่วมงาน 

2. มติิด้านความก้าวหน้าในงาน (Personal Growth Dimension) หมายถงึ การรบัรูใ้น ความก้าวหน้า 

ในงานและการจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านความมีอิสระใน

การท�างาน (Autonomy) หมายถึง การที่พนักงานรับทราบว่าองค์กรได้ให้อิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

งานท่ีได้รับมอบหมาย ท�าให้พนักงานสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้พัฒนา 

ฝีมือการท�างานให้ดีมากขึ้นได้ 2.2 ด้านการมุ่งเน้นงาน (Task Orientation) หมายถึง การตระหนักรู้ในการ 

ให้ความส�าคัญกับความส�าเร็จของพนักงาน โดยจะยึดหลักการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ และด�าเนินการ 

ตามแผนท่ีได้วางไว้ได้ องค์กรควรให้แรงกระตุน้และผลักดนัเพ่ือให้ได้งานท่ีส�าเร็จตามแผนทีไ่ด้วางไว้ สุดท้ายจะ

พบว่างานนัน้มปีระสทิธภิาพ 2.3 ความกดดนัภายในงาน (Work Pressure) หมายถึง การตระหนักรู้บรรยากาศ

การท�างานทีม่แีรงกดดนั พนกังานต้องกระตุน้ตวัเองเพือ่ท�างานแข่งกบัเวลา รวมไปถงึ กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคบั

ต่างๆ ได้แก่ หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน อุณหภูมิ แสง เสียง ความกดดันเหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการท�างาน  

อาจส่งผลให้ผลของงานของแต่ละบุคคลให้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร 
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3. มิติด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลง (System Maintenance and Change Dimensions) 

หมายถึง การรับรู้ว่าระบบงานมีความชัดเจน โปร่งใส ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 3.1 ความชัดเจนของงาน 

(Clarity) หมายถึง การรับรู้ความชัดเจนของเป้าหมายองค์กร นโยบาย อีกท้ัง การสื่อสารเกี่ยวข้องกับ 

กฎระเบียบภายในองค์กรต่าง ๆ  ควรมีความชัดเจน มีการวางมาตรฐานและรวมไปถึงแบบแผนในการท�างาน 

มีการก�าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคนแต่ละสานงานอย่างชัดเจน 3.2 ด้านการ

ควบคุมงาน (Control) หมายถึง การรับรู ้ว่าองค์กรมีกฎเกณฑ์ แนวทางในการควบคุมและตรวจสอบ 

การท�างานของพนักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ดูแลให้พนักงาน

ท�างานอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 3.3 ด้านการน�านวัตกรรมใหม่มาใช้ (Innovation)  

หมายถึง การตระหนักรู ้ว่าในหน่วยงานมีการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร โดยเน้นวิธีที่ 

มีความแปลกใหม่ หลากหลาย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่เข้ามาพัฒนาในงาน ให้งานดีข้ึน 3.4  

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Comfort) หมายถึง การรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

ท�างาน ในสถานทีท่ีท่�างานควรมบีรรยากาศทีส่นับสนุนพนกังานให้รู้สึกผ่อนคลาย และพงึพอใจ องค์ประกอบ 

ของสภาพแวดล้อมการท�างาน ได้ แสง เสียง หรือ ธรรมชาติต่างๆ อากาศถ่ายเทสะดวก กลิ่น อุณหภูมิ 

อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการท�างาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศในการท�างาน 

จากความหมายข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า Moos ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

โดยแบ่งมิติของสภาพแวดล้อมการท�างานออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ 1.มิติด้านสัมพันธภาพ (Relationship  

Dimensions) การรับรู้ในส่วนของการมีส่วนร่วมและความผูกพันของพนักงานที่มีให้แก่งาน 2. มิติด้านความ

ก้าวหน้าในงาน (Personal Growth Dimension) การรับรู้ในความก้าวหน้าในงานและการจัดสภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 3. มิติด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลง (System Maintenance and Change Dimensions) 

การรับรู้ว่าระบบงานมีความชัดเจนโปร่งใส

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของงาน 

Hackman and Oldman (1976) ได้ให้ความหมายลักษณะของงาน กล่าวว่า คุณลักษณะของงาน 

จะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ และภาวะทางใจนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน ท�าให้ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และการขาดงานและการลาออกจากงานต�่า ลักษณะของงาน หมายถึง  

กลุ่มของคุณสมบัติงานในมิติต่าง ๆ (Job Dimensions) จ�านวน 5 มิติ คือ ความหลากหลายทักษะ  

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของงาน ความส�าคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะท้อน

จากงาน ซึ่งจะวัดเป็นระดับความมากน้อย (Degree) ของมิติต่าง ๆ (รง ภู่พวงไพโรจน์, 2540) คุณลักษณะ 

ของงาน หมายถึง การรับรู้รูปแบบของงานที่ปฏิบัติอยู่ โดยพิจารณาว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับความรู้  

ความสามารถ โดยมีการร่วมแรง ร่วมใจช่วยกันท�างานและมีการตอบสนอง (พรรณิภา สืบสุข, 2548)  

ลักษณะของงาน หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติงานในมิติต่าง ๆ (Job Dimensions) เป็นการสร้างงาน 

ที่มีคุณลักษณะที่จะสร้างเงื่อนไขให้เกิดแรงจูงใจในงานอย่างสูง เกิดความพึงพอใจในงาน และผลปฏิบัติงาน 

(ศลินา ทวีวัฒนะกิจบวร, 2548)

จากความหมายข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า ลักษณะของงาน หมายถึง กลุ่มของคุณสมบัติของ 

งานในมิติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความพึงพอใจและแรงจูงใจในงาน ได้แก่ ความหลากหลายทักษะ  

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของงาน ความส�าคัญของงาน ความมีอิสระในการตัดสินใจในงาน และผลสะท้อน

จากงาน ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และการขาดงานและการลาออกจากงานต�่า
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Hackman & Oldham (1976) ได้แบ่งคุณลักษณะงาน (Core Job Dimension) ซึ่งประกอบด้วย 

มิติ 5 ด้าน คือ 1. ความหลากหลายของทักษะ (Skill Variety) หมายถึง คุณลักษณะงานที่ซึ่งผู้ปฏิบัติงานได้

ท�ากิจกรรมที่แตกต่างกัน และจ�าเป็นต้องใช้ทักษะความช�านาญและความสามารถหลาย ๆ อย่างในอันที ่

จะปฏิบัติให้เป็นผล 2. ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity) หมายถึง คุณลักษณะของงาน 

ซึ่งผู ้ปฏิบัติงานแต่ละคนสามารถปฏิบัติงานนั้น ๆ ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการและบังเกิด

ผลงานให้เห็นชัดเจน 3. ความส�าเร็จของงาน (Task Significance) หมายถึง คุณลักษณะของงาน 

ซ่ึงผลของงานมีผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของบุคคลอื่น ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลในองค์การหรือนอก 

องค์การก็ได้ 4. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งเปิดโอกาส 

ให้ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระที่จะใช้วิจารณญาณ ก�าหนดตารางการท�างาน และกะกระบวนการท�างานด้วยตนเอง 

5. ผลป้อนกลับของงาน (Feedback) หมายถึง คุณลักษณะของงานซึ่งสามารถแสดงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 

ถึงผลสะท้อน หรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยตรงจากงานที่ได้ปฏิบัติแล้วไปว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

สรุปแนวคิดของ Hackman & Oldham ได้แบ่งลักษณะงานประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่  

1) ความหลากหลายของทักษะ (Skil l Variety) 2) ความเป็นเอกลักษณ์ของงาน (Task Identity)  

3) ความส�าเร็จของงาน (Task Significance) 4) ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) และ  

5) ผลป้อนกลับของงาน (Feedback) ซึ่งอิทธิพลของคุณลักษณะของงานข้างต้นจะส่งผลไปยังภาวะทางจิตใจ  

3 ประการ ได้แก่ 1. ประสบการณ์รับรู้ว่างานนั้นมีความหมาย 2. ประสบการณ์รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ 

ของงาน และ 3. การรู้ผลการกระท�า

5. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพในที่ท�างาน 

สัมพันธภาพในที่ท�างาน (Relationship at Work) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน 

องค์การ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกเป็นสิ่งจ�าเป็นและเป็นสิ่งที่ทั้งบุคคลและองค์การปรารถนา  

(Cooper and Cartwright, 1997, p.14) แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คอื ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ความสัมพนัธ์กบั

ลกูน้อง ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน และความสมัพนัธ์กับลูกค้าสัมพนัธภาพในทีท่�างาน เป็นความสัมพนัธ์ 

ระหว่างสมาชิกภายในองค์การทั้งท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เกิดจากการมีโอกาสในการพบปะ

สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การมีความรู้สึกว่าไม่ถูกแบ่งแยกจากการบังคับ

บญัชา นอกจากนีย้งัเกีย่วข้องกบัการตดิต่อกบัลกูค้าผูม้ารบับรกิารและบคุคลอืน่ภายนอกองค์การด้วย ลลดิา  

แท่งเพ็ชร (2558); Cooper & Cartwright (1997); Warshaw (1979)

 จากความหมายข้างต้นสามารถ สรุปได้ว่า สัมพนัธภาพในการท�างาน หมายถึง ความสัมพนัธ์ 

อันดีระหว่างสมาชิกภายในองค์การ ทัง้ทีเ่ป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เกดิจากการพบปะสงัสรรค์กบัเพือ่ร่วมงาน 

การยอมรบัจากเพือ่นร่วมงาน และยงัรวมถงึการตดิต่อกับลูกค้าทีม่ารับบริการและบคุคลภายนอกองค์การด้วย 

 ชุทซ์ (Schultz, 1960: 57-60) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 

และได้สร้างเป็นทฤษฎทีศิทางสมัพนัธภาพระหว่างบคุคลเบือ้งต้น (Fundamental Interpersonal Relationship 

Orientation : FIRO) ซึง่เป็นทฤษฎีทีอ่ธิบายพฤตกิรรมระหว่างบคุคลในความหมายของการเข้ากนัได้ของบคุคล  

โดยธรรมชาติสังคมของมนุษย์ต้องการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ซึ่งความต้องการนี้เป็นความจ�าเป็น 

ขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับความต้องการทางร่างกาย การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลจึงเป็นส่ิงจ�าเป็นที่เป็น 
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ความสมัพนัธ์อนัก่อให้เกดิความพงึพอใจ ชทุซ์ ได้รวบรวมรปูแบบของลกัษณะสมัพนัธภาพระหว่างบุคคลเบ้ืองต้น  

โดยมีข้อตกลงของทฤษฎีน้ีว่า มนุษย์ต้องการมนุษย์ (people need people) เนื่องจากมนุษย์ทุกคนอยู ่

ในสังคม จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากันได้กับเพ่ือนมนุษย์และส่ิงแวดล้อม โดยชุทซ์กล่าวว่าสัมพันธภาพ 

ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้จากความต้องการพื้นฐาน ของบุคคล 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการมส่ีวนร่วมหรอืการเช่ือมโยงกบัผูอ้ืน่ (Inclusion) ได้แก่ ความต้องการจะมสีมัพนัธ์ 

กับผู้อ่ืน โดยการแสดงพฤติกรรมสนใจต่อผู้อื่น แสดงความเป็นมิตรหรือความต้องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  

เพื่อให้เกิดช่ือเสียง การเป็นที่ยอมรับ และความมีเกียรติ เป็นต้น 2. ความต้องการในการควบคุม (Control)  

หมายถึง กระบวนการที่บุคคล ตัดสินใจเพื่อจะให้มีอิทธิพล มีอ�านาจหรือความต้องการจะควบคุมผู้อ่ืน  

ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในลักษณะการควบคุมผู้อ่ืน 3. ความต้องการเป็นที่รักใคร่ของผู้อ่ืน (Affection)  

หมายถึง ความรู ้สึกและอารมณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลสองคน เช่น ความรัก ความเป็นมิตร  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การสร้างความผูกพันทางอารมณ์ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน

6. กรอบแนวคิด 

 งานวจิยัเรือ่ง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสขุในการท�างานของบคุลากรสายสนบัสนนุ คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชัย วทิยาเขตสงขลา จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้

 ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม

ลักษณะของงาน

ความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน   

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 
สัมพันธภาพในที่ท�างาน

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

 

รูปที่	1	กรอบแนวความคิด

ที่มา	:	ทีมวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย 

1. เป็นการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  

จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ในด้าน 1) สภาพแวดล้อมในการท�างาน 2) ลักษณะของงาน 3) สัมพันธภาพ

ในที่ท�างาน เพื่อน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกเอกสารเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล พิจารณาจากการ

ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน  

จากวารสารวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและทันสมัย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อน�ามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย
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สรุปผลการวิจัย 

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สามารถเชื่อมโยง 

ไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถสรุปเป็นตารางสรุป แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อความสุข 

ในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเทียบความถี่ของแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องที่ส ่งผลต่อปัจจัยที่ส ่งผลต่อความสุข 

ในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนนุ คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั วทิยาเขตสงขลา  

จึงเลือกประเด็นที่จะศึกษา 3 ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด ดังนี้ คือ สภาพแวดล้อมในการท�างาน (15) ลักษณะ 

ของงาน (14) สัมพันธภาพในที่ท�างาน (13) 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุขในการ

ท�างานของ
บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน
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คว
าม

ถี่

ปัจจัยส่วนบุคคล           /  / /    / / / 6 

สวัสดิการ  /  /       / / /  /  /    7 

ลักษณะของงาน /  / / /  / / /  /  /  / /  / / / 14 

ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว

 /    /  /  /         /  5 

สัมพันธภาพในที่
ท�างาน

 / / / / / /    /   / / / / / /  13 

สภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

 / / / / / / / /  / / /  /  / / /  15 

โครงสร้างองค์กร  / /   /     /    /   /   6 

ความก้าวหน้าในการ
ท�างาน

 / / /  /  /     /  / /  /  / 10 

คุณภาพชีวิต     / / / / /   /  / / / /  / / 12 

การได้รับการยอมรับ
นับถือ

  / /  /       / / / / / /   9 
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อภิปรายผลการวิจัย 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลความสุขในการท�างานของบุคลากร 

สายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ซึ่งแสดง 

รูปแบบปัจจัยที่ส ่งผลความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุนระหว่าง 1) สภาพแวดล้อม 

ในการท�างาน 2) ลักษณะของงาน 3) สัมพันธภาพในที่ท�างาน ซึ่งไดมาจากการเปรียบเทียบความถี่ของ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการท�างานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อการทบทวน 

วรรณกรรมของคุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน โดยก�าหนดขั้นตอนในการทบทวน

วรรณกรรม 3 ขั้นตอน คือ1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบของตัวแปร 

ที่ใช้ศึกษา 2) ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน  

3) ทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรทีใ่ช้ศกึษาทีน่�าไปสูก่ารสร้างกรอบแนวคดิ ผลการศกึษาครัง้นีไ้ด้กรอบแนวคดิ  

ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นคือคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานโดยมีองค์ประกอบคือ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่

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

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

สมัพนัธ์กบัสงัคมสามารถ ตวัแปรตามคอื ผลการปฏบิตังิานโดยมอีงค์ประกอบ คอื 1) ปริมาณงาน 2) คณุภาพ

ชีวิต 3) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยกรอบแนวคิดที่ได้ครั้งนี้จะน�าไปใช้ศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

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

Abstract

Case study subject Quality of work life and performance, aimed at Literature review  

of quality of work life and performance The three steps in the literature review are as follows: 

1) Review concepts, theories and related research to define the framework of the variables used in 

the study 2) Review the research related to the relationship of motivation and quality of work life. 

3) Review the composition of the variables used in the study. Leading to the creation of a concep-

tual frameworks results of this study have a conceptual framework. The primary variable was quality  

of life in work performance. 1) getting reasonable compensation 2) Opportunity to develop knowledge 

3) Work progress and stability 4) Social integration5) Democracy at work 6) Balance between work  

and personal life. 7) Relationship with society can be the dependent variable performance results 

with the following components:1) Workload2) Quality of life 3) Time spent on the job The conceptual 

framework obtained this time will be used in further study with empirical data.

Keyword : quality of work life, performance, literature review
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บทน�า

การท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท�างานเป็นส่วนหนึ่ง 

ของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมอุตสาหกรรม คาดกันว่ามนุษย์ได้ใช้เวลา

ถงึหนึง่ในสามของชีวติเป็นอย่างน้อยอยูใ่นโรงงานหรือส�านักงาน และยังเชือ่ว่าในอนาคตอันใกล้น้ี มนุษย์จ�า 

เป็นต้องใช้เวลาของชวีติเกีย่วข้องกบัการท�างานเพิม่ขึน้ (พชิติ พทิกัษ์เทพสมบตั,ิ 2552) การท�างานของแรงงาน

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน ที่ส�าคัญของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตที่ดีในการ

ท�างาน เพราะ “มนุษย์” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส�าคัญขององค์การ ช่วยสร้างประโยชน์และความส�าเร็จ 

ให้กับองค์การ เมื่อแรงงานทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ให้กับงาน การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน  

ย่อมจะส่งผลไปยังประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (นายสมพงศ์ รัตนนุพงศ์, 2558) ในปัจจุบันคนส่วนใหญ ่

ต้องเข้าสู ่ระบบการท�างาน ต้องท�างานเพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู ่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน  

เมื่อคนต้องท�างานในท่ีท�างานเป็นส่วนใหญ่ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ท�าให้เกิดความสุขทั้งร่างกาย 

และจิตใจ มีความรู้สึกม่ันคงทั้งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตการท�างานมีผลต่อ 

การท�างานมาก ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องานและท�าให้เกิดความรู้สึก 

ที่ดีต่อองค์กรนอกจากน้ียังช่วยส่งเสริม ในเรื่องสุขภาพจิตช่วยให้เจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาตนเองให ้

เป็นบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร (ผจญ เฉลิมสาร, 2555)

การสร้างความชัดเจนในผลการปฏิบัติงานโดยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงาน 

ในระดับองค์กร อีกทั้งให้ความส�าคัญกับกระบวนการที่เก่ียวข้องทั้งหมดท่ีมีความต่อเน่ืองและสอดคล้องกัน  

มิได้มุ ่งเน้นแต่เพียงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือการวัดผลงานในตอนท้ายที่สุดเท่านั้น  

โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน 

และการประเมินผลการปฏบิตังิาน (ชยัทวี เสนาะวงศ์, 2547) การบรหิารผลการปฏบิตังิานเป็นหวัใจส�าคญัหนึง่ 

ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทหลักของผู้บริหารที่ต้องด�าเนินการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน

บุคลากรตอบสนองเป้าหมายองค์การเป็นทิศทางเดียวกัน และน�าสู่การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

ซึ่งเช่ือว่า หากบริหารผลการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว การบริหารผลการปฏิบัติงานจะ 

เป็นกลไกให้องค์การมีผลด�าเนินงานท่ีดีและเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนส่งเสริม  

การพัฒนาศักยภาพทั้งระดับบุคคลและที่มีงานอันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ ่มบุคคลดังกล่าวอย่างยั่งยืน  

(ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์, 2562) 

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท�างานกับผลการปฏิบัติงาน อุสุมา ศักด์ิไพศาล (2556)  

ได้ให้ความหมาย คุณภาพชวีติการท�างานว่า หมายถึง การรับรู้ของพนักงานที่มีต่องานที่ท�าและทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง  

ซ่ึงหากพนักงานมีความพึงพอใจและได้รับการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม  

เศรษฐกิจ และการด�าเนินชีวิตท่ีดี ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการท�างานน�าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของพนักงานและองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) ที่ไว้ว่าในการบริหารงานของ 

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้บริหารจ�าเป็นจะต้องจูงใจบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงาน 

ในองค์กรมีก�าลังใจมีความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพราะบุคคลที่ได้รับการจูงใจ 

ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจะท�างานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด  

ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและความส�าเร็จของตัวบุคคล 
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การศึกษาในครั้งนี้จึงท�าการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

เพ่ือก�าหนดตัวแปรและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง

คุณภาพชีวิตในการท�างานและผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 

ขององค์การ ซึ่งจะท�าการทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการสร้างองค์ความรู้ในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานของพนักงานในองค์กรต่อไป

กระบวนการทบทวนวรรณกรรม

ผู้วิจัยก�าหนดล�าดับของการทบทวนวรรณกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การทบทวนแนวคดิทฤษฎี ทีเ่กีย่วกบัตวัแปรเพือ่ก�าหนดกรอบการศกึษาตวัแปรต้นและตวัแปร

ตามที่ใช้ในการศึกษา

2. การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

3. การทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรท่ีใช้ศกึษา ทีน่�าไปสูก่ารสร้างกรอบแนวคดิ โดยมรีายละเอยีด 

 ในแต่ละขั้นตอนดังนี้

1. การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปร เพื่อก�าหนดกรอบการศึกษาตัวแปรต้น 

และตัวแปร ตามที่ใช้ในการศึกษา

 1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน (ตัวแปรต้น)

  1.1.1 Richard E. Walton (1973) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะส�าคัญที่ประกอบขึ้น 

เป็นคุณภาพชีวิตการท�างานในหนังสือ Criteria for Quality of Working life โดยแบ่งออก เป็น 8 ประการ  

คือ 1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2) สภาพแวดล้อมการท�างานที่ค�านึงถึงความปลอดภัย 

และส่งเสริมสุขภาพ 3) เปิดโอกาสให้ผู ้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 4) ความก้าวหน้า 

และมัน่คงในการท�างาน 5) การบรูณาการด้านสงัคม 6) ประชาธปิไตย/สิทธใินองค์การ 7) จงัหวะชวีติโดยรวม 

8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ดังนี้

    1) การให ้สิ่ งตอบแทนที่ เหมาะสมและยุติธรรม (Adequate and Fair  

Compensation) ค่าตอบแทนเป็นส่วนหน่ึงที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท�างานได้ เน่ืองจากทุกคน 

มีความต้องการความต้องการทางเศรษฐกิจ และจะมุ่งท�างานเพ่ือให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งความต้องการนี้ เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการมีชีวิตรอด บุคคลนอกจากจะสร้างความคาดหมาย 

ในค่าตอบแทนส�าหรับตนแล้ว ยังมองในเชิงเปรียบเทียบกับผู ้อื่นในประเภทของงานแบบเดียวกัน 

ดังนั้นเกณฑ์บ่งชี้ว ่ามีคุณภาพชีวิตการท�างานน้ันพิจารณาในเรื่อง ความพอเพียง คือ ค่าตอบแทน 

ที่ได้จากการท�างานน้ันเพียงพอที่จะด�ารงชีวิตตามมาตรฐานและสังคม ความยุติธรรม ซึ่งประเมินผล 

ความพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับ 

จากงานของตนกับงานอื่นที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน

    2) สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (Safe and Healthy Working)  

ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิ่งแวดล้อมของการท�างานที่จะก่อให้เกิดสุข

ภาพที่ไม่ดี และควรจะได้ก�าหนดมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ  

ซึ่งจะรวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับกลิ่น เสียงและการรบกวนทางสายตา
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    3) การพัฒนาความสามารถของบุคคล (Competency Development)  

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการท�างานนี้เป็นการให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการศึกษาการอบรม

การพัฒนาการท�างานและอาชีพของบุคคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตการท�างานอย่างหนึ่ง ซึ่งจะ 

ท�าให้บคุคลสามารถท�าหน้าทีโ่ดยใช้ศกัยภาพทีม่อีย่างเตม็ที ่มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง และเมือ่มปัีญหากจ็ะใช้

การแก้ไขตอบสนองในรปูแบบการด�าเนินชวีติทีเ่หมาะสม พงึกระท�าเป็นผลให้บคุคลประสบความส�าเรจ็ในชวีติ

    4) ความก้าวหน้าและมั่นคงในการท�างาน (Growth and Security) ความส�าคัญ

ต่องานทีไ่ด้รบัมอบหมายของผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะมผีลต่อการด�ารงและขยายความสามารถของผูป้ฏบิตังิานเอง 

ความรู้และทักษะใหม่ๆ ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตได้ และการให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ได้พัฒนาทักษะความสามารถในแขนงต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ 

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงาน และสมาชิกในครอบครัวตน เป็นตัวบ่งชี้ เร่ืองความกาวหน้า 

และความมั่นคงในการท�างาน ได้แก่ การมอบหมายงานให้ได้ความรับผิดชอบมากขึ้น ท�างานมากข้ึน 

และมีความคาดหวังที่จะได้รับการเตรียมความรู้ทักษะเพื่องานในหน้าที่ที่สูงขึ้น

    5) การบรูณาการด้านสงัคม (Social Integration) การทีผู่ป้ฏบิตังิานได้มคีวามรูส้กึ 

ว่าตนประสบความส�าเร็จและเห็นว่าตนมีคุณค่าซึ่งจะมีผลต่อบุคคลนั้นในด้านความเป็นอิสระจากอคติ  

ความรู้สึกว่าชุมชนหรือสังคมมีความส�าคัญ การเปิดเผยตนเองกับบุคคลอื่นความรู้สึกว่าไม่มีการแบ่งชั้น 

ในองค์การ ยึดถือเรื่องส่วนตัวมากกว่าความสามารถในการท�างานมีลักษณะการท�างานร่วมกันช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเปิดเผย และมีความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่า

เดิม รวมถึงโอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ต้องอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม

    6) ประชาธิปไตย/สิทธิในองค์การ (Constitutionalism) เป็นองค์ประกอบหนึ่ง 

ของ การบ่งชี้คุณภาพชีวิตการท�างาน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากสิทธิในการให้ข้อมูลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 

การปฏิบัติงาน ความมีอิสระในการพูดและแสดงความคิดเห็น และความไม่เสมอภาคเท่าเทียบกับคนอ่ืน ๆ 

ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การลงโทษ และการได้รับค่าตอบแทน

    7) จังหวะชีวิตโดยรวม (Total Life Space) งานของบุคคลหนึ่งควรจะได้ 

มคีวามสมดลุกับบทบาทของชวิีตบุคคลน้ัน บทบาททีเ่กีย่วข้องกับการแบ่งเวลา ความต้องการทางด้านอาชีพ 

การเดินทาง ซึ่งควรให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างการใช้เวลาว่างของบุคคลและเวลาว่างของครอบครัว 

ตลอดทั้งความก้าวหน้าและการได้รับความดีความชอบ ไม่ปล่อยให้ผู ้ปฏิบัติงานได้รับความกดดันจาก 

การปฏิบัติงานมากเกินไป ด้วยการก�าหนดช่ัวโมงการท�างานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยง การที่ต้องเคร่งครัด 

อยู่กับงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน หรือได้ใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ

    8) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หรือความรู้สึกมีคุณค่า 

ต่อสังคม หมายถึง กิจกรรมของหน่วยงานที่ด�าเนินไปในลักษณะที่ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิด 

การลดคุณค่าความส�าคัญของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

ที่รับรู้ว่าตนเองได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ

  1.1.2 Huse and Cummings (1985) ได้แบ่งลักษณะคุณภาพชีวิตการท�างานไว ้

ซ่ึงมีลักษณะต่างๆ 8 ด้าน ดังนี้ คือ 1. ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 2. สภาพท�างานที่ปลอดภัย  

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 3.1งานทีได้ใช้ทักษะและความสามารถหลากหลาย 3.2. งานที่ผู้

ท�ายอมรับว่ามีความส�าคัญ 3.3 งานที่ผู้ปฏิบัติมีความเป็น ตัวของตัวเองในการท�างานมีอิสระในการท�างาน  
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3.4. งานที่ได้รับการยอมรับมีความส�าคัญ 3.5. งานที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน 4. ความก้าวหน้า

และความมัน่คง 5. สงัคมสมัพนัธ์ 6. ลกัษณะ การบริหารงาน 7. ภาวะอิสระจากงาน 8. ความภมูใิจในองค์กร 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อก�าหนดตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน�าทฤษฎีของ  

Richard E. Walton (1973) และแนวคิดของ Huse & Cummings มาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก

สังคมไทยในปัจจุบันมนุษย์ทุกคนต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้มปีระสทิธิภาพรวมไปถงึการด�ารงชีวติตามมาตรฐานการครองชพีในสังคมโดยน�าทฤษฎี

มาประยกุต์เป็นองค์ประกอบเนือ่งจากเกณฑ์ในการพจิารณาองค์ประกอบของคณุภาพชวิีตในการท�างานนัน้

มีแพร่หลาย สมบูรณ์ และมีความส�าคัญ คือ ทุกเนื้อหาครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของคุณภาพชีวิตการท�างาน 

ผู้ศึกษา จึงสรุปองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ไว้ 7 ด้าน ดังนี้

    1) ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 2) สภาพแวดล้อมการท�างานที่

ค�านึงถึงความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3) เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  

4) ความก้าวหน้าและมัน่คงในการท�างาน 5) การ บรูณาการด้านสังคม 6) จงัหวะชีวติโดยรวม 7) การเกีย่วข้อง

สัมพันธ์กับสังคม

 1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงาน (ตัวแปรตาม)

  1.2.1 สมพงษ์ เกษมสิน (2550) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท�างานให้มี

ประสิทธิภาพในหนังสือ”The Twelve Principles of Efficiency” ซึ่งได้รับการยกย่องและกล่าวขานกันมากหลัก  

12 ประการ มีดังน้ี 1. ท�าความเข้าใจและก�าหนดแนวความคิดในการท�าการให้กระจ่าง 2. ให้หลักสามัญ 

ส�านกึในการพจิารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 3. ค�าปรกึษาแนะน�าต้องสมบรูณ์และถกูต้อง 4. รกัษาระเบียบ 

วนิยัในการท�างาน 5. ปฏบิตังิานด้วยความยตุธิรรม 6. การท�างานต้องเชือ่ถอืได้มคีวามฉบัพลนัมสีมรรถภาพ 

7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึง การด�าเนินงานอย่างทั่วถึง 8. งานส�าเร็จทันเวลา 9. ผลงานได้มาตรฐาน  

10. การด�าเนนิงานสามารถยดึเป็นมาตรฐานได้ 11. ก�าหนดมาตรฐานทีส่ามารถเป็นเครือ่งมอืในการฝึกสอนงานได้  

12. ให้บ�าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี

  1.2.2 Millet (1954) ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ผลการปฏิบัติ

งานท่ีก่อเกิดความพึงพอใจและได้รับผลก�าไรจากการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งความพึงพอใจในการบริการ 

ให้กับประชาชนโดยพิจารณาจาก 1. การบริการอย่างเท่าเทียม (Equitable service) 2. การให้บริการ 

อย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) 3. การให้บริการอย่างพอเพียง (Ample service) 4. การให้บริการ 

อย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progression service)

  1.2.3 Peterson & Plowman (1953) อ้างถึงได้ให้ความหมายของค�าว่าประสิทธิภาพ

หมายถึงคุณภาพและความสามารถในการผลิตและด�าเนินงานก็เพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าหรือบริการ 

ในปรมิาณและคณุภาพทีต้่องการทีเ่หมาะสมและมต้ีนทนุน้อยทีสุ่ด และสรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 

5 ประการด้วยกันคือ 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า 

และมคีวามพงึพอใจ 2. ปรมิาณงาน (Quantity) ของงานทีเ่กดิขึน้จะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน  

3. เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด�าเนินงานจะต้องอยูในลักษณะที่ถูกต้องตาม หลักการ เหมาะสมกับงาน 

และทันสมัย 4. ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด�าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน 5. วิธีการ (Method)  

คือ จะต้องลงทุนน้อย และได้ผลก�าไรมากที่สุด
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การทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผู้วิจัยเลือกน�าแนวคิด

ของ Peterson & Plowman (1953) มาประยุกต์ในการศึกษา เพราะเป็นแนวคิดที่ตรงตามเป้าหมายของการ

ทบทวนวรรณกรรมทีมี่องค์ประกอบของประสิทธภิาพในการท�างานเพ่ือให้องค์กรประสบความส�าเรจ็และสร้าง

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2. การทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัความสัมพนัธ์ของแรงจงูใจและคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

นาจรย์ี ทองวนชิ (2557) ท�าการศกึษาเรือ่ง คณุภาพชวีติในการท�างานท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทอิมเมจ โลโก้ จ�ากัด พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัอิมเมจ โล้โก้ จ�ากดั ทีร่ะดบันยัส�าคญัที ่0.05 ม ี3 ปัจจยัด้วยกนั  

คอื ปัจจยัด้านความก้าวหน้าและ ความมัน่คง ความสมดุลระหว่างชีวิต กบัการท�างานและค่าตอบแทนเพยีงพอ 

และเป็นธรรม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จนิตนา เอบิอิม่ (2560) ท�าการศกึษาเร่ือง คณุภาพชวิีตในการปฏบิตังิานของพนักงานเทศบาลใน

เขตอ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในเขตอ�าเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า โดยรวมมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยมีคุณภาพชีวิต 

ในการปฏิบัติงานในระดับมากเรียงตามล�าดับ ได้แก่ สภาพการท�างานที่ปลอดภัย ลักษณะการบริหารงาน 

การพัฒนาศักยภาพการท�างาน ความก้าวหน้าในการท�างาน และมีคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ

ปานกลาง ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เพียงพอ ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

มีความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลในเขตอ�าเภอท่ายาง  

จังหวัดเพชรบุรี อย่างมีระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .001 ทุกด้าน ดังนี้ การมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

ความมีอิสระในการท�างาน ความหลากหลายของงาน และความท้าทายของงาน

ฝนทิพย์ หอมไม่วาย (2556) ท�าการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท�างานท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิต พบว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านค่า

ตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอและด้านประชาธิปไตยในองค์กร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านการออก จากงาน คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านค่าตอบแทน 

ทีเ่ป็นธรรมและเพียงพอ ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท�างานร่วมกนั และด้านความสมดลุระหว่างงาน 

กับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านความพึงพอใจใน

การ ท�างานคุณภาพชีวิตในการท�างานด้านโอกาสการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านการบูรณาการ 

ทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน และด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว มีผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสรรพสามิตด้านความมุ่งมั่นในการท�างาน

รณัชฤดี ป ้องกันภัย (2557) ท�าการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน 

การเคหะแห่งชาต ิ: กรณศีกึษาพนกังานผูป้ฏบิตัหิน้าท่ีในส�านกังานใหญ่ พบว่า ระดับคณุภาพชวีติการท�างาน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง

จากการทบทวนวรรณกรรมคณุภาพชวีติการท�างานทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิาน พบว่ามงีานวจิยั

หลายที่ศึกษาหลายงาน ต่างสรุปถึงคุณภาพชีวิตในการท�างานมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน
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3. การทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด

ผูวิ้จยัท�าทบทวนงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องและสรุปองค์ประกอบของตัวแปรต้น คณุภาพชวิีตการท�างาน 

และตัวแปรตาม คือ ผลการปฏิบัติติงาน ดังแสดงในตาราง 1-2

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของตัวแปรต้น (คุณภาพชีวิตในการท�างาน)

นักวิจัย/ปี พ.ศ.

องค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท�างาน Richard E. Walton (1973)

การได้รับ
ค่าตอบ
แทนที่

เหมาะสม

สิ่งแวดล้อ
แวดล้อมที่
ปลอดภัย

และส่งเสริม
คุณภาพ

เปิดโอกาส 
ให้พฒันา
ความรู้
ความ

สามารถ

ความ
ก้าวหน้า

และ
ความ
มั่นคง

การ
บรูณาการ 

ด้าน
สงัคม

ประชาธิป 
ไตย/

สิทฺธิใน
องค์กร

จังหวะ
ชีวิต

โดยรวม

การเกี่ยว
ของ

สัมพันธ์
กับสังคม

นาจรีย์ ทองวานิช (2557) √ √ √ √ √ √ √ √
จินตนา เอิบอิ่ม (2560) √ √ √
ฝนทิพย์ หอมไม่วาย (2556) √ √ √ √ √
สุนทรีพร อาพลพร (2552) √ √ √ √ √ √ √ √
รณัชฤดี ป้องกันภัย (2557) √ √ √ √
ทิพย์จุฑา ผลเดชไพรบูรณ์ (2559) √ √ √ √ √ √
นายกิติกุล ซื่อสัตย์ดี (2557) √ √ √ √ √ √ √

จากตาราง 1 จากการพบว่า นักวิจัยศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท�างาน ได้แก่  

1. การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 2. โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 3. ความก้าวหน้า 

และความม่ันคงในการท�างาน 4. การบูรณาการด้านสังคม 5. ประชาธิปไตยในการท�างาน 6. ความสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 7. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 8. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

การศึกษาในครั้งนี้ จึงท�าการก�าหนดองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรคุณภาพชีวิต 

ในการท�างาน จ�านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 2. โอกาสในการพฒันาความรู้ 

ความสามารถ 3. ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน 4. การบูรณาการด้านสังคม 5. ประชาธิปไตย

ในการท�างาน 6. ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว 7. การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของตัวแปรตาม (ผลการปฏิบัติงาน)

ผู้วิจัย/ปี พ.ศ.

องค์ประกอบของตัวแปรผลการปฏิบัติงาน Peterson & Plowman (1953)

ปริมาณงาน คุณภาพชีวิต
เวลาที่ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน
ค่าใช้จ่าย วิธีการ

นาจรีย์ ทองวนิช (2557) √ √ √ √ √

พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) √ √ √ √

นายกิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2557) √ √ √

จินตนา เอิบอิ่ม (2560) √

นิดา ประพฤติธรรม (2563) √ √
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จากตาราง 2 จากการพบว่า นักวิจัยศึกษาองค์ประกอบของผลการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ท�า 

การศึกษาองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบคือ 1. ปริมาณงาน 2. คุณภาพชีวิต 3. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

การศึกษาในครั้งนี้ จึงท�าการก�าหนดองค์ประกอบที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรผลการปฏิบัติติงาน 

จ�านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพชีวิต เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

บทสรุป

การศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยท�าการทบทวนวรรณกรรมของตัวแปรคุณภาพชีวิตในการท�างาน และ 

ผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่จะน�าไปศึกษา โดยก�าหนดขั้นตอนในการทบทวน 3 ขั้นตอน คือ 

1) ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดกรอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษา โดยเลือกทฤษฎี 

Richard E. Walton (1973) ก�าหนดตัวแปรเป็นตัวแปรต้น และผลการปฏิบัติงานของ Peterson & Plowman 

(1953) เป็นตัวแปรตาม 2) ทบทวนงานวิจยัทีเ่กีย่วข้องกบัความสมัพนัธ์ของคณุภาพชวีติในการท�างานและผล

การปฏิบัติงาน 3) การทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด 

ผลการศกึษาเพือ่ทบทวนวรรณกรรมในครัง้นี ้ผูว้จิยัสร้างกรอบแนวคดิคณุภาพชวีติในการท�างาน 

และผลการปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วยตัวแปรต้นคือ คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติติงานโดยมีองค์ประกอบคือ  

1) การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม 2) โอกาสในการพัฒนาความรู้ความ 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคง

ในการท�างาน 4) การบูรณาการด้านสังคม 5) ประชาธิปไตยในการท�างาน 6) ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

ส่วนตัว 7) การเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสังคมสามารถ ตัวแปรตามคือ ผลการปฏิบัติติงานโดยมีองค์ประกอบ  

คือ 1) ปริมาณงาน 2) คุณภาพชีวิต 3) เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 1

กรอบแนวคิด

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

1) การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 และยุติธรรม                                                     
2) โอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
3)  ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท�างาน  
4)  การบูรณาการด้านสังคม                    
5)  ประชาธิปไตยในการท�างาน
6)  ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว                                                   
7)  การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
 (Richard E. Walton) (1973)

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

1)  ปริมาณงาน                           
2)  คุณภาพงาน                            
3)  เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 (Peteson & Plowman) (1953)

 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน

จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ ผู ้วิจัยจะน�าไปใช้เพื่อศึกษากับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ ในการ สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานต่อไป
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ข้อเสนอแนะ

ผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งน้ีน�าไปใช้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ 

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนควรมีการศึกษาปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการท�างาน

และผลการปฏิบัติงาน เช่น การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร การเมืองในองค์กร  

เพือ่ให้ครอบคลมุปัจจยัอืน่และให้เกดิภาพทีช่ดัเจนยิง่ขึน้เกีย่วกบั คณุภาพชวีติในการท�างานและผลการปฏบิตังิาน

เอกสารอ้างอิง

กฤษดา เชียรวัฒนสุข, รัชนี แก้วมณี, นีรนุช สายสุยา และสุภัสสรา กิริกา (2561). แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกรสเปเชียลตี้ฟู้ดส์ 

จ�ากัด. วารสารการตลาดและการจัดการ, 5(2), 55-69.

กิติกุล ซื่อสัตย์ดี. (2557). คุณภาพชีวิตการท�างานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข  

สังกัดส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑัติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก.
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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

Abstract

This academic paper aims to study the influence of non-monetary compensation  

on employee engagement and to study the level of employee engagement. From the current situation,  

Thailand is facing an epidemic of the Coronavirus or COVID-19 (COVID-19), which has resulted  

in a change in the Thai economy. Unpredictable economic conditions with cost and risk  

management Compensation cost management is one of the components of employment costs  

that an organization pays attention to. by managing compensation that focuses on non-monetary 

compensation It is a tangible reduction in the cost of employment that organizations should be  

focused and given importance due to having lower financial costs Therefore, non-monetary  

compensation is essential in promoting employee engagement. Employee engagement in an  

organization is essential in order to know how most employees feel about the organization.  

An important influence on non-monetary compensation is to make employees feel that they are  
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an important part of the organization. This is a psychological feeling and it is human nature  

to be appreciated. Executives need to create a positive attitude for employees within the organization 

to be happy at work and feel part of the organization.

Keywords : non-monetary compensation , affiliation with the organization

บทน�า

สถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต่างเผชิญกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19  

(COVID-19) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ส�าคัญที่ท�าให้การด�ารงชีวิตของประชากรโลกเปลี่ยนแปลงไปและ 

ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจ 

ทีพ่ึง่พาเศรษฐกจิต่างประเทศ จงึได้รบัผลกระทบโดยตรงจากสภาพเศรษฐกจิทัว่โลก นอกจากน้ีมาตรการเว้น

ระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นมาตรการใหม่ที่น�ามาใช้เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัส เชื้อไวรัสโคโรนาหรือ

โควิด 19 ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีผู้บริโภคมีความจ�าเป็น 

ที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้บริการ เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการเดินทาง ธุรกิจสันทนาการ 

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น (ยรรยง ไทยเจริญ, 2563)

แม้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกจะมีโอกาสฟื้นตัวได้อีกครั้ง แต่เป็นระยะเวลา 

หนึ่งพอสมควร (กิริฏา เภาพิจิตร, 2563) ผู้ประกอบการที่ยังคงด�าเนินกิจการอยู่จึงต้องเตรียมการด้าน 

การจัดการสภาพคล่องทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดเดาได้ด้วยการจัดการต้นทุนและความเสี่ยง 

การลดต้นทุนจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการต้นทุนด้านการปฏิบัติงาน  

หรือต้นทุนด้านการจ้างงาน เช่น การจัดการค่าตอบแทนที่ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของต้นทุนด้าน 

การจ้างงานที่องค์กรต้องให้ความส�าคัญทั้งที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน  

โดยการจัดการค่าตอบแทนที่มุ่งเน้นค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อลดต้นทุนด้านการจ้างงานอย่างเป็น 

รูปธรรมนั้นเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นและให้ความส�าคัญเนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ากว่า 

นอกจากนี้ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนั้นยังเป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

และสร้างแรงจงูใจให้กับพนกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรต่อไป 

(Khan, Tarif & Zubair ,2016) ซึ่งคนหรือบุคลากรในองค์กรที่มีความผูกพันต่อองค์กรมากจะสามารถปฏิบัติ

งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากกว่าผูท้ีม่คีวามผูกพนัต่อองค์กรน้อย ทัง้นีค้วามผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน

ยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้อีกด้วย

ค่าตอบเเทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร (2015) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นเร่ืองที่ขาดไม่ได้ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร เนื่องจากพนักงานเข้ามาท�างานก็เพื่อท่ีจะได้รับสิ่งตอบแทน  

ซึ่งส่ิงตอบแทนหลักที่พนักงานต้องการนั้นก็คือ สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของค่าจ้าง  

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ แต่องค์กรที่มีการบริหารค่าตอบแทนได้ดีนั้น  

จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือเป็น 

แรงเสริมส�าคัญที่ท�าให้ระบบค่าตอบแทนมีคุณค่าและมีพลังในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานมากขึ้น 
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ประภาพร พฤกษะพร (2557) ได้กล่าวว่า ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่องค์กรจ่ายให้แก ่

ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ งาน งานที่น่าสนใจ งานที่ท้าทาย หัวหน้า งานหรือผู้บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ 

โอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง การยกย่องชมเชย การยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน การมีส่วน

ร่วมในงาน สภาพการท�างานที่สะดวกสบายสภาพแวดล้อมของงาน นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิผล และการยึดหยุ่นเวลาท�างาน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

ที่รับผิดชอบ การจูงใจในการปฏิบัติงานและการส่งเสริมขวัญก�าลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติ

งานอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสร้างฐานะ ความเป็นอยู่และสถานะทางครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย 

1. งาน

 Sheldon (1971) ได้กล่าวว่า งานที่ท�าให้ลูกจ้างพึงพอใจ งานท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบปฏิบัติ 

อยู ่ว่าเป็นอย่างไรความแตกต่างในเรื่องของงานจะส่งผลให้บุคคลมีความรู้ความช�านาญเฉพาะเรื่อง 

ที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อความผูกพันองค์กรที่แตกต่างกัน เช่น งานที่น่าสนใจ งานที่ท้าทาย 

โอกาสก้าวหน้า การยกย่องยอมรับ ความรับผิดชอบ ความภาคภูมิใจในงานอื่น ๆ ดังนี้

งานท่ีหลากหลายและน่าสนใจ งานท่ีมีความท้ายทาย ต้องใช้ความพยายาม ด้านหลักการ  

วิธีการ เทคนิคและทักษะต่างๆ ซึ่งถ้าองค์กรมีงานที่หลากหลายและน่าสนใจจะเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงาน 

ในองค์กรเกดิความท้าทายและอยากท�างานทีใ่หม่ ๆ  อยูต่ลอดส่งผลท�าให้พนกังานอยากอยูก่บัองค์กรไปเรือ่ย ๆ

ความรับผิดชอบ บุคคลซึ่งแสดงออกโดยมีความสนใจเอาใจใส่ ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าท่ีซึ่ง

ได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร พยายาม อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ ที่ขัดข้อง มีการวางแผนงานอย่าง

ละเอียดรอบคอบ 

การยกย่องยอมรับ ความต้องการได้รับการยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ  

มีสถานภาพ มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชมยินดี มีความต้องการที่จะได้รับความยกย่องชมเชยในสิ่งที่เขากระท�า

ซึ่งท�าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

โอกาสความก้าวหน้า โอกาสในการเลื่อนฐานะทางต�าแหน่ง หรือหน้าที่ให้สูงขึ้น โดยพิจารณา

จากโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนต�าแหน่ง การได้พัฒนาความรู้และความมั่นใจในอนาคต

ดังนั้น งานเป็นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพราะงานเป็นส่ิงที่พนักงาน 

ในองค์กรต้องเจอและต้องท�าซึ่งถ้าเจองานที่ท้าท้ายและน่าสนใจจะเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานในองค์กร 

เกิดความท้าทายและอยากท�างานที่ใหม่ ๆ อยู่ตลอดยังมีความรับผิดชอบ การยกย่องยอมรับที่พนักงาน 

ทุกคนอยากได้รับจากทางองค์กร เพื่อเป็นก�าลังใจในการท�างานน้ัน และยังมีโอกาสความก้าวหน้าท่ีเป็น 

สิ่งที่พนักงานทุกคนต้องการเพราะโอกาสความก้าวหน้าในงานน้ันไม่ได้มีผลดีแค่ตัวพนักงงานแต่ยังเป็น 

ผลดีต่อองค์กรที่มีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ส่งผลท�าให้พนักงานอยากอยู่กับ

องค์กรไปเรื่อย ๆ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 149



2. สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

Hughes (2007) ระบุว่าสภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานที่ดีขึ้นจะน�าไปสู่ความผูกพันและ 

การปฏบัิตงิานของพนกังานทีด่ข้ึีนเช่นเดยีวกัน เนือ่งจากบรรยากาศของสถานท่ีท�างานทีด่จีะช่วยเสรมิสร้างแรง

จูงใจและเพิ่มผลิตผลของพนักงาน โดยบรรยากาศการท�างานที่ท�าให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขามีความต้องการ 

ท�างานและได้รับความพึงพอใจในการท�างานของตน จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้เป็นอย่างดี  

แต่หากพนกังานไม่ได้รบัทรพัยากร เครือ่งมอื การฝึกอบรมซอร์ฟแวร์ และสิง่ของต่างๆ ท่ีจ�าเป็นต่อการท�างาน

เพียงพอ จะเป็นการลดแรงจูงใจและน�าไปสู่ผลิตผลของพนักงานที่น้อยลง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการ

ท�างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมดูแลและสั่งการให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าท่ี 

หากต้องการให้คนท�างานอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องช่วยให้เขารู้จักพิจารณาว่า ตนเองต้องการอะไรมาก 

ที่สุดในชีวิต และแสดงให้เห็นวิธีการที่ท�าให้ได้มา 

การยืดหยุ่นเวลาท�างาน แนวทางการท�างานที่ไม่มีข้อก�าหนดตายตัวในเรื่องเวลา รูปแบบการ

ท�างาน สถานที่ท�างาน หรือการแต่งตัว

เพื่อนร่วมงาน บุคคลส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของ

พนักงาน การมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้การท�างานร่ืนไหล 

ความร่วมมือร่วมใจกัน

สภาพการท�างานที่ดี สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท�างานต้องมีความเหมาะสม 

และเอื้อต่อการท�างาน สามารถท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานที่ท�า มีความมั่นคง ท�าให้เกิด 

ความสุขในการท�างาน ซึ่งจะส่งผลดีทั้งตัวบุคคลและองค์กร

ดังนั้นการที่องค์กรใดมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี มีการบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ  

มีการยืดหยุ่นเวลาท�างาน มีเพ่ือนร่วมงานที่ดีนั้น จะส่งผลท�าให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกท่ีดีกับองค์กร 

อยากท�างานไม่เบื่อหน่าย ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นผลเสีย จะท�าให้บรรยากาศในการท�างานเป็นบรรยากาศ

ทีน่่าท�างานและยงัท�าให้การท�างานเป็นทมีในองค์กรราบรืน่และประสบความส�าเรจ็ ท�าให้งานบรรลเุป้าหมาย

ที่ตั้งไว้นั้นเอง

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิทีอ่งค์กรจ่ายให้แก่ผูป้ฏบิตังิาน ได้แก่ งาน งานทีน่่าสนใจ งานทีท้่าทาย 

หัวหน้า งานหรือผู้บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ โอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง การยกย่องชมเชย  

การยอมรับ ความภาคภูมิใจในงาน การมีส่วนร่วมในงาน สภาพการท�างานท่ีสะดวกสบาย สภาพแวดล้อม 

ของงาน นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิผล และการยืดหยุ่นเวลาท�างาน 

ทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่พนักงานในองค์กรต้องการและจ�าเป็นเมื่อบุคคลตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับองค์กร 

การที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กรก็ย่อมต้องการค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินในการท�างาน  

บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถที่มีแนวโน้มว ่าจะต้องปฏิบัติงานมากหรือมีภาระรับผิดชอบมาก 

และสร้างผลผลิตหรือผลงานในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับองค์กร ฉะนั้น องค์กรย่อมต้องคาดหวังว่า 
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จะได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินในระดับที่น่าพอใจ ปัญหาที่องค์กรจะต้องเผชิญและต้องตัดสินใจคือ  

จะท�าอย่างไรจึงจะจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า 

การจ่ายต้องคุ้มค่าเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินซึ่งถือเป็นต้นทุนที่องค์กรต้องเสียไป แต่ก็ต้องเป็น 

การจ่ายท่ีผู ้รับหรือตัวพนักงานผู ้ปฏิบัติงานเองก็ต้องพึ่งพอใจด้วยเช่นกัน มิฉะนั้นจะเกิดปัญหาหรือ 

ผลเสียต่าง ๆ ตามมานั้นเอง

ความผูกพันต่อองค์กร

Sheldon (1971) ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็นเจตคติของผู้ปฏิบัติงาน 

ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างบุคคลน้ัน ๆ  กับองค์กรเป็นส่ิงทีเ่กดิจากการทีบ่คุคลพจิารณาลงทนุ (Investment) ในองค์กร 

ซึ่งเป็นไปในรูปของสิ่งที่บุคคลได้ลงทุนไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ อายุ โรงงาน ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติ

งานในองค์กรนั้น ซึ่งท�าให้บุคคลนั้นสูญเสียโอกาสที่จะไปท�างานที่อ่ืน ๆ แต่ส่ิงที่บุคคลนั้นสูญเสียไปกับ 

การลงทุนนั้นจะส่งผลตอบแทนคืนมา อันอาจเป็นไปในรูปของระดับความอาวุโสในงาน ระดับต�าแหน่ง  

การได้รับการยอมรับ การได้ค่าตอบแทนและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สูงขึ้น การมีสิทธิพิเศษ หรือ 

ได้รับสิ่งตอบแทนในรูปเบี้ยหวัด บ�าเหน็จบ�านาญ ค่า รักษาพยาบาล สวัสดิการต่าง ๆ เป็นต้น 

โดย Meyer และ Allen (1991) ระบุว ่ามีชุดความคิดสามประการที่สามารถบ่งบอกถึง 

ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรของตน โดย Mercurio (2015) ได้ทบทวนการศึกษาเชิงประจักษ ์

และเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรเพื่อสนับสนุนและขยายความงานวิจัยและแบบจ�าลองของ  

Meyer และ Allen เพื่อแสดงให้เห็นว่าความผูกพันทางอารมณ์เป็นหัวใจส�าคัญของความผูกพันต่อองค์กร  

องค์ประกอบทัง้สามของแบบจ�าลองด้านความผกูพนัสามองค์ประกอบของ Meyer และ Allen ประกอบไปด้วย 

1. ความผูกพันทางอารมณ์ (Affective Commitment) ความผูกพันทางอารมณ์หมายถึง 

ความผูกพันทางอารมณ์เชิงบวกของพนักงานที่มีต่อ องค์กร Meyer และ Allie ก�าหนดให้ความผูกพัน 

ทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบด้านความต้องการที่ ปรารถนา (Wait) ของความผูกพันต่อองค์กร พนักงานที่มี

ความผกูพนัทางอารมณ์อย่างชัดเจนกับ เป้าหมายขององค์กรและปรารถนาทีจ่ะยงัคงเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 

Mever & Allen (1991) กล่าวว่า ความผูกพันอาจได้รับอิทธิพลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์

ที่แตกต่างกันหลาย ประการ ได้แก่ อาการด�ารงต�าแหน่งงาน เพศ และการศึกษา แต่ก็ไม่ได้เร่งอิทธิพลมาก

หรือสม�่าเสมอ และปัญหาที่เก่ียวกับลักษณะต่าง ๆ เหล่าน้ีคือแม้ว่าจะเป็นส่ิงที่สามารถมองเห็นได้แต่ก็ไม่

สามารถระบุได้อย่างชัดเจน อาทิเช่น ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการด�ารงต�าแหน่งงานและความผูกพัน

อาจเนื่องมาจากความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับการด�ารงต�าแหน่งในสถานะและคุณภาพ

2. ความผกูพนัแบบต่อเนือ่ง (Continuance Commitment) ความผกูพนัแบบต่อเนือ่งเป็นองค์

ประกอบด้านความต้องการที่จ�าเป็นหรือสิ่งที่ได้รับเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไปในการท�างานในองค์กร 

เปรยีบเทยีบได้กบัการลงทุนคอืสิง่ที ่ได้รบัและส่ิงทีสู่ญเสียทีอ่าจเกิดข้ึนเมือ่บคุคลหน่ึงอยู่หรือออกจากองค์กร 

บุคคลนั้นอาจจะผูกพันกับองค์กรเพราะพวกเขารับรู้ถึงการสูญเสียอย่างมากเม่ือพวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิก

ขององค์กรอีกต่อไป อาจเทียบเคียงได้บนทุนทางเศรษฐกิจ เช่น เงินบ�านาญคงค้างที่พนักงานยังไม่ได้รับ  

และต้นทุนทางสังคม เช่น ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นต้นทุนที่พนักงานจะต้องสูญเสีย 

เมื่อพ้นสภาพการเป็นสมาชิกขององค์กร
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3. ความผูกพันตามบรรทัดฐาน (Normative Commitment) แต่ละบุคคลมีความผูกพัน 

และยังคงอยู่กับองค์กรได้เน่ืองจากความรู้สึกผูกพันซึ่งเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของความผูกพันต่อองค์กร 

ความรูส้กึเหล่านี้อาจเกิดจากความเคร่งเครยีดในแต่ละตวับคุคลก่อนและหลงัการเข้าร่วมองค์กร เช่น องค์กร

ทีล่งทนุในการจดัฝึกอบรมให้พนกังานทีรู่ส้กึถงึความผูกพนัด้านคณุธรรมว่าจะต้องทุม่เทกับการท�างานและอยู่

กบัองค์กรเพ่ือช�าระหนีบุ้ญคณุทีอ่งค์กรได้ให้ไว้ สิง่นีอ้าจสะท้อนให้เหน็ถงึบรรทดัฐานภายในองค์กรทีพ่ฒันาขึน้  

หรืออาจเป็นบรรทัดฐานก่อนที่พนักงานจะเข้าร่วมองค์กรผ่านครอบครัวหรือกระบวนการขัดเกลาทางสังค

มอื่นๆ ว่าพนักงานควรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรของตน พนักงานจะอยู่กับองค์กรเพราะพวกเขารู้สึกว่า 

ควรอยู่ในขณะที่พวกเขาเองก็รู้สึกว่าเป็นการลงทุนที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคต 

ความผูกพันตามบรรทัดฐานนั้นจะมีมากในองค์กรท่ีให้คุณค่ากับความจงรักภักดีและการสื่อสาร

ข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบกับพนักงานภายในองค์กรด้วยรางวัล แรงจูงใจ และกลยุทธ์อ่ืนๆ ซึ่งความผูกพัน

ตามบรรทัดฐานของพนักงานจะมีมากเช่นกัน หากพนักงานได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนจากนายจ้างที่มีความ

ใส่ใจกับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พนักงานที่มีความผูกพันต่อ องค์กรท่ีมากขึ้นมีโอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม

ในการปฏบิัติตนเพือ่ความส�าเรจ็ขององค์กรและมีแนวโน้มที่จะมคีวามพงึพอใจในการท�างานที่สงูขึ้นด้วยเช่น

เดียวกัน ทั้งนี้ความพึงพอใจในการท�างานในระดับสูงจะช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานและเพิ่มความ

สามารถขององค์กรในการสรรหา และรักษาพนักงานที่มีความสามารพิเศษไว้ได้ บุคลากรในองค์กรที่มีความ

ผูกพันต่อองค์กรมากจะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อย 

ความผูกพันต่อองค์กรที่เป็นความรู้สึกของบุคคลในองค์กรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร มีความรัก  

ความภาคภูมิใจ ความเอาใจใส่ต่อองค์กร มีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เสียสละ

ความสุขส่วนตัวเพื่อเป้าหมายและต้องการที่จะด�ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกขององค์กรนั้น ความผูกพันต่อ

องค์กรมคีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะท�าให้องค์กรได้มาซึง่พนกังานทีทุ่ม่เทตัง้ใจและเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานให้

กับองค์กร ท�าให้องค์กรได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งด้านอัตราการขาดงาน อัตราการลาออก หรือเปลี่ยนงาน

และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรนั้นเองและความผูกพันต่อองค์กร

ยังเป็นหนทางหนึ่งในการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร โดยให้พนักงานท�างานอยู่ในองค์กรอย่าง

มีความสุข รวมไปถึงการให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ตามความสามารถของเขาที่มีอยู่  

ซ่ึงประโยชน์จะเกิดขึ้นร่วมกันทั้งตัวพนักงานและองค์กร ตัวพนักงานพร้อมที่จะทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ 

ให้กับองค์กร โดยที่มีความรู้สึกว่าตนเองได้เข้าไปเกี่ยวพันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 

มีความหมายส�าหรับองค์กรและองค์กรที่มีคุณค่าความหมายส�าหรับตัวเอง และพยายามท�าให้เป้าหมาย 

ของตนและองค์กรประสบความส�าเร็จนั้นเอง
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินต่อความผูกพันต่อองค์กร

Khan, Tarif & Zubair (2016) กล่าวว่าค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนินัน้ยงัเป็นสิง่ส�าคญัในการส่งเสริม

ให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรต่อไป

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ประกอบด้วย งานและสภาพแวดล้อมในการท�างาน Opatha (2002) 

กล่าวว่างาน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรด้วยการออกแบบ

เนื้อหา วิธีการ และการเชื่อมต่อของงานต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากความถนัดและความสามารถของพนักงาน

ภายในองค์กร งานนั้นสามารถกระตุ้นพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Garg และ Rastogi (2006)  

ให้ความเห็นว่างานที่ถูกออกแบบอย่างดีจะสามารถเพิ่มก�าลังใจให้กับพนักงานด้วยการลดความเบื่อหน่าย 

และความซ�้าซากของงาน นอกจากนี้ Bohlander & Snell (2004) ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าตารางหรือ

ชั่วโมง การท�างานที่ยืดหยุ่นช่วยให้พนักงานมีความสะดวกสบายในการท�างานมากยิ่งขึ้น และจะช่วยจูงใจ 

พนักงานในอีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับงานของพนักงาน ที่พบว่า กนกรัตน์ เพชรแก้วนา 

(2561) ปัจจัยด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร (Organizational Commitment)  

ของพนักงาน โดย กชกร นาทีนลี และสุทธาวรรณ จีระพันธุ์ (2558 ) ความหลากหลายในงาน ความอิสระ 

ในการท�างาน แสงเดือน รักษาใจ (2554), ปาริชาด นักเลง ( 2554 ) และ (Khan, Tarif & Zubair, 2016)  

ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

Hughes (2001) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของสถานที่ท�างานที่ดีขึ้นจะน�าไปสู่ความผูกพัน 

และการปฏิบัติงานของพนักงานที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากบรรยากาศของสถานที่ท�างานที่ดีจะ 

ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจและเพิ่มผลิตผลของพนักงาน โดยบรรยากาศการท�างานที่ท�าให้พนักงานรู้สึกว่าพวก

เขามีความต้องการท�างานและได้รับความพึงพอใจในการท�างานของตน จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน

ได้เป็นอย่างดี แต่หากพนักงานไม่ได้รับทรัพยากร เครื่องมือ การฝึกอบรมซอร์ฟแวร์ และสิ่งของต่าง ๆ  

ที่จ�าเป็นต่อการท�างานเพียงพอ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

อิทธิพลค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็น 

ในด้านของงานที่ประกอบด้วย งานที่หลากหลายและน่าสนใจ ความรับผิดชอบ การยกย่องยอมรับโอกาส

ความก้าวหน้าและด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ที่ประกอบด้วย การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ  

การยืดหยุ่นเวลาท�างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพการท�างานที่ดีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรทั้ง 3 องค์

ประกอบ ความผกูพนัด้านความต่อเนือ่ง ความผูกพนัด้านความรูสึ้กและความผกูพนัด้านบรรทดัฐานทางสงัคม  

ที่เป็นสิ่งส�าคัญในการส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กรอีกด้วย 

กนกรตัน์ เพชรแกวนา (2561) กล่าวว่างานมคีวามสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน

โดยความส�าคัญของงานความหลากหลายในงานและงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น กชกร นาทันลิ  

และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ (2558) ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร นอกจากนี้การหมุนเวียนเปลี่ยนงานการ

เพิ่มคุณค่าในงานการที่พนักงานมีความอิสระในการท�างาน ชั่วโมงการท�างานที่ยืดหยุ ่น ความเข้าใจ 
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ในงาน และความท้าทายในงานของพนกังาน ปารชิาต บวัเป็ง ,วรารกัษ์ ลเีลศิพนัธ์ (2557) ส่งผลต่อความผกูพนั 

ต่อองค์กรด้วยเช่นกัน 

กนกรัตน์ เพชรแก้วนา (2561) และจรรยา ห่วงเทศ (2558) สภาพแวดล้อมในการท�างานของ

พนักงาน พบว่าด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานบรรยากาศในการท�างานและสภาพการท�างาน โพชฌงค์ 

ทองน้อย (2557) ส่งผลต่อความผูกพัน ต่อองค์กรของพนักงานพบว่าสถานภาพการท�างานมีความสัมพันธ์

เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรในระดับสูงมาก

บทสรุป 

อทิธพิลของค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงินทีส่่งผลต่อความผูกพันของพนักงานเป็นองค์ประกอบหนึง่ 

ของต้นทุนด้านการจ้างงานที่องค์กรให้ความส�าคัญ โดยการจัดการค่าตอบแทนที่มุ ่งเน้นค่าตอบแทนที ่

ไม่ใช่ตัวเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. งาน ประกอบด้วย งานที่หลากหลายและน่าสนใจ  

ความรับผิดชอบ การยกย่องยอมรับ โอกาสความก้าวหน้า 2. สภาพแวดล้อมในการท�างาน ประกอบด้วย  

การบังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ การยืดหยุ่นเวลาท�างาน เพื่อนร่วมงาน สภาพการท�างานที่ดีของ 

ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานอย่างดีมีประสิทธิภาพและยังส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

ความผูกพันของพนักงานในองค์การเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อจะได้ทราบถึงความรู้สึกของพนักงานส่วนใหญ่ 

ที่มีต่อองค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรจากแนวคิดของ Meyer and Allen (1991) ซึ่งความผูกพันต่อองค์กร 

ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังน้ี 1. ความผูกพันด้านความต่อเนื่อง (Continuance Commitment)  

เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการคิดค�านวณของบุคคลที่อยู่บนพื้นฐานของการลงทุนที่บุคคลให้กับองค์กร 

และผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากองค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องในการท�างานว่า 

จะท�างานอยู่กับองค์กรนั้นต่อไปหรือจะโยกย้ายเปล่ียนแปลงที่ท�างาน 2. ความผูกพันด้านความรู้สึก  

(Affective Commitment) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบุคคล เป็นความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กับองค์กร รู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเทและอุทิศตนให้กับองค์กร 3. ความผูกพัน 

ด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative Commitment) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากค่านิยมหรือบรรทัดฐาน

ของสังคม เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเพื่อตอบแทนสิ่งที่บุคคลได้รับจากองค์กร แสดงออกในรูปของความจงรัก

ภักดีของบุคคลต่อองค์กร 

ดังนั้น อิทธิพลของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริษัทนั้น  

จากแนวคิด Meyer และ Allen (1991) น้ันแสดงได้ว่าความผูกพันที่เน้นด้านพฤติกรรมการแสดงออกของ

สมาชิกในองค์กรเป็นลักษณะการแสดงออกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับองค์กรซึ่งเต็มใจ 

ที่จะทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่ แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว มีความจงรักภักดีและมีความต้องการที่จะด�ารง

เป็นสมาชกิภาพขององค์การและพร้อมท่ีจะอทุศิตวัเองเพือ่ท�าให้องค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ได้นัน้เอง 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 154



เอกสารอ้างอิง

กชกร นาทีนลี และ สุทธาวรรณ จีระพันธุ์. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรกรณีศึกษา

พนักงาน ธนาคารออมสิน เขตเชียงใหม่ 2 จังหวัดเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย.

กนกรัตน์ เพชรแก้วนา. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์กรของพนักงานบริษัทสุราษฎร์ธานี 

เบเวอเรช จ�ากัด. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

กิริฏา เภาพิจิตร. (2563). จับชีพจรแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี 2564. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.

setinvestnow.com/th/knowledge/article/146-catch-the-economic-trends-2021

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร. (2015). รางวัลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น. https://prakal.

com/2015/11/24/.

ประภาพร พฤกษะศรี. (2557). ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 

(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการ

จัดการ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม,

ยรรยง ไทยเจริญ. (2563). ยรรยง ไทยเจริญ ฟันธงอนาคต ศก.ไทยปี 64. [ออนไลน์]. สืบค้นจาก 

https://www.matichon.co.th/economy/news_2479411

แสงเดือน รักษาใจ. (2554). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ. กรณีศึกษา บริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่. (วิทยานิพนธ์). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ,

Garg & Rastogi. (2006). New model of job design: Motivating employees’ performance. Journal 

of Management Development, 25(6), 572-587.

Hughes. (2007). Office Design is Key to Employee Productivity. [Electronic version]. Hughesmarino.  

Retrieved from https://hughesmarino.com/san-diego/blog/2007/07/02/office-design-is-

key-to- employee- productivity/

Khan, Tarif & Zubair. (2016). Non-Financial Incentive System and Organizational Commitment: 

An Empirical Investigation. Pakistan Business Review, 18(1).

Mercurio. (2015). Affective Commitment as a Core Essence of Organizational Commitment:  

An Integrative Literature Review. Human Resource Development Review, 14(4), 389-

414.

Meyer & Allen. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment. 

Human Resource Management Review, 1, 61-89.

Sheldon. (1971). Investment and involvement mechanisms producing commitment.  

Administrative Science Quarterly, 22(2), 46-49,77.

Opatha. (2002). Performance Evaluation of Human Resource, (1st ed). Colombo, Sri Lanka : the 

Author publication.

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 155





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

การวจัิยครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษาประเภทของภาวะผูน้�าท่ีมคีวามสมัพนัธ์ต่อขวญัและก�าลงั

ใจในการปฏบิติังาน 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

ทั้งหมด 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 

Abstract 

The study aims to study the effect of leadership on employee morale among 218 employees,  

the sample size determined by Yamane formula, In this research, statistics used for data analysis are  

Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Inferential Statistic using Multiple Linear  

Regression. It was found that, overall, the effect of 4 leadership styles on employee morale was high. 

Moreover, according to the result of Stepwise Multiple Regression Analysis, three different factors 

could forecast dependent variables which had been added into regression. The variables could be 

further used to discuss the variation of employee morale in Siam International Food Company Limited, 

Songkhla with a statistical significance and forecast efficiency at .680 and .462 respectively.
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บทน�า

ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยได้

พฒันาก้าวเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เน้นการปรบัเปลีย่นโครงสร้างทางเศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรม 

โดยมุง่เน้น การเปลีย่นจากการผลติสนิค้าโภคภณัฑ์ ไปสูส่นิค้าเชงินวตักรรม เปลีย่นจากการขบัเคลือ่นประเทศ

ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้งเปล่ียน

จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น (ธีรศักดิ์ สารสมัคร, 2563)

องค์กรต้องการคนที่มาท�าหน้าที่ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�า ไม่ว่าจะระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับ

สูง มากกว่าการใช้อ�านาจหน้าที่สั่งการ หรือบังคับบัญชา เพราะมีเหตุการณ์มากมายในปัจจุบันที่สะท้อนให้

เห็นแล้วว่า การใช้อ�านาจตามต�าแหน่ง ไม่สามารถกระตุ้นจูงใจให้บุคลากรในองค์กรให้ทุ่มเทท�างานอย่าง

เตม็ทีแ่ละท�าให้เกดิความศรทัธาจะมพีลงัขบัเคล่ือนทีม่ากกว่า ซึง่ผู้น�าแต่ละประเภทก็ส่งผลต่อขวญัและก�าลงั

ใจแตกต่างกันไป เช่น ภาวะผู้น�าแบบชี้น�าจะสร้างขวัญและก�าลังใจแก่พนักงานให้มีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้น 

ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุนก็จะเอาใจใส่ความเป็นอยู่และความต้องการของบุคลากร ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม

เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จเป็นผู้น�าที่มี

ความคาดหวังสูง ต่อความสามารถของพนักงาน ซึ่งจะท�าให้พนักงานเกิดขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส�าคัญผู้บริหารจะต้องสามารถสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรทราบถึง

ทิศทางขององค์กร เห็นกลไกความเช่ือมโยง และผลกระทบระหว่างองค์ประกอบต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการ

ปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ในที่สุด

หากการบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความสามารถในการปฏิบัติ  

และบริหารงานโดยไม่เปิดใจรับฟัง ไม่มีความยุติธรรม ไม่เป็นผู้น�าที่ให้การสนับสนุน และช่วยแก้ปัญหาอย่าง

เต็มใจ บุคลากรขาดขวัญและก�าลังใจ ในการปฏิบัติ เป็นสาเหตุที่ท�าให้งานไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผล

ต่อความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง และความอยู่รอดเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งการบริหารจัดการ  

และพฒันาองค์กร มคีวามจ�าเป็นต้องอาศยัทรพัยากรในการบริหารจดัการ 7 ประการ (7M’s) ได้แก่ Man (คน),  

Money (เงิน), Material (วัสดุ),Management (การบริหารจัดการ), Machine (เครื่องจักร หรือเครื่องมือ),  

Marketing (การตลาด) และ Morale (ขวัญและก�าลังใจ) ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ และการอยู่รอด

ขององค์กร คอื ผู้น�าและบุคลากรภายในองค์กร เนือ่งจากเป็นแรงขบัเคล่ือนทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเรจ็ 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้น�าในองค์กรสามารถน�ารูปแบบภาวะผู้น�าที่หลากหลายไปใช้ในการบริหารงาน 

ให้เหมาะสม โดยรปูแบบภาวะผูน้�าทีเ่หมาะสมน้ัน จะข้ึนอยู่กับสถานการณ์ลักษณะของงาน และความต้องการ

ของบุคคลในองค์กร นอกจากนั้นผู้น�ายังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น สามารถกระตุ้นและจูงใจสมาชิก

ในองค์กรให้น�าศักยภาพในตัวที่มีอยู่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยหากบุคลากรที่มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน มักจะมีแนวโน้มในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

แต่ละองค์กรมีบุคลากรที่มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานดี ก็จะส่งผลดีต่อองค์กร เนื่องจากขวัญและ

ก�าลังใจในการปฏิบัติดี เป็นสิ่งส�าคัญ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร โดยบุคลากรที่มีขวัญและก�าลังใจใน
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การปฏิบัติงาน จะทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และจงรักภักดีต่อองค์กร เกิดความสามัคคี มีความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากร เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรมีขวัญ

และก�าลังใจท่ีไม่ดีนั้น ก็จะเกิดการท้อแท้ การเบ่ือหน่าย ไม่มีความกระตือรือร้น และลาออกจากงาน ซึ่งจะ

ส่งผลกระทบกับงานและองค์กรในที่สุด (กฤติกา ปัญญาวงค์,2552)

ปัจจุบัน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา มีบุคลากรจ�านวน 2,000 คน 

แม้ว่าบรษิทัจะมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่งกต็าม แต่ในด้านการบรหิารงาน บรษิทัยงัเจอปัญหา

ความสม�่าเสมอในการท�างานของบุคลากร การขาดงานหรือการลางาน การลาออกจากงาน หรือขอโยกย้าย

ของบุคลากร ในการบริหารขององค์กร ผู้บริหารจึงต้องใช้ทักษะภาวะผู้น�าในการบริหารงานให้เหมาะสมกับ

บคุลากร เพือ่เป็นสิง่จงูใจให้บคุลากรเกดิขวญัและก�าลังใจในการปฏบิตังิาน และช่วยให้ขับเคล่ือนกระบวนการ

ท�างาน ให้ประสบความส�าเรจ็ ช่วยผลกัดนัให้องค์กรสามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างทีประสทิธภิาพ ประสบความ

ส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (ปลายฟ้า หาญจริง, 2560 )

จากข้อมลูทีไ่ด้ศกึษามาเบ้ืองต้น ภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารมคีวามส�าคญัต่อขวญัและก�าลงัใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง และสามารถบ่งชี้ได้ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานได้

ดีหรือไม่เพียงใด หากผู้บริหารมีภาวะผู้น�าที่ดีพนักงานก็จะมีขวัญและก�าลังใจท่ีดี ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผล

ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาขวัญ และ ก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรถึงปัจจัย

ต่างๆ ทีม่ผีลต่อขวัญและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของ พนกังาน เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้เป็นแนวทางในการ

พฒันาพนกังานมาพฒันางาน ให้เกดิประสทิธภิาพสอดคล้องกับเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาประเภทของภาวะผูน้�าแบบชีน้�าทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน 

ของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาประเภทของภาวะผู ้น�าแบบสนับสนุนที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

3. เพื่อศึกษาประเภทของภาวะผู ้น�าแบบมีส่วนร่วมที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและก�าลังใจ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน

4. เพื่อศึกษาประเภทของภาวะผู ้น�าแบบมุ ่งเน้นความส�าเร็จ ที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญ 

และก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

5. เพื่อศึกษาระดับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

วิเชียร วิทยอุดม (2548) ให้ความหมายภาวะผู้น�า หมายถึง ลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่จะแสดง

พฤติกรรมออกมา เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท�างานร่วมกันหรือ

ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ในอันที่จะท�าให้กิจกรรมของกลุ่มด�าเนินไปสู่เป้าหมายและประสบผลส�าเร็จ

ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Approach) 

ทฤษฎแีนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมศาสตร์ (Behavioral Approach) จากการวจิยัพบว่า ผูน้�าทีดี่ หรือ

ผูน้�าทีป่ระสบความส�าเรจ็มกัมพีฤตกิรรมไปในแนวทางใดทางหนึง่ ซึง่แตกต่างจากผูน้�าทีล้่มเหลว ทัง้พฤตกิรรม

ที่เกี่ยวกับการแสดงออก การตัดสินใจ การสื่อสารกับสมาชิกขององค์การการให้ความสนใจกับความรู้สึกของ

คน การใส่ใจในงานทีร่บัผดิชอบ และการมอบหมายงาน เป็นต้น การวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมจงึมอีย่างต่อเนือ่ง

จนสรปุเป็นทฤษฎีซึง่น�ามาเรยีนรูแ้ละวเิคราะห์แยกแยะได้อย่างลกึซึง้ ผูบ้รหิารทีป่ระสงค์จะพัฒนาภาวะผู้น�า

ของตนเอง จึงควรศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ เพื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และฝึกฝนตนเองให้มีพฤติกรรม

ในการเป็นผู้น�าตามแบบที่ประสบความส�าเร็จแล้วน้ันด้วย ซึ่งกระบวนการในการน�าทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรม

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์การศึกษาทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรม ได้มีการศึกษาดังนี้ (สาคร สุขศรีวงค์,2559)

ทฤษฎีแนวคิดผู้น�าตามสถานการณ์ (Situational Approach) ผู้น�าท่ีประสบความส�าเร็จได้นั้นไม่

จ�าเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ตายตัวและไม่จ�าเป็นต้องมีการแสดงออกเชิงพฤติกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

เท่านัน้ หากแต่ผูน้�าจะประสบความส�าเรจ็ในการท�างานได้ก็ต่อเมือ่ผูน้�าสามารถเลือกใช้วธีิการ หรือแสดงออก

ซึ่งพฤติกรรมการเป็นผู้น�าที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละสถานการณ์

ทฤษฎ ีเก่ียวกับขวญัและก�าลงัใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร กานดา จนัทร์แย้ม (2546) กล่าวว่า 

ขวญัก�าลังใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ สภาพจติใจของบคุคลในกลุ่มหรือองค์กรทีก่่อให้เกิดก�าลังใจ ทศันคติ

และความพอใจในงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพื่อให้บรรลุจุด

มุ่งหมายของกลุ่มที่วางไว้

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

1. ความสม�่าเสมอของผลงาน

2. ความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน

3. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

ประเภทของภาวะผู้น�า

1. ผู้น�าแบบชี้น�า

ประเภทของภาวะผู้น�า

2. ผู้น�าแบบสนับสนุน

ประเภทของภาวะผู้น�า

3. ผู้น�าแบบมีส่วนร่วม

ประเภทของภาวะผู้น�า

4. ผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 160



วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รายเดอืน บรษิทั สยามอนิเตอร์เนช่ัลแนลฟูด๊ จ�ากดั จงัหวัดสงขลา เป็นการวิจัยเชงิส�ารวจ ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการ 

วิจัยตามล�าดับขั้นตอนดังนี้ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.1.1. ประชากรได้แก่ พนักงานรายเดือน  

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา ซ่ึงได้ทราบจ�านวนที่แน่นอน คือ 477 คน 3.1.2. 

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานรายเดือน ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 3.1.3 ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบ 

ไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probabiliyt Sampling) โดยการสุม่ตวัอย่างแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)  

บริเวณเก็บข้อมูล บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 218 คน  

3.2 เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงันี ้ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมลูส่วนบคุคลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างประกอบ

ด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงานการท�างาน 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามให้ผูต้อบแสดงระดับความคดิเห็นเก่ียวกับภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารทีม่ผีลต่อ 

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 4 ประเภท ได้แก่ ผู้น�าแบบชี้น�า ผู้น�าแบบสนับสนุน ผู้น�าแบบมีส่วนร่วม 

ผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรการแบบประเมิณค่า มีจ�านวน 25 ข้อ  

ส่วนท่ี 3 ให้ผู ้ตอบแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ได้แก่  

ความสม�่าเสมอของผลงาน ความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน และ ความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน  

ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบมาตรการแบบประเมิณค่า จ�านวน 5 ข้อ ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะ

แบบสอบถามแบบปลายเปิด 3.3 วิธีด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยน้ีได้ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดงัต่อไปน้ี 1. ข้อมลูปฐมภมู ิเป็นการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นพนกังานรายเดือน  

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา จ�านวน 218 คน 2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ 2.1 ศกึษาค้นคว้าจากวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 2.2 ศกึษาทางส่ืออินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 2.3 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาณ ดังนี้ สถิติพรรณนา

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เป็นการอธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา โดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรมspss และวิเคราห์ t-test,f-test 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทภาวะผู้น�าของผู้บริหาร โดยหาค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมspss 3. การวิเคราะห์ข้อมูลขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บรษิทั สยามอนิเตอร์เนชัล่แนลฟูด๊ จ�ากดั จงัหวดัสงขลา โดยหาค่าต�า่สุด ค่าสงูสุด ค่าเฉล่ียและส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมspss

สรุปผลการวิจัย

จากการศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารท่ีส่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิติ

งานของพนักงาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย  

ครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ�านวน 218 คน การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
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ส่วนที่ 1 ผลวิเคราะห์ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต�่าสุด ของภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

ภาวะผู้น�าที่มีผลต่อขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
สูงสุด

ค่าเฉลี่ย
ต�่าสุด การแปลผล

ภาวะผู้น�าแบบชี้น�า

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้การก�าหนดมาตรฐานการท�างานท่ีชัดเจนของ 

ผู้บังคับบัญชา

4.09 0.605 5 3 มาก

2. ผู ้บังคับบัญชามีการก�าหนดข้อบังคับในการท�างาน 

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

3.91 0.649 5 3 มาก

3. ท่านสามารถเข้าใจและทราบถึงความคาดหวังของ 

ผู้บังคับบัญชา

3.97 0.675 5 3 มาก

4. ท่านสามารถปฏิบัติงานให้ส�าเร็จภายในระยะเวลาที่ 

ผู้บังคับบัญชาก�าหนด

3.92 0.701 5 3 มาก

5. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ดีเมื่อผู้บังคับบัญชาติดตาม

และควบคุม

3.99 0.665 5 2 มาก

รวม 3.95 0.459 5.00 2.80 มาก

ภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน

6. ผูบั้งคบับัญชาได้ให้ความสนใจต่อความเป็นอยูข่องท่าน 3.81 0.710 5 2 มาก

7. ท่านได้รับการสนบัสนนุในการปฏิบตังิานจากผู้บังคบับญัชา 3.94 0.719 5 2 มาก

8. ผูน้�าสนับสนุนให้ท่านปฏบิตังิานโดยได้รบัความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกัน

3.91 0.719 5 2 มาก

9. ท่านรู้สึกถึงความเป็นกันเองของผู้บังคับบัญชา

ในขณะปฏิบัติงานร่วมกัน

3.92 0.720 5 2 มาก

10. ท่านรู้สึกมีความสุขในขณะปฏิบัติงานร่วมกับ

ผู้บังคับบัญชา

3.83 0.725 5 1 มาก

รวม 3.88 0.573 5.00 2.00 มาก

ภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม

11. ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ

ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

4.00 0.618 5 2 มาก

12. ท่านสามารถปรึกษาหารือร่วมกับผู้ใต้บังคับ

บัญชาในการปฏิบัติงาน

3.84 0.721 5 2 มาก

13. ท่านได้รับโอกาสและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

ที่ส�าคัญร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา

3.81 0.703 5 2 มาก

14. ผู้บังคับบัญชายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของท่าน 3.77 0.682 5 2 มาก

15. ท่านสามารถเกิดแรงจูงใจและมีก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

3.99 0.638 5 2 มาก

รวม 3.86 0.559 5.00 2.20 มาก
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ภาวะผู้น�าที่มีผลต่อขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
สูงสุด

ค่าเฉลี่ย
ต�่าสุด การแปลผล

ภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ

16. ผู้บังคับบัญชาก�าหนดเป้าหมายท่ีท้าทาย ท�าให้ท่าน

ได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่

3.83 0.674 5 2 มาก

17. ท่านมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานให้บรรลผุลส�าเรจ็ 3.98 0.607 5 2 มาก

18. ท่านสามารถสร้างผลงานที่สูงกว่ามาตรฐาน

ที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง

3.79 0.664 5 2 มาก

19. ท่านมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่อง

3.93 0.637 5 3 มาก

20. ผู้บังคับบัญชาสามารถผลักดันให้ท่านท�างาน

ได้สูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด

3.78 0.670 5 2 มาก

รวม 3.86 0.497 5.00 2.40 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของภาวะผู้น�าของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านภาวะผู้น�าแบบชี้น�า อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.95 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน =0.459) ด้านภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

=0.573) ด้านภาวะผู้น�าแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.559) 

และด้านภาวะผู้น�าแบบมุง่เน้นความส�าเรจ็ อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.86 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน =0.497) 

ตามล�าดับ

ส่วนที่ 2 ผลวิเคราะห์ ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉล่ียต�่าสุดของขวัญและก�าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
สูงสุด

ค่าเฉลี่ย
ต�่าสุด การแปลผล

ความสม�่าเสมอของผลงาน

21. ท่านมีผลงานที่ถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมาย 3.96 0.624 5 3 มาก

22. ท่านมีการปฏิบัติงานที่มีความบกพร่องของผลงาน 3.56 0.858 5 1 มาก

23. ท่านมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 4.11 0.690 5 3 มาก

24. ท่านมีความกระตอืรอืร้นและเอาใจใส่ต่อการปฏบิตังิาน 4.09 0.656 5 2 มาก

25. ท่านสามารถปฏิบัติงานและพัฒนาผลงาน

ได้อย่างสม�่าเสมอ
4.01 0.633 5 3 มาก

รวม 3.95 0.459 5.00 2.80 มาก

ความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน

26. ท่านแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3.89 0.646 5 3 มาก
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ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย
สูงสุด

ค่าเฉลี่ย
ต�่าสุด การแปลผล

27. ท่านฝึกฝนทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน

อยู่บ่อยครั้ง
3.94 0.612 5 3 มาก

28. ท่านมีทักษะความช�านาญในการปฏิบัติงาน 4.00 0.640 5 2 มาก

29. ท่านมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน 4.09 0.637 5 3 มาก

30. ท่านมีความใส่ใจต่อภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 4.07 0.603 5 3 มาก

รวม 4.00 0.487 5.00 3.00 มาก

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน

31. ท่านมีความรู้สึกอย่างไรในขณะปฏิบัติงาน 4.00 0.618 5 2 มาก

32. ท่านได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน 3.84 0.721 5 2 มาก

33. ท่านมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 3.81 0.703 5 2 มาก

34. ท่านได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติงาน
3.77 0.682 5 2 มาก

35. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นในการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน
3.99 0.638 5 2 มาก

รวม 3.88 0.493 5.00 2.80 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างของขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ 

ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสม�่าเสมอของผลงาน อยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย =3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.459) ด้านความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย =4.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.487) และ ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับมาก  

(ค่าเฉลี่ย =3.88 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.493) ตามล�าดับ

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน ความคลาด

เคลื่อน มาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ์

ตัวแปรพยากรณ์ DF SS MS F Sig

Regression 3 24.669 8.223 60.938 0.000

Residual 213 28.742 0.135

Total 216 53.411

ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ DF SS MS F Sig

ค่าคงที่ (Constant) modal3 1.024 0.335 0.229 4.465 0.000

ความสม�่าเสมอของผลงาน 0.365 0.436 0.099 3.696 0.000

ความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน 0.447 -.071 0.088 5.067 0.000

ความมั่นคงในหน้าที่การงาน -.072 0.077 -.937 0.350

**มีนัยส�าคัญที่ระดับ .000

R = 0.680    R2= 0.462   SEE = 0.36734
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สมการถดถอยแบบพหุคูณ แบบมีข้ันตอน 

มีปัจจัยทั้งหมด 3 ตัว ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรเกณฑ์ได้ ประกอบด้วย ความสม�่าเสมอของผลงาน  

ความสม�่าเสมอในการปฏิบัติงาน และ ความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นตัวแปรท่ีได้รับเลือกเข้าสมการ

ถดถอย และสามารถอภิปรายความแปรผันของความสม�่าเสมอของผลงาน ของพนักงานรายเดือน  

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา ได้อย่างมีนัยความส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.680 

โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย เท่ากับ 0.462

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเร่ือง ภาวะผู้น�าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ของพนกังาน บรษิทั สยามอนิเตอร์เนช่ันแนลฟูด๊ จ�ากดั จงัหวดัสงขลา สามารถอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์

ของการวิจัยได้ดังนี้

จากผลการศึกษาระดับประเภทของภาวะผู้น�า ของพนักงานรายเดือน บริษัท สยามอินเตอร์

เนชั่นแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา ด้านภาวะผู้น�าแบบชี้น�า (ค่าเฉลี่ย =3.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.459) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้น�าแบบสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย = 3.88ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.573) 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ด้านภาวะผูน้�าแบบมส่ีวนร่วม (ค่าเฉลีย่ = 3.86 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน =0.559) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านภาวะผู้น�าแบบมุ่งเน้นความส�าเร็จ (ค่าเฉลี่ย = 3.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

=0.497) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่งผลต่อ ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน ทั้ง 3 

ด้าน คอื 1.) ความสม�า่เสมอของผลงาน 2.) ความสม�า่เสมอในการปฏบิตังิาน 3.) ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่สอดคล้องกับ โรเบิร์ต เฮาส์ (1974) อ้างใน รังสรรค์ประเสริฐศรี,2552) จะเป็นการ

สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงานให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย

 ผลจากการวจิยัทีเ่ก่ียวกับภาวะผู้น�าของผูบ้รหิารทีส่่งผลต่อขวญัและก�าลงัใจในการปฏบัิตงิาน

ของพนักงาน บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จ�ากัด จังหวัดสงขลา พบว่าระดับของภาวะผู้น�าแบบมีส่วน

ร่วม จากการส�ารวจ มค่ีาน้อยกว่าด้านอืน่ ๆ  ดังน้ันสถานประกอบการควรสร้างขวญัและก�าลังใจให้แก่พนกังาน

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และส่งผลดีต่อองค์กรต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาตัวแปรด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร การศึกษาครั้งถัดไปควร

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น สภาพแวดล้อมที่

ดีในการท�างาน เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงมิติต่าง ๆ ท่ีจะส่งผลต่อขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน เพื่อให้พนักงานภายในองค์กร มีการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

 2.2 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานรายเดือนเพียงกลุ่มเดียว การศึกษา

ครั้งถัดไป อาจท�าการศึกษาพนักงานในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานกลุ่มอื่น เช่น พนักงานรายวัน และรวบรวมข้อมูล เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็น

ไปในทิศทางที่ยิ่งขึ้น
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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
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สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยทักษิณ
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บทคัดย่อ

การศกึษาเรือ่ง กรอบแนวคดิการวจิยัเพือ่ศกึษาปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพในการท�างาน 

ของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวความคิด 

ความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจที่ส่งผล ต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร  

จังหวัดสงขลา โดยการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด 

ที่ใช้ศึกษาและน�าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาครั้งนี้ 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

Abstract

study subject The research conceptual framework to study the motivating factors  

affecting the efficiency of employees in the city of Singha Nakhon Municipality, Songkhla Province, 

aimed to develop a conceptual framework on the relationship of the motivating factors affecting  

the work efficiency of the municipal staff. Singhanakhon City, Songkhla Province by reviewing  

and analyzing data from related documents. To be used to define the conceptual framework  

used to study and present research results in the form of an analytical report. The results of  

this study have a conceptual framework that consists of the initial variables, namely Motivation  

factors that consist of 1) compensation 2) completion of work 3) Responsibility 4) Recognition of  

respect The dependent variable is the motivation affecting the work efficiency of employees  

of Singha Nakhon Municipality, Songkhla Province. Work for employees of Singhanakhon Municipality, 

Songkhla Province

Keywords : compensation, success at work , reponsibility, being respected,  
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บทน�า

นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และภายใต้ พ.ร.บ. สุขาภิบาล พ.ศ. 2495  

ในปี พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นของต�าบลหัวเขา ต�าบลสทิงหม้อ ต�าบลชิงโค

และต�าบลท�านบ มสีภาพความเจรญิพอสมควร ควรยกฐานะเป็นสุขาภบิาล ซึง่เป็นหน่วยการปกครองท้องถิน่ 

รูปแบบหนึ่ง จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลสิงหนครขึ้นในอ�าเภอสิงหนคร ตามประกาศ  

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2535 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 114 ตอน 51 ลงวันที่  

26 เมษายน 2536 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติยกฐานะ เปลี่ยนแปลงท้องถิ่นสุขาภิบาลสิงหนคร ต�าบลหัวเขา  

(หมู่ที่ 1 - 8 รวม 8 หมู่บ้าน) ต�าบลสทิงหม้อ (หมู่ที่ 1 - รวม 6 หมู่บ้าน) ต�าบลชิงโค (หมู่ที่ 1 - 4 และ 

บางส่วนของหมู่ที่ 5 และ 6) ต�าบลท�านบ (บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ 3) รวมเน้ือที่ทั้งหมด 33.9 ตร.กม.  

(พื้นที่เดิมของสุขาภิบาลสิงหนคร) จัดตั้งเป็นเทศบาลต�าบลสิงหนคร ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบบักฤษฎกีา เล่ม 116 ตอนที ่9 ก ลงวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2542 ซ่ึง มผีลบงัคบั ตัง้แต่วันที ่25 พฤษภาคม 2542  

และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล 

ต�าบลสิงหนครมาเป็นเทศบาลเมืองสิงหนคร 

พนกังานของเทศบาลเป็นบคุคลทีอ่ยูใ่กล้ชดิกับประชาชน ซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บรกิารประชาชน 

ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น การบริการด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านวิชาการ ด้านการป้องกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงพนักงานเทศบาล ส่วนใหญ่ต่างต้องการก�าลังใจท�างาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน  

และกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ รวมถึงต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมีสติปัญญา 

ความรู้ความสามารถ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะได้รับแรงจูงใจจากผู้บังคับ

บัญชาหรือผู้บริหารขององค์กรจึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเทศบาลให้ 

ความช่วยเหลือ และบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพนั้น การสร้างแรงจูงใจในการท�างานเป็นสิงส�าคัญ 

ท่ีช่วยปรุงแต่งสภาพจิตใจของพนักงานในเทศบาล ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมที่ 

จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

โดยค่าตอบแทนถือได้ว่าเป็นสิ่งตอบแทนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่

พนักงานเพ่ือตอบแทนการท�างานให้แก่องค์กรค่าตอบแทนเป็นส่ิงที่พนักงานได้รับจากองค์กร (ก.พ., 2551) 

ดังนั้น การบริหารค่าตอบแทนจึงเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นที่เข้าใจตรงกันว่า 

ความส�าเรจ็ในการบรรลเุป้าหมายทีพ่ร้อมด้วยความมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิลทัง้น้ันในด้านความส�าเรจ็

ในการท�างาน ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส�าคัญ

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ดังนั้นคุณภาพชีวิตการท�างานจ�าเป็นอย่างย่ิงที่แต่ละองค์กรจะต้องศึกษาและแสวงหา

แนวทางให้เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึ่งพอใจระหว่างพนักงานและองค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายสูงสุด (สุเนตร นามโคตศรี, 2553 : 1) ให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความพึงพอใจอันน�าไป 

สู่การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลขององค์กรต้องสร้างแรงจูงใจโดยพยายามให้ผลตอบแทนการท�างาน 

ของคนตามความต้องการของคนและต้องประสานความต้องการของคนท�างานให้เข้ากับความต้องการ

ของหน่วยงานด้วยเพื่อให้บังเกิดผลงานท่ีดีสุดยอดตามเป้าหมายของการท�างาน คุณภาพชีวิตการท�างาน 

ซึง่จะเป็นการจดัเตรยีมเพือ่ให้การเจรญิเติบโต (Lau and May, 1998 อ้างถงึใน เกษศรินิทร์ ไชยสงคราม, 2553)  

ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานจึงถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จขององค์การ
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จากที่มาและความส�าคัญดังกล่าว เห็นได้ว่าการบริหารค่าตอบแทนเป็นหัวใจส�าคัญของ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์และในด้านความส�าเร็จในการท�างาน ด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ  

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของ 

พนักงาน ดังนั้นผู้วิจัยสนใจจะศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาล 

เมืองสิงหนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการหาวิธีบริหารจัดการให้พนักขององค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวความคิดการวิจัยในประเด็นการศึกษา 

ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

งานวจิยัเรือ่งปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานเทศบาลเมอืงสงิหนคร 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยหัวข้อย่อยดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ

 1.1 ทฤษฎีการจูงใจของ Maslow (Maslow’sgeneral theory of human motivation)

 Maslow (1970) ได้ต้ังสมมตฐิานเกีย่วกับความต้องการของมนษุย์ไว้ว่า มนษุย์มคีวามต้องการ 

อยู่เสมอ ความต้องการได้รับการตอบสนองแล้วจะมีความต้องการอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ ความต้องการ 

ที่ได้รับการตองสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองนั้น 

จะเป็นสิง่จูงใจแทน ซึง่ Maslow มองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์เป็น 5 ล�าดับ ดงันี ้คือ 1). ความต้องการ

ด้านร่างกาย ( Physiological needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการเกี่ยวกับ

อาหาร น�้า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ความต้องการทางเพศ เป็นต้น เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนอง

ในด้านความจ�าเป็นพืน้ฐานเป็นทีพ่อใจแล้วมนษุย์จะมคีวามต้องการระดบัสูงขึน้ไปและความต้องการดังกล่าว 

จะเป็นเครื่องกระตุ ้นพฤติกรรมของมนุษย์ 2). ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety needs)  

มี 2 แบบคือ ความต้องการความปลอดภัยด้านร่างกายและจิตใจกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  

3.) ความต้องการทางสังคม (Social or belonging needs) เป็นความต้องการที่จะให้ตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 

ของสังคมต้องการให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น 4.) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงหรือฐานะทางสังคม 

(Esteem or status needs) เป็นความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ต้องการเป็นตัวเอง  

มีอิสระในการตัดสินใจ เป็นต้น 5.) ความต้องการที่จะได้รับความสมหวังในชีวิต (Self actualization  

or self realization) เป็นขั้นสูงสุดของมนุษย์ เช่น ความต้องการอยากเป็นหัวหน้าสูงสุดของหน่วยงาน  

ความต้องการอยากเด่นทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ

สามารถสรุปได้ว่าเมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองจากล�าดับขั้นใดขั้นหนึ่งจนเป็นที่พอใจแล้ว  

มนุษย์ก็จะเกิดความต้องการในขั้นต่อไป และความต้องการของมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ดังนั้น  

การที่จะจูงใจบุคลากรในองค์กรได้นั้น องค์กรควรทราบถึงล�าดับขั้นความต้องการของพนักงานก่อน  

แล้วจึงหาทางตอบสนองให้ถูกต้อง
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1.2 ทฤษฎีองค์ประกอบสองปัจจัย (The Two – Factor Theory)

Herzberg (1966) ได้กล่าวถงึทฤษฎสีองปัจจยั ซึง่เป็นทฤษฎทีีไ่ด้รับความสนใจและเป็นประโยชน์

อย่างมากในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ข้อสังเกตจากงานวิจัยของ Herzberg คือ  

เขารับรู้ถึงปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยค�้าจุนซึ่งสองปัจจัยนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 มิติ ที่แตกต่าง ซึ่งปัจจัย 

ด้านแรงจูงใจ และปัจจัยค�้าจุนของ Herzberg มีรายละเอียด ดังนี้

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ท�าให้เกิดการอยากท�างาน น�าไปสู ่ทัศนคติในทางบวกซึ่งเมื่อบุคลากรในองค์การมีความรู้สึกที่ดีและ 

มีความสุขในการท�างานจึงท�าให้งานท่ีท�าออกมาดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซ่ึงปัจจัยจูงใจ ได้แก่  

ความส�าเร็จในการท�างาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า

2. ปัจจยัค�า้จนุ (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

เป็นปัจจยัทีช่่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจในการท�างานอยู่ตลอดเวลา และองค์กรไม่สามารถทีจ่ะขาดปัจจยัค�า้จุนได้ 

เพราะถ้าขาดปัจจัยเหล่าน้ีแล้วพนักงานอาจมีแนวโน้มที่จะไม่พึงพอใจต่องานที่รับผิดชอบหรือต่อองค ์

การแต่การเพ่ิมปัจจยันีเ้ข้าไปกไ็ม่ได้หมายความว่าพนกังานจะรูส้กึมคีวามพงึพอใจต่องานทีร่บัผดิชอบเพิม่ขึน้  

และก็ไม่ได้ช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของตนเองให้เพิ่มสูงข้ึน  

ซ่ึงปัจจยัค�า้จนุได้แก่ นโยบายและการบรหิารงาน ความสัมพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา 

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ความม่ันคงปลอดภัยในการท�างาน สภาพการปฏบิตังิาน และค่าจ้างเงนิเดอืน

ดังนั้น สามารถสรุปทฤษฎีของ Herzberg ได้ว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) จะมีผลกระทบ

โดยตรงต่อการกระตุ้นหรือจูงใจให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท�างาน และเป็นสาเหตุแรกที่ท�าให้บุคคล

เกิดการจงูใจในทางบวกต่อการท�างาน ในขณะทีปั่จจยัค�า้จนุ (Hygiene Factors) ไม่ใช่สิง่จงูใจทีจ่ะท�าให้บุคคล

ท�างานเพิ่มขึ้นหรือก่อให้เกิดผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด 

ความไม่พึงพอใจในการท�างาน และองค์การไม่สามารถที่จะขาดได้

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน

 2.1 ทฤษฎีค่าจ้างที่ยุติธรรม (The Just Price Wage) ทฤษฎีนี้มีความคิดว่า ค่าจ้าง 

ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้ท�างานด�ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมใกล้เคียงกับลักษณะของงานที่ท�าอยู่ หรืออยู่ 

ในระดับเดียวกันกับดับช้ันฐานะท่ีเขาด�ารงชีพอยู่ ดังน้ัน ตามแนวทางนี้หากบุคคลใดได้ท�างานในต�าแหน่ง 

ที่ส�าคัญขึ้น ค่าจ้างท่ียุติธรรมของเขาก็จะต้องสูงขึ้นเท่าเทียมกันด้วย ทฤษฎีค่าจ้างนี้ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีเก่า 

แก่ที่มีมาช้านานแล้วในสังคมเศรษฐกิจสมัยเดิมตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งมาถึงยุคกลางที่มีการจ้างแรงงาน

มากขึ้น การต้องมีวิธีก�าหนดราคาค่าแรงงานจึงมีความส�าคัญในสมัยนั้น แต่ระดับการจ่ายในระยะแรกส่วน

มากยังอยู่ในระดับต�่าโดยถือหลักเพียงเพื่อให้สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ตามควร และยังไม่สัมพันธ์กับต้นทุน

ผลผลิตแต่อย่างใด

 2.2 ทฤษฎีค่าจ้างจากผลของการเจรจาต่อรอง (Bargaining Theory of Wage) ทฤษฎีนี้

มีข้อสมมติว่า แท้จริงแล้วค่าจ้างของงานระดับต่างๆจะมีหลายอัตรา โดยจะมีการกระจายเป็นช่วงของอัตรา

ค่าจ้างหลายๆอัตราด้วยกันโดยระดับสูงสุด ก็จะเป็นค่าจ้างสูงสุด ที่นายจ้างเต็มใจจะจ่าย และระดับต�่าสดุ 

คอืค่าจ้างต�า่สุด ท่ีซึง่คนงานจะเตม็ใจรบั ในการนีน้ายจ้างและลกูจ้างกจ็ะท�าการต่อรองกนัเพือ่ก�าหนดค่าจ้าง
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ที่แท้จริงขึ้นภายในช่วงดังกล่าว ท้ังน้ีเพื่อจะน�าเอาอัตราที่ต่อรองกันน้ันมาจ่ายให้กับคนงาน ดังน้ัน ค่าจ้าง 

จึงเท่ากับเกิดจากอ�านาจการเจรจาต่อรองกันในทางเศรษฐกิจของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ทฤษฎีนี้เท่ากับ

เป็นการปรับปรุงทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิตสุดท้าย โดยได้มีการน�าเอาสหภาพแรงงานเข้ามา และในเวลา

เดียวกันก็ยังคงอยู่ในกรอบของทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิตด้วย

 2.3 โครงสร้างค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ส�านักงาน ก.พ.) สามารถ 

จ�าแนกค่าตอบแทนออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) เงินเดือนพ้ืนฐาน (Base Salary) เป็นค่าตอบแทนที่จ่าย 

ให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคนตามประเภทต�าแหน่งและระดับต�าแหน่ง เพื่อสะท้อนถึงขนาดของงาน 

(Job Size) ผลงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) โดยแบ่งออกเป็น 4 บัญชี ตามประเภท

ต�าแหน่ง ได้แก่ ประเภทบริหาร ประเภทอ�านวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป 2) ค่าตอบแทน

ลักษณะอื่นๆ (Allowance) เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญตามลักษณะงาน ต�าแหน่ง

งาน สภาพการท�างาน หรอืลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ  ค่าตอบแทนลักษณะน้ีสามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจงูใจ

และปรับค่าตอบแทน ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ในปัจจุบันประกอบด้วยค่าตอบแทนหลายลักษณะภายใต้

กฎและระเบียบที่แตกต่างกันออกไป เช่น เงินประจ�าต�าแหน่ง เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในบางส่วนราชการมีการก�าหนดค่าตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ได้ เช่น เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงานส�าหรับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น 3) สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล (Benefit/Fringe 

Benefit) ได้แก่ 3.1) สวสัดกิาร คอื ค่าตอบแทนทีท่างราชการจดัให้แก่ข้าราชการในฐานะทีเ่ป็นสมาชกิส่วนหนึง่

ขององค์การ เพือ่ช่วยให้มคีวามมัง่คงในการด�ารงชวีติ ตลอดจนเป็นเครือ่งมอืในการเสรมิสร้างขวญัและก�าลงั

ใจให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.2) ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้

แก่ข้าราชการ เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการปฏบิตังิาน 4) เงนิรางวลัประจ�าปี (Bonus) เป็นค่าตอบแทน

ทีจ่่ายให้กบัข้าราชการในลกัษณะเงนิรางวลัประจ�าปีของหน่วยงาน โดยมกีารจัดสรรให้กับข้าราชการในองค์กร

เพือ่เป็นแรงจูงใจในการพฒันาการปฏบิตัริาชการ และเป็นการเชือ่มโยงค่าตอบแทนกบัผลการปฏบัิตงิานของ

ส่วนราชการและข้าราชการ โดยส่วนราชการจะมกีารจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการ และมกีารประเมินผล

เป็นประจ�าทุกปีร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สรปุได้ว่า ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถงึ สิง่ทีจ่่ายให้กบับคุลากรเพือ่ทดแทนการท�างาน

ของบคุลากร ซึง่อาจอยูใ่นรปูของตัวเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงินกไ็ด้ แต่ค่าตอบแทนทีน่ายจ้างจะต้องจ่ายให้กบัลกูจ้าง

ตามกฎหมายเรียกว่า “ค่าจ้าง” นั้น ต้องเป็นตัวเงินเท่านั้น การจ่ายค่าตอบแทนมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ดึงดูด

คนให้เข้ามาท�างานในองค์การ (2) เพื่อองค์การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ (3)เพื่อจูงใจให้พนักงานท�างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) เพื่อสร้างความพอใจให้กับพนักงาน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าจ้างมี

ทัง้ปัจจยัทัว่ไป เช่น ระดบัค่าจ้างทัว่ไป ความสามารถในการจ่ายขององค์การ และลกัษณะของเนือ้งานในแต่ละ

ต�าแหน่ง เป็นต้น และปัจจยัทีต่วัพนกังานเองว่ามคีณุสมบตัเิช่นใด การจ่ายค่าจ้างขององค์การแต่ละแห่งแตก

ต่างกันไปตามโครงสร้างการจ่ายของแต่ละองค์การ ข้ึนอยู่กับปัจจัยแวดล้อมที่จ�ากัดของแต่ละองค์การ และ

ประเภทของค่าตอบแทนมีหลายประเภทข้ึนอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง เช่นหากแบ่งตามชนิดของส่ิงที่จ่าย 

แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นต้น
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความส�าเร็จในการท�างาน 

 3.1 ทฤษฎีของ Gattiker & Larwood (1986) ได้เสนอองค์ประกอบของความส�าเร็จ 

ในอาชีพว่าสามารถ พิจารณาได้จากองค์ประกอบ 4 ด้าน

  1. ด้านบทบาทการท�างาน (Job Success) เป็นการรับรู ้ภายในจากการรวบรวม 

พฤติกรรมที่ปฏิบัติงานส�าเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในการท�างาน ซึ่งมาจากแนวคิดการรับรู้ในอาชีพ ของ

ตนเอง(Occupational Self-concept) โดยพบว่ามีการรับรู้ความส�าเร็จในอาชีพจากบทบาทการท�างานของ

ตนเอง เช่น รับรู้ถึงความส�าคัญของงาน มีความช�านาญในงาน ได้รับความไว้วางใจจาก ผู้บริหารระดับสูง 

ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีอ�านาจในการตัดสินใจในงานท่ีท�า มีความสามารถในการบริหารงาน 

ท�างานด้วยใจรักและรับผิดชอบในหน้าที่

  2. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล (Interpersonal Success) เป็นการรบัรู ้ภายในจติใจ

ของตนเองว่าตนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน อย่างจริงใจ ผู้บริหาร

ระดับสูงให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงาน มอบหมายหน้าที่ส�าคัญให้รับผิดชอบ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความ

เคารพเต็มใจช่วยเหลืออย่างจริงใจ และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น อย่างดี

  3. ด้านการเงิน (Financial Success) เป็นการรับรู้จากภายนอกที่ได้รับ ผลประโยชน์

หรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับผลงาน เม่ือเทียบกับความรู้ความสามารถและ ประสิทธิภาพในการท�างาน

กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บริหารระดับเดียวกัน โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่ พึงพอใจเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

  4. ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนต�าแหน่ง (Hierarchical Success) เป็นการรับรู้ 

ภายนอกเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งเกิดจากสะสมอายุงานและการท�างานในต�าแหน่ง นั้น 

ๆ ตามทีอ่งค์การเป็นผูก้�าหนด โดยใช้ความรูค้วามสามารถและทกัษะทีมี่จนประสบความส�าเร็จใน หน้าทีก่าร

งานและเป็นที่ยอมรับ จึงจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

  สรุปได้ว่า ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน สิ่งส�าคัญพื้นฐานที่ควรมี คือ ความรู้ด้านความ

สามารถ ทักษะการท�างาน รวมท้ังบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เช่น บุคลิกภาพแบบมีจิตส�านึก เป็นต้น เมื่อมีสิ่ง

พืน้ฐานอยู่ภายในตวับคุคล สิง่เหล่านีจ้ะขบัเคลือ่นให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการท�างาน รวมทัง้ยังเกดิความ

สามารถในการปฏบัิติงานและแก้ไข้ปัญหาต่างๆได้ อนัจะช่วยส่งเสรมิให้พนกังานในองค์กรประสบความส�าเรจ็

ในการท�างาน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดการพัฒนางานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยิ่งๆขึ้นไปในที่สุด

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ 

 4.1 พนดิา ธนวฒันากลุ (2547) กล่าวว่าพฤตกิรรมการท�างานบรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

หมายถึง การกระท�าที่พนักงานแสดงออกในการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) ความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง หมายถงึ การทีพ่นกังานกระท�าหรอืแสดงออกถึงการพยายามหาความรู้เก่ียวข้องกบัการปฏบิตังิาน  

มีความตั้งใจ เอาใจใส่ อดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างาน 

จะแล้วเสร็จ รวมถึงการวางแผนในการท�างานและยอมรับผลของการกระท�าของตนเองที่เกิดข้ึนทั้งในด้าน 

ที่เป็นผลดีและผลเสีย (2) ความรับผิดชอบต่อองค์กร หมายถึงการที่พนักงานท�างานโดยตระหนักถึงบทบาท
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หน้าที่รับผิดชอบตลอดจนความรับผิดชอบที่ได้รับการมอบหมาย มีความตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรล ุ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยยึดมั่นตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งและข้อก�าหนดต่างๆ  

ขององค์กรรวมถึงเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น�ามาใช้เพื่อประโยชน์ 

ส่วนบุคคล รักษาข้อมูลความลับขององค์กร 

 4.2 กระทรวงศกึษาธิการ( อมรวรรณ แก้วผ่อง 2542; อ้างองิจากกระทรวงศกึษาธกิาร. 2524) 

พิจิตรา พงษ์จินดากร (รุ่งทิวา กันหาทิพย์. 2543; อ้างอิงจาก พิจิตรา พงษ์จินดา. 2525) ได้แบ่งประเภทของ

ความรบัผิดชอบตามลกัษณะความหมายไว้อย่างสอดคล้องดังน้ี 1). ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมายถึงการรบั

รูฐ้านะและบทบาทของตนทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของสังคมซึง่จะต้องด�ารงตนอยู่ในสภาพทีช่่วยเหลือตนเองได้โดยท่ี

บคุคลควรจะวเิคราะห์และแยกแยะว่าสิง่ใดถูกหรอืผิด เหมาะสมหรอืไม่และมคีวามสามารถทีจ่ะเลอืกตดัสนิใจ

ในการเป็นที่ยอมรับของสังคม 2). ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึงภาระและหน้าที่ของบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง

และมีส่วนร่วมต่อสวัสดิภาพของสังคมที่ตนเป็นสมาชิกด้วยเหตุที่บุคคลทุกคนเป็นส่วนประกอบของสังคมไม่

ว่าจะเป็นสังคมขนาดเลก็จนถงึสงัคมขนาดใหญ่ได้แก่ครอบครวั ช้ันเรยีน สถานศกึษา ชมุชน และประเทศชาติ

ตามล�าดบัดงันัน้การกระท�าของบคุคลใดบคุคลหน่ึงย่อมต้องส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมไม่มากกน้็อยเม่ือ

บุคคลทุกคนมีภาระหน้าที่ที่จะเกี่ยวพันกับสวัสดิภาพของสังคม

สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบ เป็นสิ่งส�าคัญและมีความจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานของทุกคนดังนั้น 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรับผิดชอบที่บุคคลแสดงออกถึงการท�าหน้าที่ของตนและ

งานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบและมีการวางแผน มีความขยันหมั่นเพียร 

อดทน กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตรงต่อเวลาไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้วเสร็จ 

ยอมรับผลของการกระท�าทั้งผลดีและผลเสีย พยายามท�าหน้าที่ต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ โดยมีความ

ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยึดมั่นตามระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่งและ

ข้อก�าหนดต่างๆ ขององค์กร รวมถึงเป็นผู้ใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่น�ามา

ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการได้รับการยอมรับนับถือ

 5.1 ทฤษฎลี�าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow ได้กล่าวว่า ความต้องการได้รับความนบัถอื

ยกย่อง ( Self-Esteem needs)เมือ่ความต้องการได้รบัความรักและการให้ความรกัแก่ผูอ่ื้นเป็นไปอย่างมเีหตผุล

และท�าให้บุคคล เกิดความพึงพอใจแล้ว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขั้นต่อไปมา

แทนที่ กล่าวคือมนุษย์ต้องการที่จะได้รับความนับถือยกย่องออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นความ

ต้องการนับถือตนเอง (self-respect) ส่วนลักษณะท่ี 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อื่น 

(esteem from others)

1. ความต้องการนับถือตนเอง (self-respect) คอื ความต้องการมีอ�านาจ มคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง 

มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่น และมีความเป็นอิสระ ทุกคน

ต้องการทีจ่ะรูสึ้กว่าเขามคีณุค่าและมคีวามสามารถทีจ่ะประสบความส�าเร็จในงานภาระกิจต่างๆ และมชีวีติที ่เด่นดัง
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2. ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้อ่ืน (esteem from others) คือ ความต้องการมี

เกียรติยศ การได้รับยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มีสถานภาพ มีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขาน และ

เป็นทีช่ืน่ชมยนิด ีมคีวามต้องการทีจ่ะได้รบัความยกย่องชมเชยในสิง่ทีเ่ขากระท�าซึง่ท�าให้รูส้กึว่าตนเองมคีณุค่า

ว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับจากผู้อื่น

สรุปได้ว่า ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของล�าดับช้ันใน

เรื่องความต้องการด้านแรงจูงใจตามทัศนะของ Maslow ในเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นภายในจิตนั่นคือ บุคคลจะ

แสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็เมื่อภายหลังจาก ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของได้รับ

การตอบสนองความพึงพอใจของเขา

 5.2 แนวคิดทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory) ได้กล่าวว่า การได้รับ

การยอมรับ (Recognition) คือ การได้รับความยอมรับนับถือจากบุคคลรอบข้าง หรือได้รับการยกย่องชมเชย

ในความสามารถ รวมทัง้การให้ก�าลงัใจหรอืการแสดงออกอืน่ใดทีแ่สดงให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ 

ได้แก่การยกย่องชมเชยภายในองค์การ ความภาคภมูใิจในอาชพี การได้รับการยอมรับจากองค์การ การได้รบั

การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และการมีเกียรติศักดิ์ศรีในอาชีพ เป็นต้น 

สรปุได้ว่าการได้รบัการยอมรบันับถอืเป็นองค์ประกอบอกีหนึง่ประการท่ีส่งผลต่อแรงจงูใจในการ

ปฏบัิตงิาน ดงันัน้การได้รบัการยอมรบันับถอื หมายถงึ การได้รบัการยกย่องนบัถอืหรอืการยอมรบัจากผูบ้รหิาร 

เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ การด�ารงต�าแหน่งหรือการยกย่องชมเชย

ในการปฏิบัติงานที่บรรลุความส�าเร็จ

 3.6 การทบทวนองค์ประกอบของตัวแปรที่ใช้ศึกษา ที่น�าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิด

ผู้วิจัยท�าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัยที่มี

ผลต่อแรงจงูใจในการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพของพนักงานเทศบาลเมอืงสิงหนคร สามารถสรุปเป็นตารางสรปุ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
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คว
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ถี่

1. ด้านความรับผิดชอบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6

2. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5

3. ด้านคุณภาพงาน ✓ ✓ ✓ 3

4. ด้านปริมาณงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 4

5. ความส�าเร็จในการท�างาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 7

6. ค่าตอบแทน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  8

7. สวัสดิการ ✓ ✓ ✓ ✓ 4

8. ด้านการได้รบัการยอมรบันบัถอื ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 6

9. ด้านนโยบายและการบริหาร ✓ ✓ ✓ ✓ 4

10. ด้านความมั่นคงในงาน ✓ ✓ ✓ ✓ 4

11. สภาพแวดล้อมในการท�างาน ✓ 1

12. การปกครองบังคับบัญชา ✓ ✓ ✓ 3

จากตารางที่ 1 พบว่า นักวิจัยศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการท�างาน มีทั้งสิ้น 12 ประเด็นดังนี้ 1)ด้านความรับผิดชอบ 2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร  

3) ด้านคณุภาพงาน 4) ด้านปรมิาณงาน 5) ด้านความส�าเรจ็ในการท�างาน 6) ด้านค่าตอบแทน 7) ด้านสวัสดิการ  

8) ด้านการได้รบัการยอมรบันบัถอื 9) ด้านนโยบายและการบริหาร 10) ด้านความมัน่คงในงาน 11) ด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน 12) ด้านการปกครองบงัคบับญัชา และปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อการท�างานทีม่คีวามถ่ีสงูสดุ  

4 อันดับแรก ได้แก่ 1. ค่าตอบแทน มีความถี่ 8, 2. ความส�าเร็จในการท�างาน มีความถี่ 7, 3. ความรับผิด

ชอบ มีความถี 6, 4. การได้รับการยอมรับนับถือ มีความถี่ 6

การศกึษาในครัง้นี ้จงึท�าการก�าหนดองค์ประกอบทีใ่ช้ในการศึกษา จ�านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. ค่าตอบแทน 2. ความส�าเร็จในการท�างาน 3. ความรับผิดชอบ และ 4. การได้รับการยอมรับนับถือ
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้ได้รูปแบบของปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร 

ในด้าน ค่าตอบแทน ความส�าเสร็จในการท�างาน ความรับผิดชอบ การได้รับการยอมรับนับถือ เพื่อน�ามา

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเชื่อมโยงไปสู่ปัจจัย 

ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�างานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

เพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดงานวิจัยได้ดังนี้

ตัวแปรอิสระ	 	 	 	 	 	 ตัวแปรตาม

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการประสิทธิภาพ

ในการท�างานของพนักงานเทศบาล 

เมืองสิงหนคร

1. ค่าตอบแทน

 1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

2. ความส�าเร็จในการท�างาน

 2.1 การท�างานให้ส�าเร็จตาม

  ระยะเวลาที่ก�าหนด

 2.2 การได้เลื่อนต�าแหน่ง

3. ความรับผิดชอบ

 3.1 ความรับผิดชอบต่อตนเอง

 3.2  ความรับผิดชอบต่อสังคม

4. การได้รับการยอมรับนับถือ

 4.1 การได้รับการยอมรับนับถือ 

  จากตนเอง

 4.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 

  จากผู้อื่น

รูปที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย	 
ที่มา	:	คณะผู้วิจัย
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อภิปรายผล

บทความนีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่พฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัปัจจยัจงูใจทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ

ในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง  

1) ค่าตอบแทน 2) ความส�าเร็จในการท�างาน 3) ความรับผิดชอบ และ 4) การได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งเป็น

แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน

ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับงานวิจัยในอนาคตจะเป็นการน�ากรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยจูงใจที่ส ่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานเทศบาลเมองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไป

ท�าการศึกษาไปท�าการศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในเทศบาลเมองสิงหนครต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กฤตภาคิน มิ่งโสภาและณกมล จันทร์สม. (2564). แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน. 
จาก https://shorturl.asia/8rNC9 

เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม. (2553). การจัดการคุณภาพชีวิตการท�างานในบริษัทที่ได้รับรางวัลจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมประจ�าปี 2551 และ
บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการท�างานจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย .กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
:จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NDJ/article/view/3034/2590

เขมิกา กิตติพงศ์.(2015). ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด.
จาก https://shorturl.asia/Arm7C 

ฐากูร ปาละนันทน์.(2554). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยชุมชน.จาก https://
shorturl.asia/AjxWu 

ธีรพันธ์ ลมูลศิลป์.(2562).แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิตโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต.์จาก https://shorturl.asia/W9QYJ 

นวลพรรณ บุญฤทธิ์.(2558). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุร.ีจาก https://shorturl.asia/f7QFn 

นิตยา ไชยทองศรี,สุธรรม พงษ์ส�าราญ และอิงอร ตั้นพันธ์.(2563). แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ซัมมิทโอโต ลอดี้ อินดัสทรี จ�ากัด.  
จาก https://shorturl.asia/gGC5I 

บุญญารัตน์ กลัดทอง.(2556). การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส�านักงาน ก.พ. จาก https://shorturl.asia/vNg2E 

ปทิตตา จันทวงศ์ .(2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ.่จาก https://shorturl.asia/kZFLU 

ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2558). ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
บริษัทก่อสร้าง :บริษัทอินเตอร์เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จ�ากัด.จาก https://shorturl.asia/
b4sXk 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 181



ปิยธิดา กวินภัทรเวช. (2557). แรงจูงใจที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายผลิตโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุร.ีจาก https://shor-
turl.asia/1s9pJ 

พนิดา ธนวัฒนากุล.(2547). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท�างานบริการอย่างมี
ความรับผิดชอบของพนักงานช่างในกลุ่ม บริษัท ไทยรุ่งยุเนียนคาร์ จ�ากัด (มหาชน) . 
(ปริญญานิพนธ์) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).กรุงเทพฯ: 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.จาก http://bsris.swu.ac.th/thesis/
PT421998570RB899f.pdf

พัชรนันท์ ข�ามะโนและวิชากร เฮงษฎีกุล.(2564). ปัจจัยจูงใจในการท�างานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จ�ากัด และบริษัทรอแยลฟู้ดส์ 
จ�ากัด (มหาชัย).จาก https://shorturl.asia/29Y5p 

พีระพัฒน์ สมศรี.(2564). แรงจูงใจในการท�างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร.ีจาก https://shorturl.asia/hBUYE 

พงศ์เทพ ประสพเหมาะ.(2564).ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ส�านักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี).จาก https://shorturl.asia/xBT6e 

พิจิตรา พงษ์จินดากร. (2525). การทดลองสอนความรับผิดชอบแก่เด็กที่มีระดับพัฒนาการทาง 
สติปัญญาต่างกันโดยวิธีกลุ่มสัมพันธ.์ (วิทยานิพนธ์) การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิรศักดิ์ อินทวงศ์ และกฤษดา เชียรวัฒนสุข.(2564). อิทธิพลก�ากับของการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ที่มีต่อปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุนและประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบริษัท ฟูรูกา
วาเมททัล(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน).จาก https://shorturl.asia/un58L 

สุเนตร นามโคตศรี.(2553). คุณภาพชีวิตการท�างานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลในเขต
อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.จาก https://shorturl.asia/egs0Q 

สุมานันท์ สกุลดี.(2561). แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย.
จาก https://shorturl.asia/OnzeZ 

สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์.(2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานสาย
เทคโนโลยีของธนาคารแห่งหนึ่ง.จาก https://shorturl.asia/2w9e5 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส�านักงาน ก.พ.). (2555). คู่มือระบบค่าตอบแทนส�าหรับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ.จาก https://www.ocsc.go.th/compensation

อมรวรรณ แก้วผ่อง. (2542). การเปรียบเทียบผลของกิจกรมกลุ่มและการให้ค�าปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อ
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปี ที่ 2 โรงเรียนวัดน้อยใน กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์) การศึกษามหาบัณฑิต,  
สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 182



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�าไปสูก่าร

เสนอบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในยุคดิจทิลั 4 หน้าที ่ได้แก่ 1) สร้างคณุภาพชีวติและสวสัดกิาร

ที่ดีข้ึนแก่พนักงาน 2) จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานและองค์กร  

3) สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีเ่พิม่ประสิทธภิาพการท�างานและ 4) มุ่งเน้นการท�างานภายใต้ความ

หลากหลาย คณะผู้วิจัยคาดว่าเมื่อฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรสามารถด�าเนินการตามบทบาท 

ดังที่เสนอมานี้ จะส่งผลให้การท�างานภายในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

ค�าส�าคัญ : บทบาทหน้าที่, ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์, ยุคดิจิทัล

Abstract

Human resource management in the digital age is an important organizational unit with 

a focus on proactive work from creating recruiting strategies, training, to creating attractive benefits 

for the employees. This paper aimed to present the roles and responsibilities of human resource 

management in the digital era. When the authors reviewed the literature and related research from 

a recognized database, 40 articles were found that resulted in the presentation of the four roles of 

human resource management in the digital era. These were as follows: (1) Build the quality of the 

working life and better welfare for the employees, (2) provide training courses that would be in line 

with the needs of employees and the organization, (3) support the use of technology and equipment 

that would enhance work efficiency, and (4) focus on working under diversity. The authors believed 

that when the organization’s human resource management could perform the proposed roles, this 

would result in higher efficiency of working within the organization.

Keywords : Roles, Human Resources Management Department, Digital Era
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บทน�า

ปัจจุบนับทบาทหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย์ในยคุดจิทิลัมคีวามส�าคญัมากขึน้อนัเนือ่ง

มาจากสภาพแวดล้อมขององค์การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา Tulgan (2005) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของ “สงครามคนเก่ง (War for Talent)” ดังนั้นองค์การต้องค�านึงถึง

การรกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถไว้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่ความคาดหวงัของพนกังานด้านการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์นัน้ถอืเป็นหน้าทีข่องผูจ้ดัการแต่ละฝ่ายในองค์การ พนกังานทีด่ทีีส่ดุมกัจะออกจากองค์การหากเรือ่งท่ี 

พนักงานสนใจและให้ความส�าคัญน้ัน องค์การไม่สามารถจัดหามาให้พนักงานเหล่าน้ันได้อย่างเหมาะสม  

ด้วยเหตุผลหลักท่ีพนกังานออกจากงานคอืความไม่พอใจในทกัษะและความเก่งของพนกังานว่าจะมกีารพฒันา

ไปได้อย่างไร ในทศิทางใด อนัเนือ่งมาจากความด้อยคณุภาพของการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัการสายงาน

หลกัในการนีผู้จ้ดัการสายงานหลกัเป็นผูร้บัผดิชอบในการด�าเนนิกจิกรรมการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เพือ่ทีจ่ะ

อ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการพัฒนาให้กับพนักงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังเป็นการ

จัดกิจกรรมที่หลากหลายส�าหรับบุคลากรในองค์การที่ต้องการการบริหารการพัฒนาทักษะและการจูงใจใน 

การท�างาน (Decenzo & Robbins, 1999) 

ในช่วงท่ีผ่านมาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจจะดู

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงวนเวียนกับเรื่องการสรรหาบุคลากร (Sourcing & Hiring) การพัฒนาภาวะผู้น�า  

(Leadership Development) การบริหารเส้นทางอาชีพ (Career Management) การก�าหนดและวางแผน

พัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) การบริหารพนักงานกลุ่มศักยภาพ (Talent Management)  

การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation & Benefits Plan) รวมทั้งงานพนักงาน

สัมพันธ์และคุณภาพชีวิตในการท�างาน (Employee Relations & Work-life Management) แต่เคร่ืองมือที่ใช ้

ในการบริหารจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นได้เปล่ียนแปลงไปมาก เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปเร็ว 

รวมทัง้ความคาดหวงัของพนักงานรุน่ใหม่ก็เปลีย่นตามไปด้วย ฝ่ายบริหารทรพัยากรมนษุย์จงึต้องปรบัตวัเอง 

ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง พนักงานรุน่ใหม่คุน้เคยกบัอุปกรณ์อัจฉรยิะ (Smart Devices) และแอปพลเิคชัน่มอืถอื  

(Mobile Application) ในหลายรูปแบบ 

บทความน้ีคณะผู้วิจัยเริ่มด้วยการตั้งค�าถามแรกว่าท�าไมฝ่ายบริหารจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 

การจัดการในส่วนของทรัพยากรมนุษย์ แล้วตั้งค�าถามต่อไปว่าอะไรคือบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

ในส่วนของทรพัยากรมนษุย์มคีวามแตกต่างอะไรเกดิขึน้บ้าง และชีใ้ห้เหน็ถงึข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ทีม่ต่ีอบทบาท

หน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ท�าไมฝ่ายบริหารจึงต้องเข้าไปเก่ียวข้องในงานทรัพยากร

มนุษย์ Noe (2002) ได้กล่าวถึงเหตุผลประการแรกคือ การปรับเปลี่ยนงานทรัพยากรมนุษย์มาอยู่กับผู้จัดการ

สายงานหลักและการบูรณาการงานการทรัพยากรมนุษย์เข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือการเกิดขึ้นของกลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Development: SHRD) เหตุผลประการที่สอง 

คอื บทบาทของฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในการให้ความส�าคญักบัการสร้างและกระตุน้สภาพแวดล้อมการ

ท�างานให้เหมาะสมเพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูใ้นองค์การ เหตผุลประการทีส่ามคือ ฝ่ายบริหารเข้าไปมส่ีวนร่วม

ในการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนบทบาทของผู้จัดการและน�าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการจัดการกับ

พนกังานในองค์การอนัเป็นการสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงเพือ่น�าไปสูก่ารแสดงบทบาทหน้าทีข่องฝ่ายบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเสนอบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การสร้างผลิตภาพด้านแรงงานให้เกิดขึ้นในองค์กร  

ทีก่่อให้เกดิประสทิธิผลและความคุม้ค่าในการลงทนุ การพฒันาบคุลากรให้มกีารเรียนรู้ ความสามารถทีพ่ร้อม

รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์การมีความสามารถให้ศักยภาพและขีด 

ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลต่อการประกอบการได้อย่างเต็มที่ด้วยกิจกรรมการสรรหาการคัด

เลือก การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ การพัฒนา

องค์กร การพัฒนาค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร การพฒันาคณุภาพชวีติในการท�างาน และการพฒันาจติส�านกึ

ที่รับผิดชอบต่อการท�างานของตนเองและต่อสังคม (สุนันทา เลาหนันท์, 2556) 

ความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (The Importance of Human  

Resource Management) ท�าให้เกดิประสทิธภิาพและคุม้ค่าแก่การลงทนุน้ัน จะต้องด�าเนินการเป็นกระบวนการท่ี

ต่อเนือ่งสัมพนัธ์กันเป็นระบบมขีัน้ตอนกล่าวคอืเร่ิมจากการจดัหาทรัพยากรมนุษย์ การให้รางวลัทรัพยากรมนษุย์  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย์ (ภิราช รัตนันต์, 2556)  

ขัน้ตอนแรก คอื การจดัหาทรพัยากรมนษุย์ ประกอบไปด้วย 1) การวเิคราะห์และออกแบบงาน 2) การวางแผน 

ทรัพยากรมนุษย์ 3) การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนที่สอง คือ การให้รางวัลทรัพยากร

มนุษย์ ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ขั้นตอนที่สาม คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบ

ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา ข้ันตอนที่ส่ี คือ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ เช่น แรงงานสัมพันธ์ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหน้าที่หนึ่งที่หน่วยงาน

ทรัพยากรมนุษย์ต้องให้ความส�าคัญและด�าเนินการด้วยความเข้าใจ เพื่อสร้างบรรยากาศของความสัมพันธ์ 

อนัดีระหว่างองค์การกับพนกังานให้เกิดความสมดลุ ขัน้ตอนทีห้่า คือ การวิจยัทรัพยากรมนษุย์ คอื การศกึษา

ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูล เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานหรือองค์ 

การอย่างเป็นระบบ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2544) 

ซึง่ในรายละเอยีดนัน้ จะต้องให้ความส�าคญัในกระบวนการวจิยัตามระเบยีบข้ึนอยู่กับวตัถปุระสงค์นัน้  

เพื่อการตรวจสอบทรัพยากรมนุษย์ การประเมินกิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ต้องอาศัยการออกแบบการวิจัย 

และสถิติที่ใช้ การวิจัยการตรวจสอบทรัพยากรมนุษย์ก็เพื่อ ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งจะ

เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ (Applied Research) สามารถที่จะใช้วิธีการต่างๆ ซึ่ง Werther and Davis (1993)  

ได้กล่าวไว้คือ วิธีการเปรียบเทียบ วิธีใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก วิธีการทางสถิติ วิธียินยอมปฏิบัติและวิธีการ

บริหารโดยวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามองค์การจะต้องมีการบริหาร ลักษณะของการท่ีบุคลากรออกจาก

งาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เกิดระเบียบในการปฏิบัติ และเกิดขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ให้ยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ที่สุด (เสนาะ ติเยาว์, 2534)
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2. บทบาทหน้าที่ของฝ่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Roles and Duties of the Human 

Resources Management Department)

Noe (2002) อธิบายว่าผู้จัดการมีบทบาทส�าคัญในการพิจารณาความส�าคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแสดงบทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง Dye (1990)  

ได้กล่าวสรุปถึงการก�าหนดบทบาทของทรัพยากรมนุษย์มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

บทบาทแรก คือ บทบาทการจัดการผลงานระดับบุคคล กล่าวคือ การกระตุ้นพนักงานให้มี 

การเปล่ียนแปลงผลงาน การให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน และการติดตามกิจกรรมการฝึกอบรม บทบาท

ที่สอง คือ บทบาทการพัฒนาพนักงานเป็นบทบาทเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และเตรียมการให้พนักงานมี

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการปฏิบัติงาน บทบาทที่สาม คือ บทบาทด้านวางแผนและจัดสรรทรัพยากร 

คือการแปลงแผนยุทธศาสตร์ในการมอบหมายงานและก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการจัดท�าโครงการต่าง ๆ 

บทบาททีส่ี่ คอื บทบาทการประสานงานกลุม่อย่างเป็นอิสระ คอื การชักชวนหน่วยงานอ่ืนเพือ่เตรียมด�าเนนิ

การในเรือ่งของทรพัยากรทางการบรหิาร โดยกลุม่การท�างานต้องเข้าใจเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงาน

อืน่ ๆ บทบาททีห้่าคอื บทบาทการจดัการผลงานกลุม่ คอืการก�าหนดขอบเขตความรบัผดิชอบพบปะหารอืกับ

ผูจ้ดัการฝ่ายอืน่ ๆ  เพ่ือหารอืเก่ียวกับผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงในหน่วยงานของแต่ละกลุ่ม อ�านวยความ

สะดวกในการเปลี่ยนแปลงและด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ บทบาทที่หกคือ บทบาทการติดตามสภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจคือ พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและมีส่วนร่วมในการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ 

และบทบาทสุดท้าย คือ บทบาทการเป็นตัวแทนของหน่วยงาน คือพัฒนาความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร

กับผู้จัดการหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับความต้องการของกลุ่มงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 

บทบาทและความรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้น ตามความเห็นของ  

Dale Beach ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านนี้ควรมีบทบาท

ส�าคญั 4 ประการ คอื บทบาทในการรเิริม่และการก�าหนดนโยบาย (Policy Initiation and Formulation) บทบาท

ในการแนะน�า (Advice) บทบาทในการให้บริการ (Service) และบทบาทในการควบคุม (Control) ซึ่งแต่ละ

บทบาทนัน้มสีาระส�าคญัคอื ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ มบีทบาทส�าคญัในการเสนอแนะ หรือจดัท�านโยบายใหม่ๆ 

ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานไปยังผู้บริหารและพิจารณาทบทวนนโยบายที่เคยใช้อยู่ด้วย  

ซึ่ง การก�าหนดบทบาทของทรัพยากรมนุษย์มีสาระส�าคัญ 10 ประการได้ดังนี้ (1) หลักความเป็นธรรม  

(Principle of Fairness) (2) การเคารพผู้อื่น (Respect) (3) การยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก (Holistic  

Principle of Organization) (4) การบริการ (Service) (5) การให้ค�าแนะน�า (Advocacy) (6) อ�านาจหน้าที่  

(Authority) (7) การให้เหตุผล (Reason) (8) บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ (Role of Human Resource)  

(9) ทุกส่วนหรือเฉพาะส่วน (The Whole Versus The Part) (10) ใช้การไกล่เกล่ียมากกว่าการตัดสิน  

(Mediation, Not Arbitration)

3. แนวคดิของฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในยคุดจิทิลั (The Concept of Human Resource 

Management in the Digital era)

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) หรือ ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์การที ่

สมควรได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพให้มีคุณค่า และให้ผลตอบแทนแก่องค์การไปนานเท่านาน  
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การสัมมนา ให้ความรู้ ความสามารถที่ทันสมัย

ต่อสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ท้ังผู้บริหารองค์การ และ พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญ  

(พยอม วงศ์สารศรี, 2543) 

Leonard Nadler and Zas Nadler (1998) ได้เสนอขอบข่ายกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร

บุคคลที่เช่ือมโยงถึงกัน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2) การจัดการทรัพยากรบุคล  

(3) การดูแลรักษาทรัพยากรบุคคลเพื่อด�ารงรักษาให้ทรัพยากรบุคคลที่มี คุณภาพ สิ่งส�าคัญที่บุคลากรต้อง  

มีคือ (a) แรงจูงใจในการท�างาน เป็นสิ่งส�าคัญในการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจ ท�างานให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง Herzberg (2008) ได้ศึกษาทฤษฎีการจูงใจ พบว่า ปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ 

ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน เป็นแรงจูงใจ

ภายใน และองค์ประกอบค�้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดความพอใจในการท�างาน  

เป็นแรงจงูใจภายนอก (b) ความปรารถนาและความผกูพนัต่อองค์การทีจ่ะท�าให้ ทรพัยากรมนษุย์ทีม่คุีณภาพ

นัน้อยู่กบัองค์กร โดยไม่คดิจะลาออก ท�างานอย่างเดยีวยังไม่พอ แต่ต้องสร้างความปรารถนา และความผกูพนั

ของบุคลากรต่อองค์การ ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญที่หล่อหลอมบุคลากรให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์การ

วิวัฒนาการของยุคดิจิทัล โลกยุคนี้เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ท�างานแทน 

เครื่องมือแบบเก่าพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมาใช้เชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลไปทั่วโลก มีแอพพลิเคชั่นหลากหลายรูปแบบมาใช้ประโยชน์

ในการท�างานให้เป็นไปโดยความสะดวกรวดเร็วในการบริหาร จัดการการผลิต การค้า การลงทุน การบริการ 

(สุนทร ทองก�าเนิด, 2560) องค์กรต้องปรับตัวไปเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) โดยน�าเทคโนโลยี

ดิจิตอลมาช่วยงาน 4 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางสังคม (Social Movement Analysis)  

และ เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technologies) ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อรูปแบบการ

ท�างานขององค์กรในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีสังคม แบบผสมผสานส�าหรับการสื่อสาร

ในองค์กรเพื่อสร้างการร่วมมือ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ให้เป็นระบบเพื่อช่วยการวิเคราะห์ นอกจากนี้  

ในองค์กรดิจิทัล การสื่อสารของผู้น�าจะไม่ได้จ�ากัดแค่ในระดับบุคคลต่อบุคคลมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน

หลายรปูแบบ ท�าให้ผูร้บัข่าวสารมไีด้ในทกุสถานที ่น�ามาใช้การปรับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจทัิล คอื การพฒันา

เทคโนโลยีบนมอืถอืและการท�างานบนอปุกรณ์ไร้สาย (Mobile Technology) รวมทัง้การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเรียก

ว่า ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมทัง้ทกัษะในการท�างานร่วมกนักบัผู้อ่ืนในลกัษณะทมีเสมอืน (Virtual Team) 

จดุเริม่ต้นของการปรบัเปลีย่นงานบรหิารทรัพยากรบคุคลให้เข้าสู่ความเป็นดจิติอล เพือ่รองรับการเป็นองค์กร

ดิจิทัล ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

4. ทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Human Resources)

ปัจจบัุนโลกก้าวหน้ามากขึน้ตามเทคโนโลยแีละพฤติกรรมการใช้งาน ส่งผลให้ในแต่ละช่วงปีทีผ่่าน

มามีการพัฒนาและเดินหน้าไปอย่างสม�่าเสมอ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงยอมรับได้

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตแทบจะทุกช่องทาง 

เรียกว่า ยุคดิจิทัล 4.0 แต่กว่าที่มันจะโตมาได้จนถึงขณะนี้มีพัฒนาการ (Marketeer Team, 2016) ดังนี้ Digital  

1.0 ยุคของการเปิดโลกอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นจุดเปล่ียนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในสังคม เพราะ 
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หลายส่ิงได้เริม่ปรบับทบาทให้เข้าถงึอนิเทอร์เนต็ ได้เปลีย่นวถีิชวีติจากโลกออฟไลน์เป็นโลกออนไลน์ และต้น

ก�าเนดิของการมเีว็บไซต์ทีส่ามารถท�าให้เข้าถึงทกุอย่างได้ ช่วยให้การด�าเนนิชวีติของกจิกรรมต่างๆ อาท ิธรุกจิ 

การค้นคว้า ช่วยให้อ�านวยความสะดวกได้ง่ายขึน้ส่วน Digital 2.0 ยุคของโซเชยีลมเีดยี เมือ่อนิเทอร์เนต็ได้เข้า

มาสู่สังคมเป็นวงกว้าง คนในสังคมได้มีการปรับตัวและใช้งานอินเทอร์เน็ต และให้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ�าวัน 

มากขึ้น 

ทั้งน้ีเครื่องมือโซเชียลมีเดียสามารถเป็นอ�านาจต่อรองของผู้บริโภคในการเลือกรับสินค้าและ

บริการ ในขณะที่ Digital 3.0 ยุคแห่งข้อมูลและบิ๊กดาต้า อนาไลท์ติกส์ คลาวด์คอมพิวติ้ง แอพพลิเคชั่น เป็น

ผลลัพธ์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Digital 2.0 และ 3.0 ส่งผลให้ข้อมูลต่างๆ ได้มีมากขึ้น เกิดเป็นการ

ขยายข้อมลูทีห่ลากหลายจนน่าทึง่ แพลตฟอร์มทางธรุกจิแต่ละชนดิ ได้มกีารขยายออกไปเป็นวงกว้าง และได้

มกีารน�าข้อมลูเหล่านัน้มาปรบัใช้กับธุรกิจมากขึน้ เสมอืนเป็นจดุเริม่ต้นและได้มกีารพฒันามาต่อเนือ่งเป็นการ

เพิ่มศักยภาพในการประดิษฐ์ของมนุษย์ เพื่อข้ามขีดจ�ากัดต่างๆ รวมถึงเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่ 

หรอืจะเรยีกยุคน้ีว่า ยคุ Machine to Machine อาท ิสามารถเปิด-ปิดเครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านของตวัเองโดยผ่าน

แอปพลิเคชัน่ ดงันัน้ ทรพัยากรมนษุย์ยคุดิจทิลั จ�าเป็นต้องพึง่พาโลกออนไลน์หรือดจิทิลั เพราะข้อมลูทกุอย่าง

ถูกเชื่อมโยงอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ในฐานะบุคลากรขององค์กรต้องน�าระบบดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

การปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างด้านการบริหาร ให้เหมาะสมกับยุคสมัย เหมาะสมกับการท�างานของ

คนรุ่นใหม่ ที่มีทักษะความสามารถทางด้านนี้ 

การสรรหาทรพัยากรมนษุย์ในยุคดิจทิลัถือเป็นด่านหน้าส�าคญัในการหาบคุลากรเข้าท�างานแม้จะ

ไม่ใช่หน่วยงานหลักในการสร้างผลประกอบการหรือผลก�าไรแต่ก็มีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนงานอ่ืน ๆ 

ผู้บริหารควรที่จะเริ่มหันมาใส่ใจในกระบวนการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ให้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันมีแนวทางในการ

สรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกใจแรงงานในยุคปัจจุบัน ดังนี้ (1) สร้างแรงจูงใจ องค์การต้องสร้างแรงจูงใจให้คน

รูจ้กัหน่วยงานหรอืบรษัิทให้มากขึน้โดยใช้ทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืการโฆษณาผ่านทางเว็บต่างๆ (2) การพฒันา

คุณภาพเครื่องมือสรรหาและระบบประเมินผู้สมัครงาน ในยุคดิจิทัลเครื่องมือการสรรหาและระบบประเมินผู้

สมคัรงาน จะต้องอ�านวยความสะดวกด้านเอกสารการสมคัรงาน รปูถ่ายซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ 

และระบบการประเมินเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไป (3) การบริหารและสร้างเสริมเครือข่ายทางสังคมของพนักงาน

ให้มากขึ้นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมของตนเองและของพนักงาน

คนอื่น ๆ ในองค์การ (4) การสรรหาทรัพยากรมนุษย์ผ่านบล็อก ของบุคลากรนอกจากลงโฆษณาในเว็บไซต์

ของบริษัทเองหรือตามเว็บไซต์ของบริษัทสรรหาพนักงานอื่น ๆ แล้วการให้ทรัพยากรมนุษย์ได้มีโอกาสไปท�า

กจิกรรมต่าง ๆ  (5) การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ผ่านระบบสมาร์ตโฟนโดยการส่งข้อความประกาศรับสมคัรงาน

ทางมือถือ ซึ่งมักพบอยู่บ่อย ๆ คือ ข้อความโฆษณาสินค้าและบริการต่าง ๆ (6) การสร้างวีดีโอเพื่อสรรหา

ทรัพยากรมนุษย์ (ประคอง สุคนธจิตต์, 2562)
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ

เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” จากบทความวิชาการและบทความวิจัย 

5 ฐานข้อมูล ได้แก่ ThaiJo, EBSCO, ThaiLis, Google Scholar และ Emerald ได้บทความวิชาการและวิจัย

ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 840 บทความ จากนั้นท�าการคัดบทความเฉพาะท่ีเกี่ยวข้องเหลือจ�านวน 40 บทความ 

และคณะผู้วิจัยยังศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือวิชาการ รายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง นิตยสาร วารสาร 

หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และการเขียนบทความ

อภิปรายผลการวิจัย

บทบาทหน้าที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัลก็คือการพัฒนาศักยภาพทั้งใน

เรื่องของทักษะการท�างานและทักษะในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีการพัฒนา ดังนี้

1. สร้างคุณภาพชีวิต และให้สวัสดิการที่ดีขึ้นแก่พนักงาน (Create a Better Quality of Life  

and Welfare for Employees)

การท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง กล่าวได้ว่าการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ทีต้่องปฏิบติัมากกว่ากจิกรรมใด ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิง่โดยในสงัคมอตุสาหกรรมคาดกนัว่ามนษุย์ได้ใช้เวลาถึง

หนึง่ในสามของชวีติเป็นอย่างน้อยอยูใ่นโรงงานหรอืส�านกังาน และยงัเชือ่ว่าในอนาคตใกล้นี ้มนษุย์จ�าเป็นต้อง

ใช้เวลาของชวิีตเก่ียวข้องกับการท�างานเพ่ิมขึน้ไปอกี ซึง่คนวยัแรงงานเป็นกลุม่คนกลุม่ใหญ่ทีส่ดุของโครงสร้าง

ประชากรไทย เป็นกลุ่มคนที่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นกลุ่มประชากรที่

ภาครัฐและเอกชนให้ความส�าคัญไม่เพียงในการพัฒนาศักยภาพแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งเพราะคนเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าและมีความส�าคัญต่อองค์กร ดังนั้น สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท�างานต้องมี

ความเหมาะสมและเอื้อต่อการท�างาน คือ ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีต่องาน มีความมั่งคง (อัมพร ศรี

ประเสรฐิสุข, 2561) ท�าให้เกดิความสขุ โดยจะส่งผลดทีัง้ตวับคุคลและองค์กร เช่น ช่วยเพิม่ผลผลติขององค์การ 

เนือ่งจากการจดัการคณุภาพชวีติในองค์การท�าให้องค์การมนีโยบายและการวางแผนด้านคณุภาพชวีติ มีการ

จดักลยุทธ์การพฒันาคณุภาพชีวติการท�างานด้านต่าง ๆ  ทัง้ในด้านลกัษณะงาน บคุลากร และสภาพแวดล้อมท่ี

ดซีึง่ส่งผลโดยตรงและอ้อมต่อการด�าเนนิงาน เนือ่งจากการมคีณุภาพชีวติการท�างานท่ีดที�าให้พนกังานมคีวาม

พึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งยังส่งผลต่อความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์การ 

ช่วยปรับปรุงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

สวัสดิการการท�างานในยุคปัจจุบันไม่ใช่เป็นหลักการตายตัวเหมือนในยุคสมัยก่อนแล้ว ยศวัจน์ 

พยุงผลชัยสาร (2558) กล่าวว่า ในขณะเดยีวกนัมนักลบักลายเป็นเรือ่งส�าคญัขึน้มากกว่าสมยัก่อนด้วยเช่นกนั 

อย่างไรก็ดีสวัสดิการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดธุรกิจ ขนาดองค์กร ลักษณะขององค์กร รวมถึงสายงาน

แต่ละอย่างก็มีรายละเอียดของสวัสดิการที่แตกต่างกัน จะว่าไปแล้วสวัสดิการก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน หาก

ใช้เครื่องมือนี้ในการเป็นแรงจูงใจได้ไม่ดีพอ ก็ก่อให้เกิดผลเสียกับบริษัทได้เช่นกัน ดังนั้นฝ่าย HR ควรบริหาร

เรื่องสวัสดิการให้เป็น เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายให้คุ้มค่ามากที่สุด
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2. จดัหาหลกัสตูรการฝึกอบรมทีส่อดคล้องกับความต้องการของพนกังานและองค์กร (Pro-

vide Training Courses That Meet the Needs of Employees and Organizations)

หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) นั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่เร่ืองของการสรรหาพนักงานให้เข้ามา

ร่วมงานกับองค์กรเท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นของกระบวนการการท�างานทั้งหมด ต่อจากน้ันฝ่าย 

HR จะต้องคอยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดีที่สุด รวมถึงร่วมพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ก้าวหน้า

อยู่เสมอด้วย นั่นท�าให้หนึ่งในหน้าที่ส�าคัญอีกอย่างของฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือ “การฝึกอบรมพนักงาน 

(Training)” (เตือนใจ ศรีชะฎา และณัฏฐพงษ์ สายแสงประทีป, 2561) ที่จะช่วยให้บุคลากรสามารถท�างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน 

และความก้าวหน้าของบริษัทไปพร้อมกัน 

ดวงเนตร ธรรมกลุ และคณะ (2554) กล่าวว่า ลกัษณะของการฝึกอบรมในองค์กรการจดัฝึกอบรม

ในองค์กรนั้นอาจมีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บางครั้งอาจไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรมาก ไม่

จ�าเป็นต้องใช้สถานท่ีในการจดั หรอืไม่ต้องมพิีธรีตีองอะไรให้ยุง่ยาก ขณะเดยีวกันกม็กีารฝึกอบรมอย่างจรงิจงั

ที่ต้องมีการจัดการรายละเอียดมากมายด้วยเช่นกัน ซึ่งการฝึกอบรมในองค์กรนั้นมีลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ การ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเดิมให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น (Skill Development Training) การฝึกอบรม

ลักษณะนี้เป็นการเพิ่มพูนทักษะการท�างานของพนักงานให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ทั้งยัง

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรโดยรวมด้วย การฝึกอบรมในส่วนน้ีอาจเป็นการฝึกอบรบเฉพาะทางที่ไม่

เหมือนกัน ชัชจริยา ใบลี, ประกอบ ผลงาม และอรทัย จิตไธสง (2558) พบว่า ฝ่าย HR ควรสังเกตศักยภาพ

ของพนักงานแต่ละคน รวมถึงภาพรวมของแต่ละแผนก ว่าควรเสริมการอบรมตรงจุดใดด้วย การฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ (Unfamiliar Knowledge Training) การฝึกอบรมลักษณะนี้คือการเสริมองค์ความ

รู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร 

อกีหนึง่การอบรมทีส่�าคัญกค็อื การอบรมระดบับริหารจดัการ (จรีะ หงส์ลดารมภ์ และคณะ, 2557) 

เพราะบรรดาหัวหน้างานต่าง ๆ นอกจากจะต้องบริหารเรื่องงานแล้วยังต้องบริหารเรื่องบุคคลด้วย จริงอยู่ที่

ว่าบางคนอาจเก่งเรื่องงานแต่ไม่เก่งเรื่องคน แต่ฝ่าย HR เองก็สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่องนี้ได้เช่นกัน 

เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานบุคคลได้ดียิ่งขึ้น เพราะหัวหน้าท่ีดีนั้นจะท�าให้ลูกน้องอย่างท�างานร่วม

ด้วยไปนาน ๆ ลดอัตราการลาออก และท�าให้ฝ่าย HR ท�างานได้สะดวกข้ึน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระในการ

บริหารงานบุคคลได้ดีอีกด้วย

3. สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณ์ทีเ่พิม่ประสิทธภิาพการท�างาน (Supporting the 

Use of Technology and Equipment That Increases Productivity)

ปัจจุบันพัฒนาการและการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในองค์การ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่ก่อให้เกดิความท้าทายแก่ผูบ้ริหารในอนาคตให้น�าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ธุรกิจ โดยผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ต่อแนวโน้มของเทคโนโลยี ซ่ึง จ�าเนียร 

จวงตระกูล (2561) ได้กล่าวไว้คือ เพื่อให้สามารถตัดสินใจน�าเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

เราสามารถจ�าแนกผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการท�างานขององค์การออกเป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้

1) การปรับปรุง รูปแบบการท�างานขององค์การเทคโนโลยีหลายอย่างได้ถูกน�าเข้ามาใช้ภายในองค์การ และ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 190



ส่งผลให้กระบวนการท�างานได้เปลี่ยนรูปแบบไป 2) การสนับสนุนการด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ โดยเทคโนโลยี

สารสนเทศจะผลติสารสนเทศทีส่�าคญัให้แก่ผู้บริหารทีจ่ะใช้เป็นแนวทางในการตดัสินใจและการสร้างความได้

เปรยีบ เหนอืกว่าคูแ่ข่งขนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารในอนาคตจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างสารสนเทศ

ที่ดีให้กับตนเองและองค์การ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่

ประเทศไทย 4.0 โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศค้นหากลไกการขับเคลื่อนใหม่ ๆ เพื่อสร้าง

ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไปสู่เศรษฐกิจทีข่บัเคลือ่นด้วยนวัตกรรมและการสร้างมลูค่าเพิม่ (Value-based Economy) ส�านกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2560) พบว่า การสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นภายในสังคม เพิ่ม ขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัซึง่เป็นสิง่ท่ีไม่สามารถหลกีเลีย่งได้ ความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีดจิทิลั มอีทิธพิลต่อการ  

พฒันาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ สงัคม การด�าเนนิการทางธรุกจิ การค้า การบรกิาร การสาธารสขุ  

การบรหิารราชการแผ่นดิน การศกึษารวมท้ังกจิกรรมต่างๆ ซึง่เป็นกลไกส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพชวิีตของ 

คนในชาติก่อเกิดระบบเครือข่ายต่าง ๆ  ขึน้ภายในองค์เพือ่การบรหิารจดัการทีค่ล่องตวัว่องไว มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลมากทีส่ดุ เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กรน้ัน ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศถูกพฒันาไปอย่างรวดเร็ว และ 

เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัคนไทยทีจ่ะต้องเรยีนรูก้ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจทิลัในการแสวงหาความรู้ อาชพี 

รายได้ ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเครื่องมือที่มีพลังสูงในการน�ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพคนไทย 

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตในปัจจุบันนั้นมีการบูรณาการเข้าสู่ระบบธุรกิจ องค์กรนั้นจะอยู่

รอดได้ต้องมีความสามารถในการปรับตัวและรู้จักการใช้เทคโนโลยีได้ดีที่สุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี

ผลต่อการด�าเนนิกจิการในฐานะหวัใจส�าคญัของการพัฒนาเทคโนโลยใีนองค์กร และเนือ่งจากการเปลีย่นแปลง

แบบรวดเรว็ของเทคโนโลยอีาจท�าให้เทคโนโลยีทีก่ล่าวมานัน้ไม่ทนัสมัยได้ในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ดงันัน้ จงึมี

ความจ�าเป็นทีผู่บ้รหิารทีส่นใจจะต้องศกึษาตดิตามความเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ส�าคัญในอนาคต (ธานินทร์ อินทรวิเศษ , 2562)

4. มุ่งเน้นการท�างานภายใต้ความหลากหลาย (Focus on Working Under Diversity)

ฝ่ายทรพัยากรบคุคล (HR) นัน้เป็นเสมอืนงานเบือ้งหลังหรืองานจดัการเอกสารทีไ่ม่มคีวามส�าคญั

อะไรนัก แต่อันท่ีจริงแล้วงานของฝ่ายนี้มีความส�าคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมากทีเดียว เพราะทุกองค์กรนั้น

ล้วนแล้วแต่ขับเคลือ่นด้วยพนกังาน แล้วผูท้ีจ่ะท�าหน้าทีค่ดัสรรตลอดจนดแูลพนกังานขององค์กรนัน้กค็อืฝ่าย

ทรพัยากรมนษุย์ พรทพิย์ ไชยพนาพนัธ์ (2561) กล่าวว่า หน้าทีห่ลักของฝ่ายบุคคลน้ันมหีลักการง่ายๆ น่ันกค็อื 

การเหน็คณุค่าและความสามารถในตวับุคคล จากนัน้กส็ามารถน�าส่ิงนีม้าใช้ประโยชน์ในการขบัเคล่ือนองค์กร

ให้เดนิไปข้างหน้าให้ได้ และส่งเสรมิให้คณุค่าตลอดจนความสามารถเพิม่มากขึน้เรือ่ย การสรรหาบคุลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ พันธกิจส�าคัญอันดับแรกสุดของฝ่ายทรัพยากรบุคคล สิ่งแรกที่องค์กรควรค�านึงถึงเมื่อต้องการ

คนเข้ามาร่วมท�างานกับองค์กรก็คือ บริษัทต้องการคนแบบไหน ฝ่ายบุคคลจะท�าหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล

จากฝ่ายต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ตลอดจนก�าหนดคุณสมบัติไปจนถึงประเมินจ�านวนคนที่ต้องการ จากนั้นจึงเริ่ม

กระบวนการสรรหาซึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆ คือ ประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ  อาทิ เว็บไซต์

ของบริษัท การใช้บริการบริษัทจัดหางาน ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น 
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ความท้าทายในการท�างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) เป็นฝ่าย

ที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากมายหลายระดับทั้งในและนอกองค์กร งานนี้จึงเหมาะสมกับคนที่ชอบเข้าสังคมและ

พบปะพูดคุยกับผู้อื่น และท้าทายส�าหรับคนที่ชอบบริหารจัดการคน ตลอดจนพบเจอกับผู้คนที่หลากหลาย

รูปแบบด้วยนอกจากน้ีฝ่ายบุคคลยังต้องสนใจพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เก่ียวกับ

องค์กรหรือมีผลต่อพนักงาน รวมถึงเข้าใจลักษะงานของแต่ละแผนก เข้าใจสถานการณ์โดยรวมของบริษัทได้ 

และเมือ่เกดิปัญหาขึน้กบัพนกังาน ฝ่ายบคุคลก็ควรจะต้องให้ค�าแนะน�าหรือช่วยให้ค�าปรึกษาได้ ในการสรรหา

บุคคล ฝ่าย HR จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของผู้ที่มาสมัครในต�าแหน่งนั้น ๆ ได้ 

ถึงแม้งานของฝ่ายบุคคลจะดูเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็มีความท้าทายสูงมาก และสามารถพัฒนา

ศักยภาพในหลายๆ ด้านได้ดีทีเดียว หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลหากแบ่งหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

(HR) ออกเป็นส่วนต่างๆ เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ส่วน ได้แก่ การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล การ

สรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล การศึกษาเพิ่มเติมและการฝึกอบรม การประเมินผล แรงงานสัมพันธ์ 

และ การบริหารจัดการศักยภาพของบุคคล (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2546)

ข้อเสนอแนะ

บทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ คือ

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

การสร้างผลติภาพด้านแรงงานให้เกดิขึน้ในองค์กร ทีก่่อให้เกดิประสทิธผิลและความคุม้ค่าในการลงทุน 

การพฒันาบคุลากรให้มกีารเรยีนรู ้ความสามารถทีพ่ร้อมรองรบัต่อการเปลีย่นแปลงและการแข่งขนัอย่างยัง่ยนื 

การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้เกิดประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและคุม้ค่าแก่การลงทนุนัน้ไม่สามารถ

ท�าได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หากแต่จะต้องด�าเนินการเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นระบบ

2. บทบาทหน้าทีข่องฝ่ายการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ (Roles of Human Resources Man-

agement Department)

ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านน้ีควรมีบทบาท

ส�าคัญ 4 ประการ คือ 1) บทบาทในการริเริ่มและการก�าหนดนโยบาย 2) บทบาทในการแนะน�า 3) บทบาท

ในการให้บริการ และ 4) บทบาทในการควบคุม 

3. แนวคดิของฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในยคุดจิทิลั (The Concept of Human Resource 

Management in the Digital Era)

ถอืเป็นสิง่ทีม่คีณุค่าต่อองค์การทีส่มควรได้รบัการพัฒนาปรบัปรงุ เพือ่ยกระดบัคณุภาพให้มคีณุค่า 

และให้ผลตอบแทนแก่องค์การไปนานเท่านาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา การฝึกอบรม การ

สัมมนา ให้ความรู้

4. ทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล (Digital Human Resources)

ปัจจุบันโลกก้าวหน้ามากขึน้ตามเทคโนโลยแีละพฤติกรรมการใช้งาน ส่งผลให้ในแต่ละช่วงปีทีผ่่าน

มา มีการพัฒนาและเดินหน้าไปอย่างสม�่าเสมอ รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลง ยอมรับได้

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เข้ามามีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตแทบจะทุกช่องทาง
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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 

Abstract

This research aims to study the factors influencing skills in the 21st century of  

undergraduate students in Thaksin University. Songkhla Campus The sample group used in this  

study were Thaksin University students Songkhla Campus consisted of 8,529 people who studied  

a sample of 382 people The tool used to collect data in this quantitative research was a question-

naire. Standard Deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis The results of the study found  

that: 1.) Student factors were at the highest level with an average of 4.12 2.) Teacher factors were  

at the highest level with an average of 4.05 3.) Supporting factors were at the highest level  

A mean 4.04 was significant at the .000 level with a predictive efficiency value of 0.507.

Keywords : Influencing, Skills, Century, students4, Thaksin University Songkhla Campus,
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บทน�า

การศึกษาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการใช้ชีวิตของเราทุกคนและเป็นสิ่งที่จ�าเป็นเพื่อ

แสวงหาองค์ความรู้มาใช้ในการด�าเนินชีวิต การท�างาน และการสร้างความส�าเร็จให้กับชีวิตการศึกษาจะช่วย

ให้ผู้คนมีคุณภาพและ มีประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่สังคมการท�างาน การศึกษาจึงมีความส�าคัญ ต่างคนต่าง

แสวงหาหลักสูตร สถาบัน หรือสถานที่ส�าคัญเก็บเกี่ยวความรู้นั้น ๆ อย่างจริงจัง และเป็นที่คาดหวังว่าจะค้น

พบตัวตนได้จากการศึกษาในสาขาหรือหลักสูตรน้ันระบบโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังน้ันระบบ

การศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อก่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความ

รู้ และสอดคล้องต่อผู้ศึกษาและยังมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาและน�าองค์ความรู้ไปใช้เพื่อเกิด

ประโยชน์จากสถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนา

เพือ่ให้สอดคล้องกบัภาวะความเป็นจรงิ ทีม่อีทิธพิลต่อทกัษะในศตวรรษที2่1 ทีส่ถานศกึษาควรให้ความส�าคญั

เป็นอันดับต้นๆ

ด้านปัจจยัผูเ้รยีน เพือ่ต้องการศกึษาเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผูเ้รยีนถงึการตระหนกัและให้ความ

ส�าคญัถงึ การเรยีนรูใ้นการ พัฒนาตนเองไปสูก่ารมทีกัษะในศตวรรษที ่21 มคีวามตัง้ใจกระตอืรือร้นและเอาใจ

ใส่ต่อการเรยีน ค้นคว้า แสวงหาความรูจ้ากนอกความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มเพือ่นการให้ความช่วยเหลือพึง่พา

ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในด้านการเรียนและการสนับสนุนจากครอบครัว คือ ครอบครัวมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุน ทรัพยากร ในการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้มีวิธีการด�าเนินชีวิต

ด้านปัจจัยผู้สอนถือเป็นส่ิงส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงการช่วยเตรียมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการ

ปรบัตวัเพือ่ด�ารงชีวติอยูอ่ย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะทีเ่ป็นไปของสังคม โดยผู้สอนต้องช่วยให้ผูเ้รียน

สามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพซึ่งมีสิ่งประกอบหลายประการคุณลักษณะของผู้สอนที่แสดงออกถึง 

พฤติกรรมที่กระท�าเป็นประจ�าเกี่ยวกับการสอน สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอนที่ดี ตระหนักถึง ความ

ส�าคญัของทกัษะในศตวรรษที ่21 สามารถสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้การพดู การเขยีนบทบาทของผูส้อน

ในศตวรรษที่ 21กระบวนการเรียนการสอน

ด้านปัจจยัด้านสิง่สนับสนนุ ถือเป็นส่ิงส�าคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ ส่ิงต่างๆ  

และสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็น รูปธรรมและนามธรรมซึ่งสามารถส่งผลต่อผู้เรียนทั้ง

ทางบวกและทางลบ ตลอดจนมีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ได้แก่ 

หลักสูตร ด้านทรัพยากร โครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการด�ารงชีวิตที่คนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต้องเรียนรู้ ตั้งแต่ชั้น

อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิต เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และ

คาดไม่ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะพร้อมต่อการรับมือในโลกปัจจุบัน

มหาวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ และมีนักศึกษาจ�านวนมากกการที่เราได้น�าปัจจัย

เหล่านีม้าช่วยการเสรมิสร้างทกัษะของนสิติให้แข็งแกร่งข้ึนกจ็ะสามารถช่วยให้นิสิตมคีวามรู้และทกัษะในการ

ด�ารงชีวิตในศตวรรษที่21 และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตออกออกไปสู่โลกของการท�างาน
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ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่21ของนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วทิยาเขตสงขลา โดยการท�าการศกึษาศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อทกัษะในศตวรรษที ่21 ของนสิติระดบัปรญิญา

ตรใีนมหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา จากการวเิคราะห์ภาวะการมงีานท�าของบณัฑติมหาวทิยาลัยทกัษณิ

วทิยาเขตสงขลา ประจ�าปีการศกึษา2563ผูส้�าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา2562 มบีณัฑติจบใหม่ทัง้หมด 2,230 

คน มบีณัฑิตทีไ่ด้ท�างานจ�านวน 871 คน คดิเป็นร้อยละ 39.05% จากการวเิคราะห์มาทัง้หมดพบว่าอตัราการ

มีงานท�าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก ดังน้ันจึงน�าทฤษฎี 7Cs เข้ามาช่วยในการ

พัฒนาให้ประสบความส�าเร็จในอาชีพ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัย คณะวิชา และหน่วยงาน

ต่าง ๆ  ท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องในการก�าหนดนโยบาย วางแผนการด�าเนนิการเพ่ือพฒันานสิติให้มทีกัษะในศตวรรษ

ที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ยังมีระดับ ความสามารถที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจและปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี

ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ใน

การจดัการเรยีนการสอนในการผลติบณัฑติให้สอดคล้องกบัการเป็นพลเมอืงในศตวรรษที ่21 ของสงัคมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อทกัษะในศตวรรษที ่21 ของนิสิตระดบัปริญญาตรีในมหาวทิยาลยั

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century skills)

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะของนิสิต

 1.1 ปัจจัยด้านผู้เรียน 

 คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่อิทธิพลต่อทักษะของนิสิตใน

ศตวรรษที่ 21 ดังนี้

 ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ์ (Constructivist Theory) (Constructivist 1971, อ ้างถึง 

ในอนุชา โสมาบุตร, 2556) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ เป็นกระบวนการท่ีเกิด

ขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการน�าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม

หรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง

หรอืเรยีกว่า โครงสร้างทางปัญญาหรอืทีเ่รยีกว่าสกีมา ซึง่น่ันคอืความรู้น่ันเอง ซ่ึงอาจมใิช่เป็นเพียงการจดจ�า

สารสนเทศมาเท่านั้น โดยที่แต่ละบุคคลน�าประสบการณ์เดิมหรือความรู้ ความเข้าใจเดิมที่ตนเองมีมาก่อน  

มาสร้างเป็นความรู้ความเข้าใจที่มีความหมายของตนเองเกี่ยวกับสิ่งนั้น ๆ ซึ่งแต่บุคคลอาจสร้างความหมาย

ที่แตกต่างกันเพราะมีประสบการณ์หรือความรู้ความเข้าใจเดิม ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการสร้างความรู้หรือ 

การเรียนรู้ 

จากการศึกษาทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ แนวคิดที่เป็นรากฐานส�าคัญซึ่งปรากฏจากรายงานของ 

นักจิตวิทยาและนักการศึกษา คือ Jean Piaget และ Lev Vygotsky (สุมาลีชัยเจริญ. 2551) อาจสรุป

อ้างอิงทฤษฎี โดยด้านการจัดการเรียนรู้นั้นมีแนวคิดว่ามนุษย์เราต้อง“สร้าง” ความรู้ด้วย ตนเองโดยผ่าน 
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ทางประสบการณ์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างโครงสร้างทาง ปัญญา หรือเรียกว่า สกีมา 

รูปแบบการท�าความเข้าใจในสมอง สกีมาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขยาย และซับซ้อนข้ึนได้โดยผ่าน 

ทางกระบวนการการดูดซึมและการปรับเปลี่ยน

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom 2013. อ้างถึงใน ธนวัฒน์อรุณหสุขสว่าง. 25570) 

ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยกล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไว้ 3 ปัจจัย ดังนี้ 

1. พฤตกิรรมด้านความรู ้ความคดิ (Cognitive Entry Behaviors) หมายถงึ ความสามารถ ทัง้หมด

ของผู้เรียน ประกอบด้วยความถนัดและพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน 

2. คุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย (Affective Entry Characteristics) หมายถึง สภาพการณ์ หรือ

แรงจงูใจทีจ่ะท�าให้ผูเ้รยีนเกิดการเรยีนรูใ้หม่ ซึง่ได้แก่ ความสนใจและเจตคตทิีม่ต่ีอเนือ้หาวชิา โรงเรยีน ระบบ

การเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง และลักษณะซึ่งเป็นคุณลักษณะทางด้านจิตพิสัย ซึ่งบางอย่างอาจ

เปลี่ยนแปลงได้แต่บางอย่างอาจคงอยู่ 

3. คณุภาพการสอน (Quality of Instruction) ได้แก่ การได้รบัค�าแนะน�าการมส่ีวนร่วมในการเรยีน

การสอน การเสริมสร้างของครู การแก้ไขข้อผิดพลาดและรู้ผลว่าตนเองกระท�าได้ถูกต้องหรือไม่

จิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์, (2548, อ้างถึงใน ธนวัฒน์อรุณหสุขสว่าง, 2557) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผล

ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้ 

1. ปัจจัยเก่ียวกับตัวผู ้เรียน จากการศึกษาแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ ่มพฤติกรรมนิยม  

(Behavioral Psychologists) กล่าวว่า คนเราทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ถ้ามีตัวกระตุ้น  

และเสรมิแรง การเรยีนรูจ้งึเป็นกระบวนการด้านกลไกทีถ่กูควบคมุจากปัจจยัภายนอก แต่ส�าหรับนักจิตวทิยา

กลุ่มความคิด ความเข้าใจ (Cognitive Psychologists) เชื่อว่า ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีบทบาท 37 ส�าคัญในการเรียนรู้  

ความรู ้ และสติปัญญาตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ของผู ้เรียนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ ที่สุดต่อผลสัมฤทธิ ์

ในการเรียน ครูเป็นเพียงผู้รับผิดชอบในการสอน แต่นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 

2. ปัจจัยเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ได้  

ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนหรือการสอนเท่านั้น 

3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสภาพแวดล้อม  

ที่ไม่ได้เกิดจากตัวผู้เรียนเอง 

4. ปัจจยัเกีย่วกบัการเรยีนการสอน และปัจจยัทีเ่ก่ียวกับบริบทการเรียนการสอน ปัจจยัน้ีรวมถงึ

ปัจจัยด้านตัวผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน และด้านจุดมุ่งหมายการสอน

สรุปให้เห็นว่า ปัจจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนได้แก่ ปัจจัยด้าน ตัวผู้เรียน เช่น เจตคติ

ของผู้เรียน ด้านความต้องการและความสามารถของผู้เรียน เวลาในการเรียน การสอน ปัจจัยด้านตัวครูผู้

สอน เช่น ครผููส้อนต้องท�าจดุประสงค์ในการสอน มีการวางแผนและเตรยีมตวัในการสอน ด้านความสามารถ 

ในการสอนของครู กิจกรรมในการสอนของครู รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ส่วนด้าน

การสนบัสนนุของครอบครวัในการเรยีนของตวัผูเ้รียน และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แหล่งข้อมลูต่าง ๆ   

ทั้งในและนอกโรงเรียนนั้น จะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวผู้เรียน
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์(Constructivist 1971.) ได้ท�าการศึกษา

เกี่ยวกับปัจจัยในการเรียน และสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ท�าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพนั้นมี 

3 ประการ คือ

1. ปัจจัยด้านผู้เรียน หมายถึง ตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ ผู้เรียนซึ่งเก่ียวกับสิ่ง

แวดล้อมรอบตัวผู้เรียน ประกอบด้วย 

 1.1 คุณลักษณะของผู้เรียน หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนที่แสดงออกถึง พฤติกรรมที่

กระท�าเป็นประจ�าเกี่ยวกับการเรียน การตระหนักและให้ความส�าคัญถึงการเรียนรู้ในการ พัฒนาตนเองไปสู่

การมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีความตั้งใจกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียน ค้นคว้า แสวงหาความรู้จาก

นอกห้องเรียนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีความรับผิดชอบ และสามารถจัดสรรเวลาในการเรียน

เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอย่างสม�่าเสมอ 

 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน หมายถึง ผู้เรียนและเพื่อนที่มีการปฏิบัติตนต่อกันเพื่อ

ให้เกดิความสัมพนัธ์ทีดี่ต่อกัน การให้ความช่วยเหลือพึง่พาซึง่กนัและกนั การแลกเปล่ียน ความคดิเหน็ในด้าน

การเรียน การท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน รวมถึงการยอมรับและก�าลังใจจากเพื่อน ความสนใจในความรู้สึก

ของเพื่อนและการห่วงใยใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งกันและกัน 

 1.3 แรงจูงใจในการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ความ

ปรารถนาที่ผลักดันให้ผู้เรียนคาดหวังในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 มั่นใจว่า การเรียนรู้และ

พัฒนาทักษะความรู้ และคุณลักษณะจากการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกห้องเรียน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติมาก

ขึ้นจะช่วยส่งเสริมผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาจะสามารถด�ารงชีวิตให้สอดคล้องกับ การเป็นพลเมืองในศตวรรษ

ที่ 21 ของสังคม 

 1.2 ปัจจัยด้านผู้สอน 

 ไทเลอร์ (Tyler. 1949) เป็นผูน้�าการปฏรูิปการศกึษาสมยัใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง

ปี ค.ศ. 1930 และได้ชือ่ว่าเป็นผูว้างรากฐานในด้านการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเป็นบคุคล

แรกที่ระบุว่าการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่ต้องด�าเนินการ เกี่ยวกับการก�าหนด

จุดประสงค์ของการศึกษา การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ การประเมิน

ประสิทธิภาพของประสบการณ์การเรียนรู้

 ปัจจยัด้านผูส้อน หมายถึง ค่าชดุของตวัแปรทีแ่สดงให้เหน็ถงึการช่วยเตรียมให้ผูเ้รียน มคีวาม

พร้อมในการปรบัตวัเพือ่ด�ารงชวิีตอยูอ่ย่างเหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะทีเ่ป็นไปของสังคม โดยผู้สอนต้อง

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนประกอบด้วย

  1.2.1 คณุลกัษณะของผู้สอน หมายถึง ลักษณะเฉพาะของผู้สอนท่ีแสดงออกถึง พฤตกิรรม

ทีก่ระท�าเป็นประจ�าเกีย่วกับการสอน สมัพนัธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทีด่ ีตระหนักถงึ ความส�าคญัของ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และ น�าเสนอด้วยรูปแบบ

ที่เหมาะสมส�าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันและประยุกต์ใช้วิธีการและ นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ
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  1.2.2 บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผู้สอนท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ 

สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความจ�าเป็นในการด�ารง

ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผู้สอนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอน ด้วยวิธีเรียนมากกว่าสอนเน้ือหา “สอนน้อย 

เรยีนมาก” (Teach Less Learn More) เน้นการจดักจิกรรมต่าง ๆ  ให้ผูเ้รียนมส่ีวนร่วม ในการลงมอืปฏบิตัเิพือ่

ให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งนี้ผู้สอนท�าหน้าที่เป็นโค้ชที่ชี้แนะ กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ

วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 

  1.2.3 กระบวนการเรยีนการสอน หมายถงึ ผู้สอนมกีารทดสอบพืน้ฐานความรู ้ทางทักษะ

ของผูเ้รยีนเพ่ือวางแผนในการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามสามารถในการแสวงหาความรู ้การเรยีนรูด้้วยตนเอง โดย

ออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่ให้เหมาะสมกบับคุคลทีม่คีวามต่าง มแีนวทางการสอนทีห่ลากหลายเหมาะสมกับการ

พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือใน

ระบบสารสนเทศ การเรยีนรูด้้วยตนเองและการแก้ปัญหา ตลอดจนวธิกีารน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้ใน

ชีวิตประจ�าวัน และมีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มีมาตรฐาน โดยเน้นการวัดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 

กระบวนการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

 1.3 ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน หมายถึง ค่าชุดของตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม การ

เรียนรู้ Learning Environment สิ่งต่าง ๆ และสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็น รูปธรรมและ

นามธรรมซึ่งสามารถส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวกและทางลบ ตลอดจนมีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ประกอบด้วย 

  1.3.1 หลกัสตูร หมายถึง หลักสูตรมุง่เน้นการเรียนแบบเชงิรุกโดยให้นสิิตได้ลงมอื ปฏบิตัิ

มากกว่าการฟังบรรยายในรายวิชาเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมี

การฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท�างานเชื่อมโยง ประยุกต์ส่ิงที่เรียนรู้เข้ากับสังคม สามารถเลือกเรียน

รายวชิาหรอืเลอืกท�าโครงงานหรอืช้ินงานตามความสนใจในขอบเขตเนือ้หา ของวชิานัน้ ๆ  ตัง้แต่การวางแผน

จัดระบบระเบียบ ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนหาความรู้ได้จากเอกสาร เพื่อน 

แหล่งความรู้ อาจารย์และสิ่งแวดล้อม โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน มีกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างมี

เหตุผล มีหลักวิชาการรองรับ สร้างองค์ความรู้และประมวลความรู้ใหม่

  1.3.2 ด้านทรัพยากร หมายถึง แหล่งเรียนรู้ สื่อต�าราเรียน นวัตกรรม และสื่อ การเรียน

รู้ที่หลากหลายมีความทันสมัยและมีคุณภาพในการใช้งานที่เหมาะสมเพียงพอกับจ�านวน ผู้สอนและผู้เรียน 

ระบบเครอืข่ายเทคโนโลยกีารศกึษาเพือ่การศกึษาท่ีทนัสมยั ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงและเข้าถึงได้โดย

สามารถเสริมสร้างต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  1.3.3 โครงการ/กจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะ หมายถงึ การจดัโครงการอบรมให้ความรู ้ความ

เข้าใจถึงทักษะที่ส�าคัญในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส�าคัญในการส่งเสริม การจัดกิจกรรม

หรือกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา

ทักษะ โดยมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ�าเป็น 

รวมถึงมีระบบการดูแลผู้เรียนและเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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  1.3.4 ด้านการบรหิารจดัการ หมายถงึ มหาวทิยาลยัมนีโยบายสนบัสนนุ ส่งเสรมิ กระตุน้

ให้นิสิตเห็นความส�าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่าง ชัดเจนที่แสดง

ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้เรียนสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เน้นวิธีการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับ

พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 กระบวนการมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผู้สอนและผู้เรียนทุกคน

ได้มรีปูแบบทางความคดิมกีารเรยีนรูท้ีเ่ป็นทมีและมคีวามรบัผิดชอบทีเ่ป็น ระบบรวมถงึมกีารแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ร่วมกัน และจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความทันสมัยสามารถเรียนรู้ได้ตลอด

เวลาและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี

กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม

ความสามารถทางทักษะของผู้เรียน

ใน ศตวรรษที่ 21 (7Cs) 

- ทักษะด้านการคิดอย่างมี 

 วิจารณญาณและการแก้ปัญหา 

-  ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์

 และนวัตกรรม 

-  ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง 

 วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 

-  ทักษะด้านความร่วมมือ 

 การท�างานเป็นทีม และภาวะผู้น�า 

-  ทกัษะด้านการสือ่สาร สารสนเทศ 

 และการ รู้เท่าทันสื่อ 

-  ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ 

 ทคโนโลยี สารสนเทศ

 และการสื่อสาร 

-  ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้

 (วิจารณ์ พานิช, 2555)

ปัจจัยด้านผู้เรียน

- คุณลักษณะของผู้เรียน 

-  ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเพื่อน 

-  แรงจูงใจในการเรียนรู้ 

 (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561)

 (จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ 

 และคณะ, 2561)

ปัจจัยด้านผู้สอน 

- คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอน 

-  บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 

-  กระบวนการเรียนการสอน 

 (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561)

 (จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ 

 และคณะ, 2561)

ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน 

- ด้านหลักสูตร 

-  ด้านทรัพยากร 

-  ด้านโครงการ / กจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะ 

- ด้านการบริหารจัดการ 

 (พิชากรณ์ เพ่งพิศ, 2561)

 (จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ และคณะ, 2561)
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี  

ในมหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยศึกษาปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้าน

ผู้สอนและปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยก�าหนดวิธี

ด�าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต

สงขลา ปีการศกึษา 2563 ใน 5 คณะ จ�านวน 8,529 คน (กลุม่ภารกิจทะเบยีนนสิติและบรกิารการศกึษา) ดงันี้

 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จ�านวน  2,468 คน

 2) คณะศึกษาศาสตร์     จ�านวน   2,303 คน

 3) คณะศิลปกรรมศาสตร์    จ�านวน   594 คน

 4) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  จ�านวน   1,541 คน

 5) คณะนิติศาสตร์    จ�านวน   1,623 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง

  1.2.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

  การหาขนาดกลุม่ตวัอย่างจากประชากรของนสิติมหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตสงขลามี

จ�านวน 8,979 คน ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ก�าหนดจ�านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรในการค�านวณหาขนาด

กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) จากการก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อน 

ร้อยละ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

n = 

แทนค่า n คือ จ�านวนของกลุ่มตัวอย่าง

N คือ จ�านวนขนาดของประชากรทั้งหมด

E คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error)
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จะก�าหนดเท่ากับ 0.05 ภายใต้ระดับความเชื่อมั่น 95% แทนสูตรได้ ดังนี้

n =  8,529

1+8,529 (0.05)2

n =  382

จากประชากรทัง้หมด 8,529 คน ใช้สูตรค�านวณแล้วได้จ�านวนตัวอย่าง จากการค�านวณ 382 คน 

  1.2.2 การสุ่มตัวอย่าง 

  การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ด�าเนินการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage sampling) โดยมีล�าดับขั้นตอนการสุ่ม ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา จ�าแนกตามคณะวิชา

คณะ จ�านวนประชากร (N) จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง (n)

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,468 110

คณะศึกษาศาสตร์ 2,303 103

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 594 27

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1,541 69

คณะนิติศาสตร์ 1,623 73

รวม 8,529 382

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม  

(Questionnaire) 

 2.1 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย

 ผูว้จิยัได้ดัดแปลงและพฒันาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แล้วก�าหนด

นยิามของตัวแปรแต่ละตวั จากนัน้ท�าการสร้างแบบสอบถามซึง่มรีายละเอยีดในการพฒันาแบบสอบถามแต่ละ

ส่วน ดังนี้

 แบบสอบถามการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดับปริญญา

ตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา แบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้

ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัส่วนบคุคล มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ�านวน 

4 ข้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ ชั้นปี เกรดเฉลี่ย

สะสมปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 ระดับปัจจัยด้านผู้เรียน ปรับจากแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่ง (Constructivist 

1971, อ้างถึงในอนุชา โสมาบุตร, 2556) ได้แสดงความเห็นไว้ว่า การเรียนรู้หรือการสร้างความรู้ เป็นกระ

บวนการที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ โดยการน�าประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็น 

ในสิง่แวดล้อมหรอืสารสนเทศใหม่ทีไ่ด้รบัมาเชือ่มโยงกับความรู้ความเข้าใจทีม่อียู่เดิม มาสร้างเป็นความเข้าใจ

ของตนเอง 

ส่วนที ่3 ระดับปัจจยัด้านผูส้อน ปรบัจากแนวคิดทฤษฎกีารเรียนรู้ของบลูม (Bloom 2013, อ้างถงึ

ใน ธนวฒัน์อรณุหสขุสว่าง, 2557) ได้แสดงความเหน็ไว้ว่า ผูส้อนเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในฐานะผูใ้ห้ความรูแ้ละ

จดัการให้ผูเ้รยีน เกดิการเรยีนรูแ้ละร่วมกจิกรรมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน เพือ่ให้ผู้เรียนประสบความ

ส�าเรจ็ในการเรยีน ทัง้นีจ้ะสอนโดยเน้นเนือ้หาและการจดัการจดักจิกรรมทกุด้านทีจ่ะพฒันาเกีย่วกบัวชิาเรยีน 

ส่วนที่ 4 ระดับปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน ปรับจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom 2013, 

อ้างถงึใน ธนวฒัน์อรณุหสขุสว่าง, 2557)ได้แสดงความเหน็ไว้ว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น แหล่งข้อมูล

ต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนนั้น จะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตัวผู้เรียน 

ส่วนที่ 5 ระดับทักษะในศตวรรษท่ี 21 (7Cs) ปรับจากแนวคิด วิจารณ์ พานิช จ�าแนกออกเป็น 

7 ทักษะ ดังนี้คือ 1) C1 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ การแก้ปัญหา 2) C2 ทักษะด้านการคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม 3) C3 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 4) C4 ทักษะ

ด้านความร่วมมือ การท�างานเป็น ทีมและภาวะผู้น�า 5) C5 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่า

ทันส่ือ 6) C6 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7) C7 ทักษะด้านการท�างาน 

การเรียนรู้และการพึ่งตนเอง 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open – Ended)

 2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  2.2.1 การหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) 

  กระท�าโดยให้ผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผูต้รวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามท้ังทางด้าน

ภาษาและเนื้อหาสาระ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้(พรเพ็ญ 

เพชรสุขศิริ, 2540) และน�ามาวิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) เพื่อ

พิจารณาคุณภาพของข้อค�าถาม ซึ่งก�าหนดให้ข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปเป็นข้อ

ค�าถามที่มีคุณภาพเหมาะสม (สุวิมล ติรกานันท์, 2554) การศึกษาในครั้งนี้กระท�าการหาค่าความเที่ยงตรงใน

เนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นผู้ด�าเนินการ ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข ผลจาการวิเคราะห์แต่ละ

ข้อค�าถามพบว่ามีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) 0.6 ถึง 1.00 ซึ่งหมายถึงข้อค�าถามในการ

ศึกษาครัง้นีม้คีณุภาพทีเ่หมาะสม มคีวามถกูต้องด้สนโครงสร้างเน้ือหา ภาษา และสามารถวดัในส่ิงทีจ่ะวดัได้

สอดคล้องตามวัตถูประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้ 

  2.2.2 การก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน

  การก�าหนดค่าคะแนนแบบสอบถามส่วนที ่2-5 เกีย่วกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อทกัษะในศตวรรษ

ที่ 21 ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ก�าหนดค�าตอบให้เลือก 5 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 204



ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด โดยก�าหนดค่าคะแนน

ในแต่ละระดับความคิดเห็นตั้งแต่ 1-5 คะแนนดังแสดงในตาราง 4

ตาราง 2 ค่าคะแนนในแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21

ระดับความเห็น ข้อความทางบวก(คะแนน)

ระดับมากที่สุด 5

ระดับมาก 4

ระดับปานกลาง 3

ระดับน้อย 2

ระดับน้อยที่สุด 1

ส�าหรับการวิเคราะห์และการแปลความหมายผลคะแนนจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ก�าหนด 

เกณฑ์การแปลความหมายระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการค�านวณจากสูตร

การค�านวณช่วงกว้างของชั้นดังนี้ (Fisher, 1953)

ช่วงกว้างของชั้น (Interval) = พิสัย(Range)

    จ�านวนชั้น(Class)

การศึกษานี้จึงสามารถก�าหนดเกณฑ์การแปลความหมายผลคะแนนจากแบบสอบถาม ได้ดังนี้

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.000 – 1.800 เป็นระดับต�่ามาก

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.801 – 2.600 เป็นระดับต�่า

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.601 – 3.400 เป็นระดับปานกลาง

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.401 – 4.200 เป็นระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.201 – 5.000 เป็นระดับมากที่สุด

การด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด�าเนินตามขั้นตอน ดังนี้

 3.1 เกบ็รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความวารสาร วทิยานิพนธ์ งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกับปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิต

จากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จ�านวน 382 คน ผู้วิจัยได้ข้อมูลด้วยวิธีการการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบโควต้า (Quota  sampling) โดยค�านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากร จึงเลือกแบบบังเอิญ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 4.1 การวิเคราะห์แบบสอบถาม

  4.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ  

(Percentage)
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  4.1.2 การวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะของนิสิตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาสงขลา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  4.1.3 การเปรียบเทียบระดับความสามารถทางทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับ

ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาสงขลา หากพบความแตกต่างจะท�าการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู ่โดยวธิกีาร scheffe test จ�าแนกตามลกัษณะส่วนบคุคลโดยใช้การทดสอบค่าท ี(Independent Samples 

t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-way ANOVA)

  4.1.4 การวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อทกัษะในศตวรรษที ่21 ของนสิติระดบัปรญิญาตรีใน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์สมการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเดียว (Enter 

Regression Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีใน

มหาวิทยาลัยทักษิณจากกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 382 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนสมบูรณ์จ�านวน 271 ชุด สรุป

ผลการศึกษา ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิงจ�านวน 139 คิดเป็นร้อยละ 51.3 และเพศชาย 

132 คน คิดเป็นร้อยละ 48.7 คณะ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อันดับ1คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ จ�านวน125คน คดิเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาอนัดบั2คณะศกึษาศาสตร์ จ�านวน 65 คน คดิเป็น

ร้อยละ 24.0 รองลงมาอันดับ3 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จ�านวน34 คน คิดเป็นร้อยละ12.5 รอง

ลงมาอันดับ4คณะนิติศาสตร์ จ�านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 รองลงมาอันดับ5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จ�านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 ระดับชั้นปีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นิสิตชั้นปีที่4 จ�านวน 135 

คน คิดเป็นร้อยละ 49.8นิสิตชั้นปี3 จ�านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 นิสิตชั้นปี3 จ�านวน 31 คิดเป็นร้อย

ละ 11.4 นิสิตชั้นปี1 จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 เกรดเฉลี่ยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เกรด

เฉลี่ยอยู่ที่ 2.51-3.00 จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 44.6 รองลง 3.01-3.50 จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อย

ละ27.7 รองลงมา 2.01-2.50 จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 รองลงมา 1.51-2.00 จ�านวน 1 คน คิด

เป็นร้อยละ 0.4 รองลงมา 1.00-1.50 จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้เรียน

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้านผู้เรียนทั้ง 3 ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยค่า

เฉล่ียมากสุดแรงจงูใจในการเรยีนรูร้องลงมาคอืความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่เพือ่นและคณุลกัษณะของนสิติตาม

ล�าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 2.1 แรงจูงใจในการเรียนรู้โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.13, S.D.= 0.599)เมื่อพิจารณา

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อส�าเร็จการศึกษานิสิตจะสามารถเป็นพลเมืองในสังคมปัจจุบันได้ ( =4.15, 

S.D.=0.665) รองลงมาการเรยีนรูแ้ละพัฒนาทกัษะทัง้ในและนอกห้องเรยีนจะสามารถพฒันาศกัยภาพให้นสิติ

ด�ารงชีวิตในปัจจุบันได้ ( = 4.12, S.D.= 0.685) 
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 2.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่เพือ่นโดยส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.11, S.D.=0.586) เม่ือ

พิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนด้วยความเต็มใจสามารถพึ่งพาซึ่งกัน

และกนัได้เป็นอย่างดี ( =4.12, S.D.=0 .662) รองลงมานสิิตสามารถแลกเปล่ียนความคดิเหน็ในด้านการเรยีน

และการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่างดี (  =4.09, S.D.=0 .667)

 2.3 คุณลักษณะของนิสิตโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.= 0.624) เมื่อพิจารณา

พบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุนสิติตระหนักและให้ความส�าคญัถึงการเรียนรู้เพือ่พฒันาตนเองไปสู่การมทีกัษะใน

ศตวรรษที่ 21 ( =4.19, S.D. = 0.709) รองลงมานิสิตมีความตั้งใจกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ เอาใจ

ใส่ต่อการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอย่างสม�่าเสมอ ( =4.04, S.D.= 0.705)

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผู้สอน

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่าปัจจัยด้านผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยค่าเฉลี่ยมาก

สุดคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนรองลงมากระบวนการเรียนการสอนและบทบาทของผู้สอนตามล�าดับโดย

มีรายละเอียด ดังนี้

 3.1 คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.= 0.598) เมื่อ

พิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอาจารย์ปฏิบัติตนต่อนิสิตทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ( =4.15, S.D.=0.681) รองลงมาอาจารย์ประยุกต์ใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน  

(วิธีการ/สื่อ/โซเชียลมีเดีย/โปรแกรมช่วยสอน)เพื่อพัฒนาผู้เรียน ( =4.08, S.D.=0 .675)

 3.2 กระบวนการเรียนการสอนโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก( =4.03, S.D.= 0. .607) เมื่อ

พจิารณาพบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุอาจารย์ออกแบบการเรียนรู้เพือ่ให้เหมาะสมกบัความแตกต่างของนสิติ

(รายบุคคล/รายชั้นปี) ( =4.04, S.D.= 0.700) รองลงมาอาจารย์ทดสอบพื้นฐานความรู้ทางทักษะของผู้เรียน

ก่อนการเริ่มต้นในการเรียนแต่ละรายวิชา ( =4.03, S.D.= 0.688)

 3.3 บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.02, S.D.= 0.618) 

เม่ือพิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอาจารย์เปิดโอกาสและสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาตนได้เต็มตาม

ศักยภาพของตนเอง ( =4.03, S.D.= 0.716) รองลงมาอาจารย์เน้นแนวทางการสอนแบบ”สอนน้อย เรียน

มาก” (Teach Less Learn More) เช่น เน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการลงมือปฏิบัติ  

( =4.01, S.D.= 0. .696)

4. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน

ผลการศกึษาจากแบบสอบถามพบว่าปัจจยัด้านสิง่สนบัสนนุโดยรวมอยูใ่นระดบัมากโดยค่าเฉลีย่

มากสดุคอืด้านการบรหิารจดัการ รองลงมาด้านโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะรองลงมาด้านหลักสูตรและ

ด้านทรัพยากร ตามล�าดับโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 4.1 ด้านการบริหารจัดการโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก (  = 07, S.D.= 0.623) เมื่อพิจารณา

พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มหาวิทยาลัย/คณะ หลักสูตรได้มีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้นิสิตเห็น

ความส�าคญัของทกัษะในศตวรรษที ่21 ( =4.08, S.D.= 0.682) รองลงมามหาวทิยาลัย/คณะ หลักสูตรก�าหนด

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรอย่างชัดเจน (  =4.05, S.D.= 0.717)
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 4.2 ด้านโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างทักษะโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.= 

0.619) เมือ่พจิารณาพบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีสุ่ดมหาวทิยาลัย/คณะ มจีดัโครงการและกิจกรรมนอกหลักสตูร

เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21( =4.06, S.D.= 0.690) รองลงมามีการจัดโครงการและกิจกรรมที่เน้นการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะให้กับนิสิต ( =4.05, S.D.= 0.686)

 4.3 ด้านหลักสูตรโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.04, S.D.= 0.636) เมื่อพิจารณาพบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนแบบเชิงรุกโดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนภาค

บรรยาย ( =4.07, S.D.= 0 .733 ) รองลงมาหลักสูตรมีรายวิชาที่เน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 

ปฏิบัติในสภาพจริงและสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ( =4.01, S.D.= 0 .680 )

 4.4 ด้านทรัพยากรโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.99, S.D.= 0.661)เมื่อพิจารณาพบว่า

ข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียสูงท่ีสดุมหาวทิยาลยั/คณะ จดัสรรแหล่งเรยีนรู ้นวตักรรม และสือ่การเรยีนรูท้ีม่คีวามเหมาะสม

(ทันสมัย/เพียงพอ) ( =4.04, S.D.= 0.695) รองลงมามหาวิทยาลัยมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.95, S.D.= 0.739)

5. ผลการวิเคราะห์ทักษะในศตวรรษที่ 21 (7c)

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามพบว่าทักษะในศตวรรษที่ 21 (7c) โดยรวมอยู่ในระดับมากโดย

ค่าเฉลี่ยมากที่สุดทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�ารองลงมาทักษะด้านการคิดอย่าง

มวีจิารณญาณและการแก้ปัญหารองลงมาทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทศัน์รองลง

มาทักษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารรองลงมาทกัษะด้านการคดิสร้างสรรค์และ

นวตักรรมรองลงมาทกัษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้และทกัษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทนัสือ่

 5.1 ทักษะด้านความร่วมมือการท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�าโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก  

( =4.17, S.D.=0.481) เมื่อพิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมกับหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย ( =4.19, S.D.= 0.577) รองลงมานิสิตสามารถปรับตัวหรือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เห็นคุณค่า

ของผู้ร่วมทีม ( =4.18, S.D.= 0.630) รองลงมานิสิตร่วมมือกันปฏิบัติงานให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่นเพื่อบรรลุ

เป้าหมายเดียวกัน ( =4.15, S.D.= 0.628)

 5.2 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก  

( =4.16, S.D.=0.507) เมื่อพิจารณาพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ปัญหาถึง

สาเหตุใช้เหตุผลในการตัดสินใจ คิดแยกแยะประเด็นปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ ( =4.21,  

S.D.= 0.631) รองลงมานิสิตมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามล�าดับขั้นตอน( =4.15,  

S.D.= 0.644) รองลงมานิสติใช้เหตผุลในการตดัสนิใจเพือ่แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

( =4.11, S.D.= 0.612)

 5.3 ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทศัน์โดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก

( =4.16, S.D.= 0.505) เมื่อพิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดนิสิตสามารถเข้าใจในความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมของบุคคลในสังคม ( =4.20, S.D.= 0.626) รองลงมานิสิตยอมรับฟังความคิดเห็นและสื่อสารกับ 

ผูท้ีม่คีวามต่างทางวฒันธรรมได้เป็นอย่างด ี( =4.18, S.D.= 0.616) รองลงมานสิติสามารถให้เกยีรตบิคุคลอืน่ 

และผู้ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ( =4.12, S.D.= 0.616)
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 5.4 ทักษะด้านคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยส่วนรวมอยู่ในระดบั

มาก ( =4.13, S.D.= 0.509) เมือ่พจิารณาพบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุนสิติสามารถจดัการข้อมลูและน�าเสนอ

ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกฎหมาย ( =4.15, S.D.= 0.630) รงลงมามีค่าเท่า

กนันสิติใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเข้าถึงข้อมลูได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ( =4.12, S.D.= 0.622)นิสิตมคีวาม

สามารถทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี ( =4.12, S.D.= 0.601)

 5.5 ทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.12, S.D.= 

0.493) เมื่อพิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาแก้ปัญหา

และแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ( =4.14, S.D.= 0.573) รองลงมานิสิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เชิงบวก ( =4.12, S.D.= 0.599) รองลงมานิสิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม ( =4.10, 

S.D.= 0.623)

 5.6 ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.11, S.D.= 0.492)  

เมื่อพิจารณาพบว่าข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตมีความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมความ

พร้อมต่อการท�างานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ( =4.16, S.D.= 0.633) รองลงมานสิติมคีวามสามารถปรบัท่ี

สอดคล้องกบับรบิทและสถานการณ์การท�างานในปัจจบุนั ( =4.13, S.D.= 0.581) รองลงมานสิติมคีณุลกัษณะ

ใฝ่รู้เพื่อพร้อมแก่การท�างานในอนาคต ( =4.05, S.D.= 0.600)

 5.7 ทกัษะด้านการสือ่สารสารสนเทศและการรูเ้ท่าทนัสือ่โดยส่วนรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.09, 

S.D.= 0.519) เมื่อพิจารณาพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนิสิตมีความสามารถในการเข้าถึงการค้นหาวิเคราะห์

ใช้ประโยชน์จากสารสนเทศต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ( =4.14, S.D.= 0.616) รองลงมานิสิตใช้สื่อสารเทศที่เหมาะ

สมโดยค�านึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมวัฒนธรรม จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ( =4.09, 

S.D.= 0.640) รองลงมา ( =4.06, S.D.= 0.634)

6. การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

1. การตรวจสอบ ข้อตกลงเบื้องต้นในของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ตารางทื่ 1 การตรวจสอบ ข้อตกลงเบื้องต้นในของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

ตัวแปร Tolerance VIF

ปัจจัยด้านผู้เรียน .442 2.262

ปัจจัยด้านผู้สอน .260 3.844

ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน .315 3.174

จากตารางที่ 10 พบว่า ตัวแปรอิสระปัจจัยด้านผู้เรียน ปัจจัยด้านผู้สอน และปัจจัยด้านสิ่ง

สนับสนุน ไม่มีตัวแปรใด ≥ 10 และค่า Tolerence ที่ไม่เข้าใกล้ 0 ดังนั้นตัวแปรอิสระทั้งหมดจึงไม่มีปัญหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรือภาวะ Multicollinearity ระหว่างกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นใน

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
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2. ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อทักษะของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21

ตัวพยายกรณ์

คะแนนดิบ	(Unstandardized	

Coefficients)

คะแนนมาตรฐาน	

(Standardized	

Coefficients)
t Sig.

b Std.Error β

ค่าคงที่ (Constant) 1.665 .152 10.968 .000

ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน(X3) .302 .059 .393 5.135** .000

ปัจจัยด้านผู้เรียน(X1) .257 .051 .327 5.055** .000

ปัจจัยด้านผู้สอน (X2) .048 .066 .061 .727 .468

R= .712 , R2 = .507 , Adjusted R2 = .501, S.E.= .29685, F= 91.417

** p<.01

จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณูระหว่างปัจจยัด้านผู้เรียน ปัจจยัด้านผู้สอน และ

ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน

และปัจจัยด้านผู้เรียน และที่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 ในขณะที่ปัจจัยปัจจัยด้านผู้สอนไม่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนและปัจจัยด้านผู้เรียนสามารถเป็นตัวพยากรณ์ต่อทักษะของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ร้อยละ 50.7 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว เท่ากับ 50.1 ค่าความ

คาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ .29685 สามารถแสดงผลและสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y = 1.665 +.302(X3) + .257(X1)

จะได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .393(X3) + .327(X1)

จากสมการความถดถอยเชิงพหุคูณปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

อธิบายได้ดังนี้

1. ถ้าปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน (X3) มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษ

ที่ 21 เพิ่มขึ้น .393 หน่วย มีทิศทางเดียวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ โดยตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่

2. ถ้าปัจจัยด้านผู้เรียน (X1) มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

เพิ่มขึ้น .327 หน่วย มีทิศทางเดียวกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ โดยตัวแปรอื่น ๆ มีค่าคงที่
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7. การทดสอบสมมติฐาน

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถทดสอบสมมติฐานการวิจัยแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. ปัจจัยด้านผู้เรียนมีอิทธิพลต่อทักษะของนิสิตในศตวรรษที่ 21 ยืนยัน

2. ปัจจัยด้านผู้สอนมีอิทธิพลต่อทักษะของนิสิตในศตวรรษที่ 21 ปฏิเสธ

3. ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อทักษะของนิสิตในศตวรรษที่ 21 ยืนยัน

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ สามารถทดสอบสมมติฐานการวิจัยแสดงในตารางพบว่า

 ปัจจยัด้านผูเ้รยีนมีอทิธพิลต่อทกัษะของนสิติในศตวรรษที ่21 ผลการทดสอบสมมตฐิานยนืยัน

 ปัจจยัด้านผูส้อนมอีทิธพิลต่อทกัษะของนิสิตในศตวรรษที ่21 ผลการทดสอบสมมตฐิานปฏเิสธ

 ปัจจยัด้านสิง่สนบัสนนุท่ีมอีทิธพิลต่อทกัษะของนสิติในศตวรรษที ่21 ผลการทดสอบสมมติฐานยนืยัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี  

ในมหาวิทยาลัยทักษิณผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ข้อสรุปซึ่งอภิปรายผลได้ ดังนี้

ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

ทกัษณิ วทิยาเขตสงขลา พบว่า ทกัษะของผูเ้รียนในศตวรรษที ่21 ของนิสิตระดับปริญญาตรีใน มหาวทิยาลยั

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา สดอคล้องกับ งานวิจัยของ พิชากรณ์ เพ่งพิศ (2561) และ จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ 

และคณะ(2561) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21 ของนิสิต 

ระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน พบว่ากลุม่ตวัอย่างมรีะดบับความคดิเหน็ 

เกี่ยวกับระดับความสามรถทางทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของพิชากรณ์ เพ่งพิศ (2561) และจันทร์เพ็ญ อามพัฒน์ และคณะ (2561) ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัย 

ทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการรบัรูท้กัษะทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของนกัศกึษาพยาบาล วทิยาลยัพยาบาล

พระปกเกล้า จันทบุรี ผลการวิจัยพบว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้ทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านผู้เรียน พบว่านิสิตสนใจแสวงหาความรู้จากนอกห้องเรียน  

มีความต้องการสืบค้นข้อมูลและฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะของตนเองอย่างสม�่าเสมอและควรกระตุ้น 

ให้นิสิตเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองในศตวรรษที่21 ที่พร้อมจะพัฒนาประเทศมากขึ้น

2. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านผู้สอน พบว่ามหาวิทยาลัยควรเพิ่มกระบวนการกระตุ้น 

ให้ผูส้อนประยกุต์ใช้วธิกีารและนวตักรรมการเรยีนการสอนเพือ่เปิดโอกาสให้ผูเ้รยีนมส่ีวนร่วมในการลงมือท�า

เพือ่ผู้เรยีน จะได้ก�าหนดเป้าหมายการเรยีนรู้เพือ่พฒันาผูเ้รียนให้มทีกัษะในศตวรรษที ่21 อย่างมปีระสิทธภิาพ
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3. จากผลการวิจัยด้านปัจจัยด้านส่ิงสนับสนุน พบว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม

รวมถึงการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เข้าใจถึงทักษะที่ส�าคัญในศตวรรษที่21 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้

เข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญของทักษะในศตวรรษที่21

4. จากผลการวิจัยทักษะในศตวรรษที่21 พบว่าทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและ 

การเรยีนรูเ้ท่าทนัสือ่ สถิตไิด้ค่อนข้างได้ค่อนข้างต�า่ ซึง่ต้องส่งเรมิเพือ่ให้นสิติสามารถเข้าถงึสารสนเทศต่าง ๆ  

ได้มากขึ้น รวมถึงใช้สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

การศกึษาวจัิยครัง้นีส้�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยด ีด้วยความกรณุาและเมตตาอย่างยิง่ของ ผศ.ดร.ธรีพร  

ทองขะโชค อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ท่ีให้ความเมตตารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เสียสละเวลาให้

ความรู้ ค�าปรึกษา และค�าแนะน�าการวิจัยในทุกขั้นตอน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท�าวิจัย อีกทั้งตรวจ

สอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ จนคณะผู้จัดท�าสามารถ จัดท�างานวิจัยเล่มนี ้

ได้ส�าเร็จ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งคอยให้ก�าลังใจและ 

ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาตั้งแต่เข้ามาเรียนในระดับปริญญาตรี 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม 

และให้โอกาสทางการศึกษา ขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้และคุณธรรม

ให้แก่คณะผู้จัดท�า คณะผู้วิจัยขออุทิศคุณประโยชน์และคุณงามความดีแด่ผู้มีพระคุณทุกท่านดังที่กล่าว  

มาข้างต้นและอีกหลายท่านที่อาจไม่ได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ คณะผู้วิจัยขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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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

Abstract

The purpose of this research aims to develop a research conceptual framework on  

factors affecting the performance of teachers at Rattaphum Wittaya School. During the Covid-19  

situation By synthesizing data from questionnaires from persons working during the COVID-19  

situation of Rattaphum Wittaya School teachers Objectives 1) Motivation factors affecting the work  

of Rattaphum Wittaya School teachers 2) Hygiene factors affecting motivation in Performance  

of teachers at Rattaphum Wittaya School and presented in the form of a research conceptual  

framework The results of the study revealed that 1) interpersonal relationships, 2) job success,  

3) being respected to study the guidelines for the development of teacher motivation in Rattaphum 

Wittaya School, which are motivating factors to encourage praise when teachers perform successfully 

and Hygiene factors that encourage teachers to have good performance.

Keyword : motivation to work, interpersonal relationship, job success, to be respected
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บทน�า

โรงเรียนรัตภูมิวิทยาเริ่มท�าการสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 มีนักเรียน 80 คน  

จ�านวน 2 ห้องเรียน ครูประจ�าการ 5 คนมีนายไพบูลย์ เสรีรัตน์ ด�ารงต�าแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก พัฒนา 

ไม่สิ้นสุดโรงเรียนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน

โรงเรยีนมธัยมขนาดกลาง เมือ่ปีการศกึษา 2535 ยกระดบัเพือ่ก้าวเข้าสูก่ารศึกษายคุใหม่ เมือ่วันที ่7 กรกฎาคม 

2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ จึงโอนย้ายโรงเรียนจากสังกัดกรมสามัญ

ศกึษาไปเป็นส�านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผ่านการรบัรองเป็นโรงเรยีนในฝัน ในปีการศกึษา 2554 

โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างของส�านักนายกรัฐมนตรีและได้ผ่านการรับรอง 

เป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

การท�างานครโูรงเรยีนรตัภูมวิิทยาเป็นการใช้กลยุทธ์วางแผนการท�างานให้มคีวามสัมพนัธ์กบัทกุ ๆ   

ฝ่ายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการท�างานก็ตาม ทั้งต่อการท�างาน

เป็นหมูค่ณะและการท�างานคนเดียวและต้องมกีารพฒันาปรบัปรงุอยูต่ลอดเวลา เพือ่ประสทิธภิาพการท�างาน

ในโรงเรียนในช่วงยุคโควิด

ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและ 

รกังานปฏิบติัเป็นการกระตุน้ให้เกดิความพงึพอใจให้แก่บคุคลในองค์การให้ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบความต้องการภายในบุคคลได้ด้วยกัน ซึ่งปัจจัยจูงใจส่งเสริม 

ให้ครทู�างานทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยก�าหนดระยะเวลาในการท�างานชดัเจนให้การสนบัสนุนช่วยเหลอืและชีแ้นะ

เมือ่งานประสบปัญหา เปิดโอกาสทางความคดิของบคุลากรอย่างเตม็ทีส่่งเสริมให้ครูได้พฒันาตนเองอย่างต่อ

เนื่องทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การท�างานประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์

ปัจจยัค�า้จนุ (Maintenance Factor) หรอือาจเรียกว่า ปัจจยัสุขอนามยั หมายถงึ ปัจจยัทีจ่ะค�า้จุน

ให้แรงจงูใจในการท�างานของบุคคลมอียูต่ลอดเวลา ถ้าไม่มหีรือมใีนลักษณะไม่สอดคล้องกบับคุคลในองค์การ 

บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ซึ่งปัจจัยค�้าจุนส่งเสริม 

การท�างานโดยมีการชี้แจงข้อมูลด้านแผนงานและนโยบายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ให้แก่บุคลากร

ในสถานศึกษาทราบ มีการกระจายงานให้บุคลากรทุกคนท�างานอย่างทั่วถึงแบ่งสายงานรับผิดชอบอย่าง 

เป็นระบบยุติธรรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการทางานอย่างมีความสุข

ปัจจุบันวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึนทั่วโลก น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  

วิถีชีวิตในสังคมและการเรียนรู้วิชาชีพ COVID-19 เป็นผลกระทบต่อการท�างานในองค์กรหลายๆ องค์กร 

เป็นอย่างมาก ซึ่งองค์กรแต่ล่ะองค์กรก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการท�างานเพื่อให้เข้ากับสถานการณ ์

ที่ก�าลังเผชิญอยู่ จึงมีการท�างานจากที่บ้าน WFH เป็นแนวคิดในการท�างานที่บ้านมากกว่าที่ท�างานอย่าง 

เป็นทางการ ช่วยให้พนักงานสามารถท�างานพร้อมกันได้ตามต้องการ การปฏิบัตินี้มีมาหลายศตวรรษแล้ว  

แต่เมื่อเร็วๆ นี้ได้กลายเป็นที่แพร่หลายเนื่องจากความชุกของการระบาดใหญ่ของ Covid-19 วิธีการท�างาน

แบบเก่าจึงกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในสังคมปัจจุบัน
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จากที่กล่าวมาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแรงจูงใจหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของ  

เพ่ือให้ได้แนวทางและ โครงสร้างเก่ียวกับแรงจูงใจหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิ

วิทยาในช่วงยุค COVID-19 สามารถน�ามาปรับเป็นแนวนโยบายทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ 

โรงเรียนท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินกิจการได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน สามารถบรรลุวัตถุประสงค ์

ตามเป้าหมายทีว่างไว้และยงัช่วยให้โรงเรยีนรัตภมูวิทิยามกีารพฒันา รวมทัง้การด�าเนินงานไปอย่างก้าวหน้า 

สามารถแข่งขันในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปัจจุบันต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครู

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้

1. ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา

2. ปัจจัยค�้าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดทฤษฎีหลักที่ใช้ในการศึกษา คือ ทฤษฎี 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator factors) 

และปัจจัยค�้าจุน (Hygiene factors) ทฤษที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg แรงจูงใจ (Motivation) ในทางจิตวิทยา หมายถึง 

สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทางแรงจูงใจในการท�างานซึ่งเป็นปัจจัย

ให้บุคคลพยายามท�างานให้เจริญก้าวหน้า โดยเฮอร์เบิร์ต (Herbert, 1972) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจนั้นเกิดจาก 

ผลต่างระหว่างความต้องการหรือแรงบันดาลใจความปรารถนาความอยากได้ (Aspiration) กับความส�าเร็จ

หรอืผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) Motivation-Aspiration-Achievement เมือ่บคุลากรภายในองค์การเกดิแรงจงูใจ

ในการท�างานย่อมท�าให้เกิดแรงขับเคลื่อนท่ีมาจากภายในจิตใจของบุคลากรซึ่งส่งผลโดยตรงท�าให้บุคลากร

มีความตั้งใจในการท�างานเพิ่มมากขึ้นการท�างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและขับเคลื่อนการท�างานให้รุกไปข้าง

หน้ามุง่ตรงต่อความส�าเรจ็ขององค์การโดยหน่ึงในทฤษฎแีรงจูงใจทีม่ชีือ่เสียงและเป็นทีย่อบรับกนัอย่างกว้าง

ขวาง ในปัจจบุนัคอืทฤษฎ ี2 คือ ปัจจยัจงูใจหรือปัจจยักระตุน้ (Motivator factors) และปัจจยัค�า้จุน หรือปัจจยั 

สุขอนามัย (Hygiene factors) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น (Motivator factors) เป็นปัจจัยที่จะน�าไปสู่ความพึงพอใจ

ในการท�างาน มีอยู่ 5 ประการ คือ

   1.1.1 ความส�าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท�างานได้เสร็จสิ้นและประสบ

ความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

   1.1.2 การยกย่องนับถือหรือการยอมรับ คือการที่บุคคลได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งจาก

กลุ่มเพื่อน ผู้บังคับบัญชา หรือจากบุคคลอื่นทั่วๆ ไป

   1.1.3 ลกัษณะของงาน หมายถงึ ความรู้สึกทีดี่หรือไม่ดขีองบคุคลทีม่ต่ีอลักษณะของงาน
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   1.1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับมอบหมาย 

ให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และมีอ�านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่

   1.1.5 ความก้าวหน้าในต�าแหน่งการงาน การที่ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น ท�าให้เกิด

ความพึงพอใจในการท�างาน ก็เน่ืองจากว่า ความชื่นชมยินดีในผลงาน และความสามารถของตน ท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่นในตนเอง 

ดังน้ัน ผู้บริหารควรใช้ปัจจัยทั้ง 5 ประการข้างต้นต่อผู้ปฎิบัติงานจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และ

จูงใจให้คนตั้งใจท�างานจนสุดความสามารถ

 1.2 ปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ในการท�างานและเป็นปัจจัยที่จะสามารถป้องกันการเกิดความไม่พึงพอใจในการท�างาน ได้แก่

  1.2.1 นโยบายและการบริหารงาน คือ การจัดการและการบริหารองค์การ

   1.2.2 เงินเดือน หรือค่าจ้างแรงงาน หมาย ถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจใน

เงินเดือนหรือค่าจ้างแรงงาน หรืออัตราการเพิ่มเงินเดือน

   1.2.3 ความสมัพนัธ์กับผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ การตดิต่อพบปะพดูคยุแต่มไิด้หมายถงึ

การยอมรับนับถือ

   1.2.4 ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ความสัมพันธ์อันดี

   1.2.5 ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน คอื การตดิต่อพบปะพดูคยุระหว่างเพือ่นร่วมงาน

ในองค์การ

   1.2.6 สถานภาพในการท�างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพที่เอื้อต่อความสุข 

ในการท�างาน

   1.2.7 วธีิการปกครองบังคบับญัชา หมายถงึ ความรูค้วามสามารถของผูบ้งัคบับญัชาใน

การด�าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน

   1.2.8 ความมั่นคงในการท�างาน คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงของงาน

ความมั่นคงขององค์การ

   1.2.9 สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน หรือลักษณะที่เป็นองค์ประกอบ

ท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกต่องาน เช่น การมีรถประจ�าต�าแหน่ง เป็นต้น

โดยสรปุ Herzberg ได้ให้ความเข้าใจว่าแรงจงูใจเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้มาจากแต่คนและจะมใิช่ขึน้อยูกั่บ  

ผูบ้รหิารโดยตรงและปัจจยัทีใ่ช้ในการบ�ารงุจติใจนัน้อย่างดีทีสุ่ดกค็อืจะสามารถช่วยขจัดความไม่พอใจต่าง ๆ  ได้  

แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนั้น ในกระบวนการจูงใจที่ต้องการสร้างให้เกิดแรงจูงใจท่ีดี  

จงึจ�าเป็นต้องจดัและก�าหนดปัจจยัต่าง ๆ  ทัง้สองกลุม่ คือ ทัง้ปัจจยัทีใ่ช้บ�ารงุจติใจ (สภาพแวดล้อม) และปัจจยั

ที่ใช้จูงใจได้ (ของงานที่ท�า) ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
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2. ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของ Maslow

ทฤษฎมีาสโลว์ หรอื ล�าดับขัน้ความต้องการ (Maslow’s Hierarchy of Needs) เป็นทฤษฎจีติวทิยา

ที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ คิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of Human Motivation” Maslow 

ระบุว่า มนุษย์มีความต้องการทั้งหมด 5 ขั้นด้วยกัน ความต้องการทั้ง 5 ขั้น มีเรียงล�าดับจากขั้นต�่าสุดไปหา

สูงสุด มนุษย์จะมีความต้องการในขั้นต�่าสุดก่อน เมื่อได้รับการตอบสนองจนพอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการ

ขั้นสูงต่อไป ความต้องการของบุคคลจะเกิดขึ้น 5 ขั้นเป็นล�าดับ ดังนี้

1. ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการล�าดับต�่าสุด 

และเป็นพืน้ฐานของชวีติ ได้แก่ ความต้องการเพือ่ตอบสนองความหวิ ความกระหาย ความต้องการเพือ่ความอยู ่

รอดของชีวิต เรียกง่าย ๆ ก็คือ ปัจจัยสี่ 

2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นหลังจาก

ที่ความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการขั้นนี้ถึงจะเกิดขึ้น ได้แก่  

ความต้องการความปลอดภัยมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ปราศจากความกลัว การสูญเสียและภัยอันตราย เช่น 

สภาพสิ่งแวดล้อมบ้านปลอดภัย การมีงานท่ีมั่นคง การมีเงินเก็บออม ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 

รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยส่วนบุคคล สุขภาพและความเป็นอยู่ ระบบรับประกัน-ช่วยเหลือ ในกรณีของ

อุบัติเหตุ/ความเจ็บป่วย 

3. ความต้องการความรักและสังคม (Belonging and Love Needs) เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิต

และมัน่คงในการงานแล้ว คนเราจะต้องการความรกั ความสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ มคีวามต้องการเป็นเจ้าของและมี

เจ้าของ ความรกัในรปูแบบต่างกนั เช่น ความรักระหว่าง คูรั่ก พ่อ แม่ ลกู เพือ่น สาม ีภรรยา ได้รับการยอมรบั

เป็นสมาชกิในกลุม่ใดกลุม่หนึง่หรอืหลายกลุม่ ในข้ันน้ีส่ิงทีล่กูค้าต้องการก็คอื สินค้าและบริการท่ีสามารถตอบ

สนองอารมณ์ ความรู้สึก ของเขาได้ เช่น บริการจัดหาคู่ บริการจัดงานแต่งงาน บริการทัวร์ท่องเที่ยว หรือ

หากเป็นสินค้า ตัวอย่างง่าย ๆ ที่ท�าให้เห็นภาพชัดเจน เช่น ความต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ BENZ BMW  

เพื่อให้เพื่อนหรือคนรอบข้าง ชื่นชม ยอมรับ เป็นสมาชิกในกลุ่ม

4. ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือในตนเอง (Esteem Needs) เมื่อความต้องการความ

รักและการยอมรับได้รับการตอบสนองแล้ว คนเราจะต้องการสร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงขึ้น เด่นขึ้น  

มคีวามภูมใิจและสร้างความนบัถอืตนเอง ชืน่ชมในความส�าเรจ็ของงานทีท่�า ความรูสึ้กมัน่ใจในตนเองและมเีกยีรติ 

5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-actualization) เป็นความต้องการข้ันสูงสุดของ

มนุษย์และความต้องการนี้ยากต่อการบอกได้ว่าคืออะไร เราเพียงสามารถกล่าวได้ว่า ความต้องการพัฒนา

ศักยภาพของตนเป็นความต้องการท่ีมนุษย์ต้องการจะเป็น ต้องการที่จะได้รับผลส�าเร็จในเป้าหมายชีวิตของ

ตนเอง และต้องการความสมบูรณ์ของชีวติ สนิค้าและบรกิารทีต่อบโจทย์คนในขัน้นีอ้าจมองหาได้ยาก เพราะ

ความต้องการสงูสดุของคนกลุม่นี ้จะมาจากแรงบนัดาลใจ หรือ Passion ด้านจติใจทีต้่องการมากกว่า ด้านวัตถุ 

ที่จับต้องได้

การน�าทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ (Maslow’sHierarchy of Needs) ล�าดับขั้นของมาสโลว์มา

ใช้สรุปได้ว่า การไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจากความพยายามที่ไม่ถูกต้องของการแสวงหาความมั่นคง

ปลอดภัยเช่นการที่บุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิด
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พลาดต่างๆ ของตนบุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มท่ีจะพิทักษ์ความมั่นคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมใน

อดีตทีเ่คยประสบผลส�าเร็จแสวงหาความอบอุน่และสร้างมนษุย์สมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ซึง่ลกัษณะเช่นนีย่้อมขดัขวาง

วิถีทางที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (ทฤษฎีล�าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์, 2555)

3. ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom (Vroom Expectancy Theory)

ทฤษฎีความคาดหวังของ Vroom ทฤษฎีความคาดหวังถูกน�าเสนอโดย Victor Vroom (1964) ได้

เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท�างานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจ

ของมนุษย์ในการท�างานโดย Vroom มีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานท�างานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจ

กระบวนการทางความคดิและการรบัรู้ของบุคคลก่อน โดยปกตเิม่ือคนจะท�างานเพิม่ขึน้จากระดบัปกตเิขาจะคิด

ว่าเขาจะได้อะไรจากการกระท�านัน้หรอืการคาดคดิว่าอะไรจะเกดิขึน้เมือ่เขาได้แสดงพฤตกิรรมบางอย่างในกรณี

ของการท�างาน พนกังานจะเพิม่ความพยายามมากขึน้เมือ่เขาคดิว่าการกระท�านัน้น�าไปสูผ่ลลพัธ์บางประการ

ที่เขามีความพึงพอใจ เช่น เมื่อท�างานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นท�าให้เขาได้รับการ

พจิารณาเลือ่นข้ันเลือ่นต�าแหน่งและได้ค่าจ้างเพิม่ขึน้ Vroom ได้เสนอรูปแบบของความคาดหวังในการท�างาน

เรียกว่า VIE Theory ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการท�างาน

V = Valance หมายถึง ระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือ

คุณค่าหรือความส�าคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลนั้น

I = Instrumentality หมายถึง ความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์ (outcomes) หรือรางวัลระดับที่ 1 

ที่จะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ 2 หรือรางวัลอีกอย่างหนึ่ง คือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ได้ (เชื่อมโยง

รางวัลกับผลงาน)

E = Expectancy ได้แก่ ความคาดหวงัถงึความเป็นไปได้ของการได้ซึง่ผลลพัธ์หรอืรางวัลท่ีต้องการ

เมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่าง

ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่า ผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์

การท�างานเพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการท�างาน 

1. สร้างความคาดหวังโดยมีแรงดึงดูด ซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถให้การ

อบรมพวกเขา ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จ�าเป็นและระบุเป้าหมายการท�างานที่ชัดเจน

2. ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผู้บริหารควรก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการ

ปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจน และเน้นย�้าในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถบรรลุ

ผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ท่ีเขาได้รับผู้

บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับจากความพยายามของเขา

มีการแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. รางวัลภายนอก (Extrinsic rewards) เป็นรางวัลที่นอกเหนือจากการท�างาน เช่นการเพิ่มค่า

ตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่ง หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
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2. รางวลัภายใน (Intrinsic rewards) เป็นรางวลัซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน ประกอบด้วย ความรับผดิชอบ 

ความท้าทาย หรือเป็นผลลัพธ์ของการท�างานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์ของ 

การท�างาน ตัวอย่างเช่น ความรู้สึกของความส�าเร็จในการปฏิบัติงานที่ความท้าทาย

แนวคดิในทฤษฎขีองวรมู สรปุได้ว่า แรงจงูใจในการท�างานของบคุคล เกิดจาความคดิ ของบคุคล

ในการตั้งความคาดหวังในสิ่งที่กระท�า ซึ่งความคาดหวังนั้นก็เป็นไปตามค่านิยมของตน ท�าให้บุคคลพยายาม

ท�าให้ได้หากสิง่ทีพ่ยายามสอดคล้องกับความสามารถด้วยกจ็ะเป็นแรงจงูใจทีเ่ข้มข้น ส�าหรบับคุคล นอกจากนัน้  

ผลการศกึษาต่อเนือ่งจากวรมูก็ช่วยสนับสนนุแนวคดิดงักล่าว และยงั ได้ข้อสรปุเพิม่ขึน้จากการทีบ่คุคลได้เข้าใจ

บทบาทการท�างานของตนเป็นอย่างดจีงึเหน็ได้ว่า แนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้บคุคคลท�างานคือการสร้าง 

ความคาดหวัง การให้ตระหนักในค่านิยมต่องาน การใช้ความพยายามการเสริมสร้างความสามารถในงาน  

และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาทของตนในงานนั้น ๆ (ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม,2555)

4. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland’s

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมท่ี

จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์จะไม่ท�างานเพราะหวังรางวัลแต่ท�าเพื่อจะประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ McClelland’s (McClelland’s Achievement Motivation Theory) 

ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระท�าการเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการความส�าเร็จมิได้หวังรางวัล

ตอบแทนจากการกระท�าของเขา ซึ่งความต้องการความส�าเร็จนี้ในแง่ของการท�างานหมายถึงความต้องการ

ที่จะท�างานให้ดีที่สุดและท�าให้ส�าเร็จผลตามที่ตั้งใจไว้ เมื่อตนท�าอะไรส�าเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ท�างาน

อื่นส�าเร็จต่อไป หากองค์การใดที่มีพนักงานที่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จ�านวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและเติบโตเร็ว

ในช่วงปี ค.ศ. 1940s นักจิตวิทยาชื่อ David I. McClelland ได้ท�าการทดลองโดยใช้แบบทดสอบ

การรับรู้ของบุคคล (Thematic Apperception Test) หรือเรียกย่อว่า ทีเอที (TAT) เพื่อวัดความต้องการของ

มนษุย์ โดยแบบทดสอบ TAT เป็นเทคนคิการน�าเสนอภาพต่าง ๆ  แล้วให้บคุคลเขียนเร่ืองราวเกีย่วกบัสิง่ท่ีเขา

เห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนด์ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการ  

3 ประการ ทีไ่ด้จากแบบทดสอบTAT ซึง่เขาเชือ่ว่าเป็นส่ิงส�าคญัในการทีจ่ะเข้าใจถึงพฤตกิรรมของบคุคลได้ ดงันี้

1. ความต้องการความส�าเรจ็ (Need for Achievement (nAch)) เป็นความต้องการทีจ่ะท�าส่ิงต่าง ๆ   

ให้เต็มทีแ่ละดทีีส่ดุเพือ่ความส�าเรจ็ จากการวจิยัของ McClelland พบว่า บคุคลทีต้่องการความส�าเรจ็ (nAch) สงู 

จะมีลักษณะชอบการแข่งขัน ชอบงานที่ท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงานของ

ตนเอง มีความช�านาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว

2. ความต้องการความผกูพนั (Need for Affiliation (nAff)) เป็นความต้องการการยอมรับจากบคุคลอืน่ 

ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอื่น บุคคลที่ต้องการความผูกพันสูงจะชอบ 

สถานการณ์การร่วมมอืมากกว่าสถานการณ์การแข่งขนั โดยจะพยายามสร้างและรกัษาความสมัพนัธ์อนัดกีบัผู้อืน่ 

3. ความต้องการอ�านาจ (Need for Power (nPower)) เป็นความต้องการอ�านาจเพือ่มอทิธิพลเหนอื 

ผูอ้ืน่บคุคลทีม่คีวามต้องการอ�านาจสงู จะแสวงหาวถีิทางเพือ่ท�าให้ตนมอิีทธพิลเหนือบคุคลอ่ืน ต้องการให้ผู้

อืน่ยอมรบัหรอืยกย่อง ต้องการความเป็นผู้น�า ต้องการท�างานให้เหนือกว่าบคุคลอ่ืน และจะกังวลเร่ืองอ�านาจ

มากกว่าการท�างานให้มีประสิทธิภาพ
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จากการศกึษาพบว่าพนกังานท่ีมแีรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิส์งูมกัต้องการจะท�างานในลกัษณะ 3 ประการ ดงันี้

1. งานท่ีเปิดโอกาสให้เขารบัผดิชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามอิีสระทีจ่ะตดัสินใจและแก้ปัญหา

ด้วยตนเอง

2. ต้องการงานที่มีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา

3. ต้องการงานทีมี่ความแน่นอนและต่อเนือ่งซึง่สร้างผลงานได้และท�าให้เขามคีวามก้าวหน้าในงาน 

เพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้

นอกจากงานในลกัษณะดังกล่าวแล้วแมคคลแีลนด์ได้พบว่าปัจจยัทีส่�าคญัอกีปัจจัยหนึง่ทีม่ผีลต่อ

การท�างานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่เขาท�าด้วย

5. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Mc Gregor

McGregor, (McGregor, 1960) ได้ชี้ให้เห็นถึงแบบของการบริหาร 2 แบบ คือ ทฤษฎี X ซึ่งมี

ลกัษณะเป็นเผด็จการ และทฤษฎ ีY หรอืการมส่ีวนร่วม แต่ละแบบเกีย่วข้องกบัสมมตุฐิานทีม่ต่ีอลักษณะของ

มนุษย์ ดังนี้ 

ผู้บริหารแบบทฤษฎี X เชื่อว่า 

มนุษย์โดยทั่วไปไม่ชองการท�างาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถ้าสามารถท�าได้ เนื่องจากการไม่

ชอบท�างานของมนษุย์ มนษุย์จงึถกูควบคมุ บงัคบั หรอืข่มขู่ให้ท�างาน ชอบให้สัง่การและใช้วธิกีารลงโทษ เพือ่

ให้ใช้ความพยายามได้เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การมนุษย์โดยทั่วไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการ

หรอืการถกูบงัคบั ต้องการหลกีเลีย่ง ความรบัผดิชอบ มคีวามทะเยอทะยานน้อยและต้องการความมัน่คงมาก

ที่สุด ผู้บริหารตามทฤษฎี X จึงต้องสร้างแรงจูงใจโดยการข่มขู่ และลงโทษ เพื่อท�าให้ลูกน้องใช้ความพยายาม

ให้บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 

ผู้บริหารแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อว่า 

การท�างานเป็นการตอบสนองความพอใจ การข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดใน

การจงูใจให้คนท�างาน บคุคลทีผ่กูพนักบัการบรรลถุงึความส�าเรจ็ตามเป้าหมายขององค์การ จะมแีรงจงูใจด้วย

ตนเองและควบคุมตนเอง ความผกูพนัของบุคคลทีม่ต่ีอเป้าหมายขึน้อยูก่บัรางวลั และผลตอบแทนทีพ่วกเขา

คาดหวงัว่าจะได้รบัเมือ่เป้าหมายบรรลถุงึความส�าเรจ็ ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการท�างาน เป็นการ

จูงใจให้บุคคลอมรับและแสวงหาความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน 

ทฤษฎ ีY เน้นถงึการพฒันาตนเองของมนุษย์ ชีใ้ห้เห็นว่ามนุษย์น้ันรู้จกัตวัเองได้ถูกต้อง รู้จกัความ

สามารถของตนเอง ผูบ้รหิารควรสร้างแรงจงูใจโดยการสร้างสรรค์สถานการณ์ทีจ่ะท�าให้สมาชกิมคีวามรูส้กึรับ

ผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการท�างาน ในการบริหารนั้น มีการน�าทฤษฎีเชิงจิตวิทยามาใช้จ�านวนมาก เพราะ

การบริหารเป็นการท�างานกับ “คน” และทฤษฎีจิตวิทยาก็พูดเรื่อง “คน” การศึกษาทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับ

การควบคุมก�ากับพฤติกรรมของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการท�างานและภาวะผู้น�าจึงเป็นประโยชน์อย่าง

มากต่อผูบ้รหิาร Donglas Mc Gregor ได้ค้นพบแนวคิด “พฤตกิรรมองค์การ” และสรุปว่า กจิกรรมการบรหิาร

จัดการล้วนมีสาเหตุรากฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ (human behaviors) ซึ่งเป็นไปตามกรอบทฤษฎี X 

และทฤษฎี Y 
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ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจที่กล่าวมาในที่นี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากทฤษฎีและการศึกษา

เรือ่งการจงูใจจ�านวนมากโดยเลอืกน�ามากล่าวเพือ่ให้ผูศ้กึษาได้เข้าใจเรือ่งการจงูใจในลกัษณะทีจ่ะเลอืกน�าไป

ประยกุต์ใช้ในงานได้เป็นส่วนใหญ่ซึง่จะต้องเลือกไปใช้ให้เหมาะสมกับบคุคลและสถานการณ์ในทฤษฎแีละการ

ศกึษาบางเรือ่งอาจไม่ถงึขัน้เสริมสร้างแรงจงูใจในการท�างานได้ อาจเป็นแต่เพยีงช่วยให้ผู้ศกึษาได้แนวทางสร้าง

บรรยากาศทีด่แีละเหมาะสมต่อการท�างาน ซึง่กน็บัว่าเป็นการประยกุต์ทฤษฎแีละการศกึษาไปใช้ประโยชน์ใน

งานได้อีกส่วนหนึ่ง (ทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์, 2555)

6. นโยบายสาธารณะ

นโยบายสาธารณะมีความส�าคัญต่อองค์การปัจจุบันอย่างมากเนื่องจากนโยบายสาธารณะ เป็น

ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง จึงมีการใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจ 

เพือ่เป็นแนวคดิในการด�าเนนิงานเพือ่สนองความต้องการหรือประสงค์ของบคุคลในองค์การน้ัน ในสังคมแบบ

ประชาธปิไตยกจ็ะถกูก�าหนดโดยข้อมลูและมกีารกลัน่กรองข้อมลูมากทีส่ดุ จะจะตอบสนองกบับคุคลส่วนใหญ่ 

แต่ถ้าเป็นอัตตาธิปไตยนโยบายสาธารณะก็จะมาจากบุคลกลุ่มเดียว

กรอบแนวคิด

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ท�าให้เกิดการปรับตัวเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) 

โดยเฉพาะสถาบนัทางการศกึษาทีไ่ม่สามารถจดัการเรยีนการสอนแบบปกตไิด้ จ�าเป็นต้องใช้รปูแบบการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ เพือ่ให้การเรยีนรูเ้กดิจากความต่อเน่ืองการจดัการเรียนการสอนในความปรกตใิหม่ มี

ลักษณะเป็นการเรยีนรูท้ีม่ ีPlatform วธีิการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายท�าให้ผูเ้รยีนใช้พืน้ทีก่ารเรียนรูข้องตนเอง และ

น�าไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึก การน�าแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาก�าหนดตัวแปร ผู้ศึกษาจึง

ได้แสดงกรอบแนวคิดได้ตามแผนภาพดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 223



ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การท�างานของครูโรงเรยีน 

รตัภมิูวิทยาในชว่งสถานการณโ์ควิด 19

สถานการณโ์ควิด 19

-ระบบสนบัสนนุและสง่เสรมิการสอน

รูปที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ทีที่มา	:	ทีมวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งน้ีมุ่งศึกษาแรงจูงใจหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

ในช่วงยุค COVID-19 โดยการวิจัยจะมุ่งศึกษากลุ่มประชากรกลุ่มพนักงานขององค์กรโดยใช้เกณฑ์ตาราง 

เครซี่และมอร์แกนเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิด สามารถเชื่อมโยง 

ไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถสรุป 

เป็นตารางสรุปผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการท�างานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปผู้วิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัย ศิวิลัย 
หมู่
น้อย 
(2551)

คมธนู
ควร

ประเสรฐิ

ศิวิไล 
กุล

ทรัพย์
ศุทรา 
(2552)

ศุภจิรา 
จันทร์
อารกัษ์ 
(2551)

พรีพร
ศรี

พันธุ์
วงศ์ 

(2551)

อรุณ
รัตน์ 
อิ่มรัง 
(2550)

วรรณ
ภา 
ขอ
ผดุง 
(2551

บุษบา 
รัตน
มงคล 
(2551)

นิธิ
เมธ 
หัศ
ไทย 

(2550)

วจี
ธรรม 
สามสี 
(2550)

วรา
พร 

มะโน
เพ็ญ 
(2551)

ความถ่ี

เงินเดือน / / / 3

ลักษณะ
ของงาน

/ / / / / / 6

สวัสดิการ / / / 3

สภาพ
แวดล้อม

/ / / / 4

ความ
สัมพันธ์
ระหว่าง
บุคคล

/ / / / / / / / 8

ความส�าเร็จ
ในงาน

/ / / / / / / 7

การได้รับ
การยอมรับ

นับถือ

/ / / / / / / 7

ความมั่นคง
ในงาน

/ / / / / 5

เมื่อเทียบความถ่ีของแนวคิดและและทฤษฎีที่ เกี่ยวข ้องท่ีส ่งผลต่อการท�างานของครู

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ประเด็นที่มีความถี่สูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

(8) ความส�าเร็จในงาน (7) การได้รับการยอมรับนับถือ (7)

อภิปรายผลการวิจัย

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบแนวความคิดการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างาน 

ของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในรูปแบบของความคิดการวิจัย 1) ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 2) ความส�าเร็จในงาน 3) การได้รับการยอมรับนับถือ ก่อนมีสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

โควิด-19 การปฎิบัติงานของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยาเป็นไปตามแนวทางที่ดี สะดวก สบาย แต่เมื่อหลัง 

จากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การปฎิบัติบัติงานค่อนข้างล�าบาก เพราะต้องปฎิบัติตามมาตรการ 

การป้องกันโรคโควิด-19 
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ข้อเสนอแนะ

ส�าหรับงานวิจัยในอนาคตจะเป็นการน�ากรอบแนวคิดในการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�างาน

ของครูโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปท�าการศึกษาวิจัยกับ 

กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในภาคการศึกษาต่อไป
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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) และผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบัิติ

งานของพนักงาน พบว่า ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน และ

ปัจจัยด้านความรู้ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยการปฏิบัติงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the performance of staff at The Surin 

Phuket Hotel 2) to study the factors affecting the efficiency of the staff at The Surin Phuket Hotel.  

It was a quantitative research. The research was conducted with a sample of 127 people. The  

instrument used for data collection was an online questionnaire. The statistics used in the data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing using multiple regression 

analysis statistics.

The results showed that Employee performance Overall, it’s at a high level. When  

considering each aspect, it was found that it was at a high level in every aspect, namely time,  

workload. and the quality of work (mean equal to 4.26, 4.21, 4.20, respectively) and the analysis  

of factors affecting the efficiency of employees’ work performance found that factors of responsibility 
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for work Work environment factors and knowledge factors It had a statistically significant effect on the 

efficiency of the staff at The Surin Phuket Hotel at the 0.01 level.

Keywords : Performance Factors, Efficiency in Performance

บทน�า
ทรพัยากรมนษุย์ (Human Resources หรอื HR) เป็นปัจจยัทีส่�าคญัอย่างหนึง่ในปัจจยัการบรหิารงาน  

ซ่ึงประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ หากองค์การใดสามารถน�าทรัพยากรมนุษย์มาใช้ 

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ย่อมส่งผลดีต่อองค์การท้ังเรือ่งเศรษฐกจิ ความมัน่คง และการบรหิารงานภายในองค์การ 

ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นส่ิงส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์การไปข้างหน้า ดังนั้นองค์การต้องมีกระบวนการ

พัฒนาบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพ ซึง่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเป็นการใช้ทรพัยากรขององค์การให้บรรลุ 

เป้าหมายขององค์การ ประสทิธิภาพจงึมุง่ท�าให้เกดิการท�าส่ิงทีถู่กต้อง เป็นวธิกีารจดัสรรทรัพยากรเพือ่ให้เกดิ

ความสิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต�่าสุด กล่าวคือ เป็นการใช้โดยมีเป้า

หมายคอืประสิทธผิลหรอืให้บรรลจุดุมุง่หมายทีก่�าหนดไว้สงูสดุ อาจเรยีกว่า “ท�าสิง่ต่างๆ ให้ถกูต้อง” ซึง่การวดั

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสามารถท�าได้ดทีีสุ่ดด้วยการพจิารณาแนวความคดิ 3 ประการ คอื 1) การบรรลุ

เป้าหมาย ซ่ึงประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึงความสามารถขององค์การในการได้มาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ที่มีจ�ากัด 2) แนวความคิดด้านระบบการวิเคราะห์เป้าหมายตามแนวความคิดนี้ มุ่งที่การกระท�าในรูประบบ 

ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายไม่ได้อยู่นิ่งกับที่เปลี่ยนแปลงได้ตามเวลา 3) การเน้นเรื่องพฤติกรรม เป็นการเน้น

บทบาทของพฤติกรรมของบุคคลในองค์การที่มีต่อความส�าเร็จขององค์การในระยะยาว หรือการยอมรับว่า

เป้าหมายองค์การจะสามารถบรรลุถึงได้ โดยอาศัยพฤติกรรมของสมาชิกในองค์การ (พีรญา ชื่นวงศ์, 2560)

การด�าเนนิธรุกจิโรงแรมในปัจจบัุน ซ่ึงท�าหน้าทีใ่ห้บริการลูกค้าเป็นหลัก ดงัน้ันพนกังานทีท่�าหน้าท่ี

ให้บรกิารลกูค้าจ�าเป็นต้องมคีณุสมบัตทิีเ่พียบพร้อมในการให้บริการ เพือ่ความพงึพอใจของลูกค้า ในการทีจ่ะ

ได้ซึง่พนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพท่ีพร้อมปฏบิตังิานนัน้ ต้องมีการพฒันาประสทิธภิาพของบคุลากรให้ได้มาตฐาน 

เพยีงพอทีจ่ะปฏบิตังิานได้อย่างมคีณุภาพ เพือ่เป็นแรงขบัเคลือ่นให้สามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้ เมือ่บคุลากร 

พัฒนา มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลผลิตที่ได้จะเพิ่มพูนจึงเป็นประโยชน์ต่อองค์การทั้งระยะสั้น  

ระยะยาวและก้าวทันกับความเจริญ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพความช�านาญด้านทักษะ การปฏิบัติงานของ

บคุลากรอย่างต่อเน่ือง การสร้างแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ตามทฤษฎขีอง เฮร์ิซเบร์ิก เชือ่ว่า คนหรอืผูป้ฏบิตัิ

งานจะปฏิบติังานได้ผลดีมปีระสทิธิภาพได้นัน้ย่อมข้ึนกบัความพอใจของผูป้ฏบิตังิาน เพราะความพงึพอใจใน

งานจะช่วยเพิม่ความสนใจในงานและเพ่ิมความกระตอืรอืร้นในการปฏบิตังิานมากขึน้ ย่อมท�าให้ผลผลิตสงูขึน้ 

ในทางตรงกันข้ามหากเกิดความไม่พอใจในงานแล้ว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียท�าให้คนไม่สนใจ ไม่กระตือรือร้น 

ผลผลิตกต็กต�า่ (แก้วตา เข้มเเขง็, 2555) ในการปฏบิตังิาน หากผู้บรหิารสามารถสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรปฏบัิติ

งานด้วยความพงึพอใจ ด้วยปัจจยัต่าง ๆ  บคุลากรจะปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพิม่พนูผลผลติ

แก่องค์การอย่างต่อเน่ือง เห็นได้ว่า ปัจจยัในการปฏบิตังิาน มผีลต่อประสิทธภิาพการปฏบัิตงิานของพนักงาน

ในองค์การ เป็นการเพิม่ความสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากรตามบทบาท ภาระงาน และหน้าทีท่ีไ่ด้รบั

มอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วงอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว ทันเวลา ประหยัด คุ้มค่า และ

เกิดประโยชน์สูงสุด (วิไลวรรณ อิศรเดช, 2563) องค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มีความสามารถ ดังนั้น

การก�าหนดปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาองค์การ 
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บคุลากรในองค์การจงึเป็นปัจจยัส�าคญั ในการขับเคล่ือนนโยบายของโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภเูกต็ 

ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จ�าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรจะต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีคุณภาพ ช่วยลดความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ทรัพยากร ก�าลังคน และสามารถแก้ไขปัญหาท่ี 

เกิดข้ึนได้ตลอดเวลา รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานได้ตามมาตฐาน และสามารถ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ หากบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลให้โรงแรม 

เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต สามารถด�าเนินงานตามนโยบายที่ตั้งไว้ได้ ท�าให้องค์การมีความมั่นคงและก้าวหน้า 

พนักงานได้รับผลตอบแทนที่สูงตามไปด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ตลอดจนศึกษาถึงประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อน�าผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคลากร

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต 

2. เพือ่ศกึษาปัจจัยทีมี่ต่อผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม เดอะ สรุนิทร์ ภเูก็ต

สมมติฐานของการวิจัย

ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

แนวคิด ทฤษฎีกรอบแนวคิด

ผูว้จัิยได้ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับปัจจยัทีม่ผีลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน

โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ดังนี้

ทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

กัลยา วงษ์ลมัย (2556) ให้ความหมายของการปฏิบัติงานไว้ว่า ภารกิจหน้าที่ที่ถูกก�าหนดข้ึนมา

ควบคู่กับต�าแหน่งทางสังคมในสถาบัน ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งใดก็ตามต้องปฏิบัติงานให ้

เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ตามที่ได้ก�าหนดไว้เฉพาะต�าแหน่งน้ันๆ และบุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

นั้นๆ ต้องน�าความรู้้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์หรือมโนทัศน์ของตนเองที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบติังานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และสิง่แวดล้อมอย่างมศีาสตร์ และศลิป์ในบทบาทหน้าทีด่งักล่าว

ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

วิชาญ ม่วงใหม่ (2559) ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ว่า การท�างานท่ี 

ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิมเป็นการท�างานที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อ

สังคม เกิดผลก�าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส�านึกที่ดีกับการปฏิบัติงานและการบริการเป็นที่พึงพอใจของ

ลูกค้าหรือผู้มารับบริการ โดยการใช้ทรัพยากรประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี และทรัพยากรอื่นๆ 

อย่างคุ้มค่าและประหยัดท�าให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก�าหนดไว้สูงสุด

สุรพงษ์ ฉันทพัฒน์พงศ์ (2558) ให้ความส�าคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ว่า บุคลากร

ในองค์การมีส่วนส�าคัญอย่างสูงในการปฏิบัติงานที่ดี อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบุคลากรจะเป็นปัจจัยพิเศษท่ีมี
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ความส�าคัญในการจัดการและด�าเนินการเพื่อให้เกิดสภาพทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพในการท�างานให้

สงูทีสุ่ด ย่อมจะส่งผลให้งานขององค์การนัน้มทัีง้ปริมาณและคณุภาพทีด่ตีามไปด้วย ซึง่ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�าให้องค์การประสบความส�าเร็จได้ หากบุคลากรขององค์การนั้น

ปราศจากความตัง้ใจและเตม็ใจทีจ่ะปฏบัิตงิานอย่างเตม็ความสามารถ ฉะนัน้การทีบ่คุลากรจะสามารถปฏบิตัิ

งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการท�างาน ซึ่งความพึงพอใจเป็นกระบวน

การหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจ จึงสามารถกล่าวได้ว่า การสร้างแรงจูงใจในการท�างานเป็นการสร้างการผลัก

ดัน ชักน�า หรือโน้มน้าวให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจากความส�าคัญของบุคลากรที่องค์การต้องให้ความส�าคัญและมีนโยบายที่สอดคล้อง

กบัความต้องการของพนักงาน ซึง่จะท�าให้การพฒันาประสิทธภิาพในการท�างานของพนกังานไม่ลดต�า่ลงหรือ

อาจจะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ด้านความรู้ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) กล่าวว่า ความรู้และความเข้าใจในงาน หมายถึงสิ่งท่ี

พนักงานแต่ละคนสามารถรับรู้ เข้าใจ เห็นความส�าคัญและปฏิบัติได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ตนได้รับมอบ

หมายให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานท่ีได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งการได้รับการฝึกอบรม การทดสอบก่อนลงมือ

ปฏิบัติงานจริงและการได้ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง มีผลงานวิจัยของ อรสุดา  

ดุสิตรัตนกล (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส�านักงานปลัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ศกึษาเฉพาะกรณขีองบุคลากรส่วนกลาง ผลการศกึษาพบว่า พนกังานมคีวามรู้ 

ตรงกับงานที่รับผิดชอบในระดับดีมาก

ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในองค์การ หมายถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สามารถท�างานร่วมกนั และมคีวามเข้าใจซ่ึงกนัและกันให้ความร่วมมอืร่วมใจกันในการปฏบิตังิาน มีผลงานวจัิย

ของ ปทติา จนัทวงศ์ (2559) ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของลกูจ้างมหาวิทยาลยั

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น กลุ่มตัวอย่างมีระดับ

ความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล�าดับดังน้ี การเต็มใจช่วยเหลือและให้ความร่วมมือใน

ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด รองลงมาคือ องค์การมีบรรยากาศการท�างานที่

เป็นมิตรต่อกัน การให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 

ด้านความรับผิดชอบต่องาน ปทิตา จันทวงศ์ (2559) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึงงานที่ 

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมีความสอดคล้องกับต�าแหน่งหน้าที่รวมทั้งเป็นงานที่ถนัดและมีโอกาสได้ใช้

ความรู้ความสามารถ ตลอดจนการมีอ�านาจรับผิดชอบงานที่ปฏิบัติอยู่อย่างเต็มที่และมีอิสระในการท�างาน  

มีผลงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า ด้านความรับผิดชอบในงาน อยู่ในระดับมาก

ด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน นิม่นวน ทองแสน (2557) กล่าวว่า ความมัน่คงในงาน หมายถงึ 

ความรู้สึกพอใจในงานที่ท�า เต็มใจที่จะท�างานนั้นให้บรรลุผลส�าเร็จวัตถุประสงค์ของงานนั้น และนลพรรณ  

บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท�างาน ความมั่นคง
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ขององค์การหรือความยั่งยืนของอาชีพ มีผลงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล 

ต่อประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังาน กลุม่อตุสาหกรรมตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา 

ผลการศึกษาพบว่า ความมั่นคงในงานโดยรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน อรสุดา ดุสิตรัตนกล (2557) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพความมีระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมที่ดีมีการจัดห้องปฏิบัติงานไว้เป็นสัดส่วน 

อุปกรณ์ เครื่องมืออ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน และนิ่มนวน ทองแสน (2557) 

ได้ให้ความหมายว่า ความรูส้กึของพนักงานท่ีมต่ีอสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษทั ทัง้ด้านความสะอาด ปลอดภยั 

ห้องอาหาร ห้องน�า้ วสัดอุปุกรณ์ เครือ่งมอืต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน มีผลงานวจิยัของ อรสดุา ดสุติรตันกล 

(2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส�านักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์: ศกึษาเฉพาะกรณขีองบคุลากรส่วนกลาง ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่

เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีที่สุด

ด้านคณุภาพของงาน นลพรรณ บญุฤทธิ ์(2558) กล่าวว่า คณุภาพของงาน หมายถงึบคุลากรของ

องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัชลบุรจีะต้องปฏิบตังิานให้ได้ผลงานทีถ่กูต้องแม่นย�าไม่มข้ีอผดิพลาด องค์การนัน้ๆ  

ต้องได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ และอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพ 

ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยไม่มกีารผดิพลาด หรอืมกีารผิดพลาดน้อยทีส่ดุ และไม่ถกูต�าหนเิรือ่งการท�างาน

จากหัวหน้า ซึง่องค์การมกีารควบคมุการท�างานทีม่มีาตรฐาน พนักงานท�างานมคีณุภาพตรงตามมาตรฐานท่ี

องค์การได้ก�าหนดไว้ ท�างานได้ตรงตามเป้าหมาย และงานออกมามคีณุภาพด ีคณุภาพของงานเป็นทีย่อมรบั

ต่อองค์การภายนอก และคุณภาพของงานที่ต�่ากว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์พิกัดที่ยอมรับได้ มีผลงานวิจัยของ  

ปทติา จนัทวงศ์ (2559) ได้ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของลกูจ้างมหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณภาพของงาน กลุ่มตัวอย่างมีระดับประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ และ

ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติสามารถน�าไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและบุคคลอื่น 

ด้านปริมาณงาน ปทิตา จันทวงศ์ (2559) กล่าวว่า ปริมาณงาน หมายถึงการปฏิบัติงานโดยมี

ปรมิาณงานตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และสามารถจดัสรรงานได้สอดคล้องกบัปริมาณงานทีไ่ด้รับมอบหมายได้ 

มผีลงานวจิยัของ อคัรเดช ไม้จนัทร์ (2560) ได้ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน 

กลุ่มอตุสาหกรรมติดต้ังเคร่ืองจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา ผลการศกึษาพบว่า ปรมิาณการผลติโดยรวม

อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก

ด้านเวลา ณัชพล งามธรรมชาติ (2559) กล่าวว่า ด้านเวลา คือเวลาที่ใช้ในการด�าเนินงานจะต้อง

อยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท�างานให้สะดวก

รวดเร็วขึ้น และนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ได้ให้ความหมายว่า ระยะเวลาที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานให้ได้ผล

งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามก�าหนดเวลา หรือตามความคาดหวังขององค์การนั้น ๆ มีผลงานวิจัยของ ณัชพล 

งามธรรมชาติ (2559) ผลการศึกษาพบว่า การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเวลาโดยภาพรวมมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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จากหลกัการ แนวคิด ทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ผู้วิจยัได้เลอืกปัจจยัในการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านความรับ

ผิดชอบต่องาน ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในการ

วิเคราะปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในด้าน คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน 

และด้านเวลา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

ปัจจัยการปฏิบัติงาน

ด้านความรู้

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

ด้านความรับผิดชอบต่องาน

ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ด้านคุณภาพของงาน

ด้านปริมาณงาน

ด้านเวลา

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการวิจัย	
ที่มา	คณะนักวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากร 

ประชากร คอื พนักงานโรงแรม เดอะ สรุนิทร์ ภเูกต็ มจี�านวน 190 คน (ข้อมลู ณ วนัที ่20 มกราคม 

2565) (ฝ่าย HR โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต)

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของพนกังานโรงแรม เดอะ สรุนิทร์ ภเูกต็ โดยก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการค�านวนตามสูตรของ Krejcie 

& Morgan (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W., 1970) ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 127 คน โดยการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) การเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดย

ใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย  

แล้วน�ามาวิเคราะห์ตามขัน้ตอน โดยเน้ือหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ตอน ดงันี ้เครือ่งมือทีใ่ช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนตามล�าดับ ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะแบบส�ารวจรายการ 

(Check List) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน 

ตอนที่ 2 ข้อมลูเกีย่วกบัปัจจัยการปฏบิตังิาน โดยถามเก่ียวกับ ด้านความรู้, ด้านความสัมพนัธ์

กบัเพือ่นร่วมงาน, ด้านความรบัผดิชอบต่องาน, ด้านความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน และด้านสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน จ�านวน 20 ข้อ

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยถามเกี่ยวกับด้านคุณภาพของงาน,  

ด้านปริมาณงาน และด้านเวลา จ�านวน 12 ข้อ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต โดยเป็นค�าถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้ตามอิสระ

โดยแบบสอบถามในตอนที ่2 มีลักษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ 

Likert Rating Scale (ฤทธิไกร ไชยงาม,2562) เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ระดับ 5 หมายถึง ปัจจัยการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญมากที่สุด

 ระดับ 4 หมายถึง ปัจจัยการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญมาก

 ระดับ 3 หมายถึง ปัจจัยการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญปานกลาง

 ระดับ 2 หมายถึง ปัจจัยการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญน้อย

 ระดับ 1 หมายถึง ปัจจัยการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญน้อยที่สุด

และแบบสอบถามในตอนที ่3 มลัีกษณะของค�าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ 

Likert Rating Scale (ฤทธิไกร ไชยงาม,2562)เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 ระดับ 5 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญมากที่สุด

 ระดับ 4 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญมาก

 ระดับ 3 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญปานกลาง

 ระดับ 2 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญน้อย

 ระดับ 1 หมายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความส�าคัญน้อยที่สุด

เมือ่รวบรวมข้อมลู และแจกแจงความถ่ีแล้ว ในตอนที ่2 และตอนที ่3 จะใช้คะแนนเฉลีย่ของกลุม่

ตัวอย่าง แบ่งระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ออกเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์ของ Likert 

Rating Scale (ฤทธิไกร ไชยงาม,2562)

ตารางที่ 1 ตารางเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ย

ระดับค่าเฉลี่ย การแปลความหมาย

4.50 – 5.00 ระดับมากที่สุด

3.50 – 4.49 ระดับมาก

2.50 – 3.49 ระดับปานกลาง

1.50 – 2.49 ระดับน้อย

1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด
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วิธีการเก็บรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้

1. ข้อมลูทีร่วบรวมจากเอกสารต่าง ๆ  และผลงานทางวชิาการท่ีเก่ียวข้องโดยรวบรวมข้อมลูจาก

ห้องสมุด เว็บไซต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการก�าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยครั้งนี้ และ

อ้างอิงในการเขียนรายงานวิจัย

2. จดัท�าหนังสอืขอความอนเุคราะห์เกบ็ข้อมลูงานวจิยั จากสาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรม เดอะ สุรินทร์ 

ภูเก็ต เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

3. นัดหมายกับผู้ให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และชี้แจงรายละเอียดในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู โดยใช้วธิกีารส่งลงิค์แบบสอบถามออนไลน์ และรูปควิอาร์โค้ด (QR Cord) ทีส่ร้างจาก Google 

From ให้แก่ผู้ให้ข้อมูล เพื่อน�าไปให้กลุ่มตัวอย่าง 127 คน ท�าการตอบแบบสอบถาม

4. น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และน�าข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปเพื่อ เตรียมส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้

1. การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) น�าโครงร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว น�าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องให้ครอบคลุมเน้ือหา และความชัดเจน แล้วจึงน�า

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นพร้อมแบบประเมิน น�าเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 3 ท่าน 

2. การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถามทีส่ร้างขึน้มา และปรบัปรงุแก้ไข

แล้วไปท�าการทดสอบ (Try Out) จ�านวน 30 ชดุ กับกลุ่มประชากรทีม่คีณุสมบตัใิกล้เคยีงกับกลุ่มตวัอย่าง โดย

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการหาค่าความเชื่อมั่น โดยหาค่าสัมประสิทธิ์ (Cronbach’s Alpha) และ

ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ซึ่งสามารถยอมรับได้ที่มากกว่า 0.70

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเร็จรูปวเิคราะห์

โดยใช้สถิติ ดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถติกิารหาค่าเฉลีย่ ( ) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการทดสอบปัจจัยในการปฏิบัติงานมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์

ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression Analysis)
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

กรณีศึกษา : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ได้ข้อมูลกลับมา 127 ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 127 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 100.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการศกึษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 72 คน คดิเป็นร้อยละ 56.70 ส่วน

ใหญ่มีช่วงอายุ 35 – 44 ปี จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 ส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือปวช 

และอนุปริญญาหรือปวส จ�านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 67.80 และส่วนใหญ่มีประสบการ์การท�างานอยู่ใน

ช่วง 7 – 9 ปี จ�านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน

1. จากการศึกษา ด้านความรู้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.29 และ S.D. = .48)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะงานที่

ปฏิบัติเป็นอย่างดี (  = 4.35 และ S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่

ใช้ในการปฏิบัติงาน ( = 4.30 และ S.D. = 0.58) ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  

(  = 4.28 และ S.D. = 0.60) และท่านใช้ความรู้รอบด้านที่มีอยู่จัดการกับปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (  = 4.24 และ S.D. = 0.60) ตามล�าดับ

2. จากการศึกษา ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 3.98 

และ S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การท�างานในโรงแรมนี้

ช่วยส่งเสริมความมั่นคงในชีวิตของท่าน (  = 4.12 และ S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ท่านได้รับการสนับสนุน

ในการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน (  = 4.08 และ S.D. = 0.60) ท่านรู้สึกว่า

ต�าแหน่งและหน้าทีร่บัผดิชอบทีท่่านท�าอยูม่คีวามมัน่คง (  = 3.90 และ S.D. = 0.69) และท่านสามารถท�างาน

ในโรงแรมแห่งนี้ จนกว่าจะเกษียณอายุงาน (  = 3.85 และ S.D. = 0.89) ตามล�าดับ

3. จากการศึกษา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.22 

และ S.D. =0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ท่านมักจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน เมื่อพบปัญหาในการปฏิบัติงาน (  = 4.31 และ S.D. = 0.71) โรงแรมหรือ

แผนกของท่านมีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (  = 4.31 และ S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ความ

สัมพันธ์ระหว่างพนักงานในโรงแรมหรือในแผนกของท่านมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (  = 4.17 

และ S.D. = 0.64) และท่านมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสานความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่างแผนก  

(  = 4.11 และ S.D. = 0.65) ตามล�าดับ

4. จากการศึกษา ด้านความรับผิดชอบต่องาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.23 และ  

S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านปฏิบัติงานได้ส�าเร็จตาม

เวลาที่ได้รับมอบหมาย (  = 4.31 และ S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ท่านมีความมุ่งม่ันพยายามและแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ (  = 4.26 และ S.D. = 0.57) ขอบเขตหน้าที่ในการท�างานของท่านถูกระบุไว้ชัดเจน 
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(  = 4.20 และ S.D. =0.59) และท่านมีอิสระในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย (  = 4.16 

และ S.D. = 0.60) ตามล�าดับ

5. จากการศกึษา ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.10 และ 

S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ บรรยากาศในสถานที่ท�างาน

ของท่าน เช่น แสงสว่าง ความสงบ อากาศ ฯลฯ เอื้ออ�านวยให้ท่านท�างานได้อย่างสะดวกสบาย (  = 4.27 

และ S.D. = 0.61) รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมภายในโรงแรมของท่านเหมาะสมต่อการท�างาน (  = 4.17 

และ S.D. = 0.57) โรงแรมของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือพร้อมในการท�างาน (  = 4.08 และ S.D. =0.66) และ

จ�านวนพนักงานเมื่อเปรียบเทียบกับงานมีความเหมาะสม (  = 3.88 และ S.D. = 0.69) ตามล�าดับ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1. จากการศกึษา ด้านคณุภาพของงาน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่นมาก (  = 4.20 และ S.D. = 0.44)  

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ ท่านสามารถท�างานท่ีได้รบัมอบหมายได้อย่าง

ถกูต้องและได้มาตรฐาน (  = 4.28 และ S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ท่านมคีวามละเอยีดรอบคอบ ความถกูต้อง 

ในงานที่รับผิดชอบ (  = 4.20 และ S.D. = 0.54) ท่านได้รับความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือจาก (  = 4.19 

และ S.D. =0.64) และท่านศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี

คุณภาพมากขึ้น (  = 4.14 และ S.D. = 0.64) ตามล�าดับ

2. จากการศึกษา ด้านเวลา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.26 และ S.D. = 0.42) เมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดับจากค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ได้แก่ ท่านตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏบิตังิาน 

(  = 4.35 และ S.D. = 0.54) รองลงมา คือ ท่านมีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเสมอ (  = 4.32 

และ S.D. = 0.59) ท่านปฏิบัติงานเต็มระยะเวลาตามที่โรงแรมก�าหนด (  = 4.23 และ S.D. =0.57) และงาน

ที่ท่านได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติได้ทันตามก�าหนดเวลา (  = 4.17 และ S.D. = 0.54) ตามล�าดับ

3. จากการศึกษา ด้านปริมาณงาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.21 และ S.D. = 0.43) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ได้แก่ ท่านมกีารวางแผนบริหารจัดการปรมิาณงาน

เพื่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน (  = 4.43 และ S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม

ปริมาณงานได้ตามมาตรฐานที่โรงแรมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ (  = 4.25 และ S.D. = 0.56) ท่านมีการจัดล�าดับ

ความส�าคญัของปรมิาณงาน เพือ่ความส�าเร็จในการปฏบิตังิาน (  = 4.17 และ S.D. = 0.59) และงานทีป่ฏบิตัิ

มีปริมาณงานที่เหมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ (  = 4.01 และ S.D. = 0.56) ตามล�าดับ
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ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยในการปฏิบัติงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยรวมทุกด้าน

Beta p-value
Collinearity Statistics

Toler. VIF

ปัจจัยด้านความรู้ .227 .004* .799 1.251

ปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน .085 .277 .785 1.274

ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน -.040 .641 .667 1.498

ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องาน .369 .000* .716 1.397

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน .244 .004* .693 1.444

R= .651    R2 = .424 Adj    R2= .400    F = 17.801   p - value = .000

จากตารางที ่2 พบว่า ตัวแปรอสิระปัจจยัในการปฏบิตังิาน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความรู ้ปัจจยั

ด้านความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กับเพือ่นร่วมงาน ปัจจยัด้านความรับผดิชอบต่องาน 

และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน มผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิานของพนักงานโรงแรม เดอะ 

สุรินทร์ ภูเก็ต อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพของการท�านาย R2 เท่ากับ .424 

แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ 

ภเูกต็ ได้ร้อยละ 42.4 โดยพบว่า ปัจจยัด้านความรับผิดชอบต่องาน ส่งผลสูงสุดต่อประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน  

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ปัจจัยด้านความรู ้ ตามล�าดับ (Beta = .369,  

Beta = .244  และ Beta = .227 ตามล�าดับ) 

ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมติฐานปัจจยัในการปฏบัิตงิานมผีลต่อประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานในทิศทางเดียวกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

1. พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีปัจจัยด้านความรู้มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานในทิศทางเดียวกัน

2. พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีปัจจัยด้านความมั่นคงในหน้าที่การงานไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

3. พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

4. พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่องานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

5. พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต ที่มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที ่3 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน ปัจจยัในการปฏบิตังิานมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตัิ

งานในทิศทางเดียวกัน

ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ยอมรับ

สมมติฐาน
ปฏิเสธ

สมมติฐาน

ด้านความรู้ ✓
ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน ✓

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ✓
ด้านความรับผิดชอบต่องาน ✓

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ✓

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน กรณีศึกษา : โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต” ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์และ

สมมติฐานการวิจัย ดังนี้

จากวตัถปุระสงค์ที ่1 การวจัิยเพือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม 

เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต 

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ 

ด้านเวลา ด้านปรมิาณงาน และด้านคณุภาพของงาน ตามล�าดบั ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าพนกังานมคีวามรับผดิ

ชอบในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รักษาเวลา มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อความส�าเร็จ

ในการบรรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ ปฏบิตังิานด้วยความตัง้ใจ ละเอียดรอบคอบ และค�านึงถึงความถกูต้องของงาน

เสมอ และศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ เพือ่น�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิตังิานให้มคุีณภาพมากขึน้ ซึง่ผลการวจัิย

ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปทิตา จันทวงศ์ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของลูกจ้างมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ พบว่า เวลาทีใ่ช้ในงานมีประสทิธภิาพ

ในการปฏบิตังิานโดยภาพรวมในระดับมาก ซึง่เป็นเพราะว่า ลกูจ้างสามารถแบ่งและอทุศิเวลาในการปฏบิตังิาน

ได้ การใช้เวลาในการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัฒน์ ปิ่นหอม (2563) 

ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจัยทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงานในหน่วยงานวศิวกรรม บริษทั เบทาโกร 

จ�ากดั (มหาชน) สายธรุกจิอาหารสตัว์ พบว่า มกีารวางแผนในการปฏบิตังิานไว้ล่วงหน้าเสมอ มปีระสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธ์ (2558) ที่

ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบ

ว่า คุณภาพของงาน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมในระดับมาก โดยที่ผลของการปฏิบัติงาน

มีความถูกต้องครบถ้วน เช่ือถือได้อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการวางแผนในการปฏิบัติงานไว้ล่วง

หน้าเสมอ และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้มีคุณภาพมากขึ้น
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จากวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภูเก็ต

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบต่องาน ปัจจัยด้านความรู้ และ

ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานส่งผลต่อประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานของพนกังานโรงแรม เดอะ สริุนทร์ 

ภเูกต็ อย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดับสถิตทิีร่ะดับ 0.01 เมือ่พจิารณาจากค่าสัมประสทิธิ ์สหสัมพันธ์พหคุณู (R) มค่ีาไป

ทางบวก แสดงว่าถ้า โรงแรม เดอะ สรุนิทร์ ภเูกต็ ยิง่ ให้ความส�าคญัในเรือ่งปัจจยัการปฏบิตังิานในด้านความ

รบัผดิชอบต่องาน ปัจจยัด้านความรู ้และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน ย่ิงมผีลดีต่อประสิทธิภาพใน

การปฏบิตังิานของพนกังานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ ภเูก็ต สูงข้ึนด้วยตามล�าดบั ดงัที ่เฮิร์ซเบร์ิก ได้กล่าวไว้ว่า ผู้

ปฏิบัติงานจะปฏบิตังิานได้ผลดีมปีระสทิธิภาพได้นัน้ย่อมขึน้กบัความพอใจของผูป้ฏบัิตงิาน (แก้วตา เข้มเเข็ง,

2555)สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปทติตา จนัทวงศ์ (2559) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัด้านแรงจงูใจ ประกอบด้วย ความ

ส�าเรจ็ของงาน การยอมรบันับถือ ความรับผดิชอบ และโอกาสความก้าวหน้าในงาน ส่งผลต่อประสิทธภิาพใน

การปฏบิตังิานของลกูจ้าง หาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ โดยรวมทกุด้าน งานวจิยัของ ศริขิวญั  

ผลวิจิตร (2562) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  

การบญัช ีหน่วยงานราชการ เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลต่อระสิทธิภาพการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คือ ปัจจัยด้านสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสาร และปัจจัยด้านคุณสมบัติ 

ได้แก่ ประสบการณ์ การศกึษา ระเบียบข้อบงัคบั สอดคล้องกบังานวจิยัของ อคัรเดช ไม้จนัทร์ (2560) ท่ีศกึษา

วิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสาย

การผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้ง 5 ด้านอยู่

ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้านได้แก่ สภาพแวดล้อม

ในการท�างาน อยู่ในระดับมาก 4 ด้านได้แก่ ความรู้ และความเข้าใจในงานที่ท�า ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน 

ขวัญและก�าลังใจในการท�างาน และ ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ท�างาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบต่องาน, ด้านความรู้ และ

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม เดอะ สุรินทร์ 

ภูเก็ต ผู้วิจัยจึงเสนอแนะว่า ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรก�าหนดนโยบายท่ีเอื้อต่อปัจจัยในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน เช่น มอบหมายงานให้ผู้ที่เหมาะสมกับงานให้รับผิดชอบ และมอบอ�านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติ

งานอย่างเต็มที่ เพื่อให้พนักงานสามารถน�าความรู้ ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้เต็มที่ การจัดสรร

ก�าลังคน วัสดุ และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความจ�าเป็นในการปฏิบัติงานน้ันๆ และรวมถึงส่งเสริมให้มีการ

จัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้แก่พนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานที่มากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ นอกจากปัจจัยที่ได้ศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการศึกษาคร้ังต่อไปจึงควรศึกษาตัวแปรปัจจัยในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 241



ที่เหมาะสม เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านทักษะการท�างาน ด้านค่าตอบแทน ด้านแรงจูงใจในการท�างาน  

ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านขวัญก�าลังใจ ด้านสุขอนามัย โอกาสก้าวหน้าในงาน ซึ่งหากพบปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธภิาพการปฏบิตังิานของพนกังานแล้ว สามารถน�าผลท่ีได้ไปก�าหนดแนวทางในการวางแผนพฒันา

ด้านคุณภาพของพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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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

Abstract

The purpose of this research was to study the level of engagement of personnel in  

educational institutions, To study the personal factors affecting the engagement of personnel in  

educational institutions and to study the factors of job characteristics to the engagement of personnel 

in educational institutions.

This research used 231 person of Thamvitya Mulniti School, Yala Province for sample 

group. We use a questionnaire of Google Form as a data collection tool. We used to analyze the data 

is the percentage value, Mean and Standard Deviation for statistic. Hypothesis testing was performed 
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using One -Way ANOVA for statistical. Hypothesis testing for more than two groups of variables and 

Pearson correlation coefficient which set the statistical significance as the 0.05 level.

The results of this research showed result of questionnaire were female more than male, 

Age range 31-35 years The education level of many personnel is the bachelor’s degree level, marital 

status, salary rate 10,000-15,000 baht and work experience is between 1-5 years. An analysis of 

the level of institutional commitment of personnel show that the level of institutional commitment of  

Thamvitya Mulniti School in Yala Province overall was the highest level. When considering each aspect 

in descending order of average, the highest was willingness and effort for the benefit of the educational 

institution, next need to maintain institutional membership and confidence in acceptance of school goals

Keyword : relation, personnel

บทน�า

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีการ

เปลีย่นแปลง อย่างรวดเรว็สบืเนือ่งมาจากสภาพแวดล้อมการท�างานทีเ่ปล่ียนแปลงไปจงึส่งผลให้องค์กรต่างๆ 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายรูปแบบการบริหารโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้อง และทันต่อสถานการณ์

เปล่ียนแปลงในปัจจบุนั การบรหิารองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็อย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลนัน้การ

บริหารทรพัยากรมนษุย์ถอืว่าเป็นสิง่ส�าคัญอย่างย่ิง และท้าทายความสามารถของผู้บริหารเพราะมปัีจจยัหลาย

อย่างทีม่อีทิธพิลต่อการบริหารทรพัยากรมนษุย์ในองค์กร นอกจากน้ีแล้วการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะส่งผล

ต่อความส�าเร็จขององค์กรด้วยโดยจะเห็นว่าองค์กรต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่าง

เตม็ศกัยภาพ ขณะเดียวกันบุคลากรก็ต้องปฏบิตังิานตามกระบวนการท่ีถกูต้อง ตามภารกจิและเป้าหมายของ

องค์กรพร้อมทัง้ได้รบัผลตอบแทน และสวสัดิการทีย่ตุธิรรม และสร้างความพงึพอใจเมือ่องค์กร และบคุลากร

ต่างต้องพึง่พาซึง่กนัและกนัแล้วนัน้ผูบ้รหิารต้องมแีนวทางในการรักษาบคุลากรทีม่คีณุภาพให้คงอยู่กับองค์กร 

โดยมุ่งให้ความส�าคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับบุคลากร และประเด็นที่ได้รับความสนใจ 

เป็นอย่างมากคือความผูกพันต่อองค์กรซึ่งการสร้างความผูกพันต่อองค์กรถือว่าเป็นส่ิงส�าคัญเพราะความ

ผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร (เทียนศรี บางม่วงงาม 2562)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั่วไป จึงเน้นให้พนักงานมีความพึงพอใจต่อองค์กร โดยองค์กรจะ

ต้องตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน เช่น เงินเดอืน โบนสั สวสัดกิาร การมส่ีวนร่วมในการท�างาน เป็นต้น 

แต่ส่ิงทีส่�าคญัย่ิงกว่า ความพงึพอใจ คอืความผกูพนัต่อองค์กร อาจเป็นเพราะความพงึพอใจในงานเป็นความ

รู้สึกที่ไม่ถาวรแปรปรวนง่ายเป็นผลต่อเนื่องมาจากประสบการณ์ท�างานประจ�าวัน (ลลิตา จันทร์งาม 2559) 

บคุลากรในองค์กรเปรยีบเสมอืนเป็น “ต้นทนุ” ทีม่ค่ีามหาศาลทัง้ยงัเป็นต้นทนุทีอ่งค์กรต้องรกัษา 

และลงทนุเพิม่เตมิอย่างสม�า่เสมอเพือ่พฒันาให้บคุลากรมคีณุค่าอย่างเหมาะสมแก่องค์กรในระยะยาว การท่ี

แต่ละองค์กรต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปด้วยเหตุผลใดก็ตามย่อมเท่ากับองค์กรต้องเสีย

ต้นทนุทีม่ค่ีาไปโดยได้รบัผลตอบแทนทีไ่ม่คุม้การลงทนุ ในขณะเดยีวกนักลบัจะต้องลงทุนอกีหลายๆ ด้านเพือ่

ท่ีจะสรรหาคัดเลือกฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเข้ามาทดแทนท�าให้องค์กรสูญเสียเวลา และผลประโยชน์

มากพอสมควร (กรกฎ พลพานิช, 2540)
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ผู้บรหิารขององค์กรย่อมต้องการให้พนกังานหรอืบคุลากรของตนมคีวามรกั จริงใจต่อองค์กร และ

เต็มใจท่ีจะทุ่มเทในการท�างานให้กับองค์กร พร้อมที่จะก้าวไปยังจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้มี

ความเจริญก้าวหน้า น่ันหมายถึงการท่ีจะท�าให้พนักงาน มีความพึงพอใจ ความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และ

จงรกัภักดทีีจ่ะร่วมมอื และปฏบิตังิานให้กับองค์กรตลอดไป โดยองค์กรต้องดแูลรกัษาความก้าวหน้าในอาชพี

การงาน และความต้องการพืน้ฐานให้กับพนกังาน ซ่ึงจะส่งผลให้พนกังานมคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะท�างาน และสร้าง

ความส�าเร็จให้กับองค์กรโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และความยากล�าบาก แต่การที่องค์กรจะคาดหวัง 

และมุ่งผลให้พนักงานภายในองค์กรปฏิบัติเช่นน้ันได้จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีองค์กรจะต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ เป็น

แรงเสริมเพ่ือกระตุ้น และคอยผลักดันให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะเกิดแรงผลักดัน แรงจูงใจ 

และการกระตุ้นให้พนักงานพร้อมอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหรือท�าหน้าที่ของตนสุดความสามารถให้กับองค์กร 

เพราะด้วยรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าขององค์กร

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลา มีจ�านวนบุคลากรทั้งหมด 545 คน มีการแบ่งภาระงาน 

11 ประเภท ได้แก่ คณะผู้บริหาร 3 คน กรรมการบริหาร 10 คน ครูสอนศาสนา 250 คน ครูสอนสามัญ 231 

คน พนักงานราชการ 1 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป 17 คน ลูกจ้างประจ�า 3 คน เจ้าหน้าที่หอพัก 2 คน 

นกัการภารโรง 12 คน พนักงานขบัรถ 12 คน และพนกังานรักษาความปลอดภยั 4 คน ส่วนทีก่ระทบมากทีส่ดุ 

คอื ครผููส้อนเนือ่งจากภาระหน้าทีข่องครผููส้อนนอกจากจะต้องรบัผดิชอบในการท�าหน้าทีส่อนในแต่ละชัว่โมง

เรยีน แล้วนัน้ครมูหีน้าทีค่วบคมุดูแลนกัเรยีนในเรือ่งของการควบคมุดูแลให้นกัเรยีนปฏบิตัศิาสนกจิประจ�าวัน 

การท�าหน้าท่ีครปูระจ�าชัน้และครเูวรประจ�าสปัดาห์ นอกจากภาระหน้าทีดั่งกล่าวแล้วครจูะต้องเป็นผูท้ีเ่ป็นแบบ

อย่างที่ดีตามรูปแบบของอิสลามทั้งเรื่องการแต่งกายและการแสดงออก ซ่ึงถือได้ว่าภาระและหน้าท่ีท่ีรับผิด

ชอบของคร ูและบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาควบคู ่มค่ีาตอบแทน และภาระหน้าท่ี

ที่ต้องรับผิดชอบไม่สมดุลกัน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพของโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเอกชน

จะต้องมีการก�าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อโรงเรียนเพื่อธ�ารงรักษา

บุคลากรที่มีศักยภาพไว้ ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนมีความเจริญเติบโต และด�ารงอยู่รอดได้(อีรฟาน สุหลง 2564)

ผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของปัญหาอัตราการลาออกของบุคลากร จึงได้ท�าการศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อระดับความผูกพันของบุคลากร โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา มีความผูกพันต่อสถาน

ศกึษามากน้อยเพยีงใด มโีอกาสทีจ่ะลาออก และส่งผลกระทบต่อสถานศกึษาอย่างไรบ้าง งานวจิยัน้ีจะแสดง

ให้เหน็ถงึปัจจัยต่าง ๆ  ทีส่่งผลต่อความผกูพนั ความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะของบคุลากรเพือ่จะเป็นแนวทาง

ในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานต่อความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา
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สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 : บุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อสถานศึกษาแตกต่างกัน

สมมุติฐานที่ 2 : ปัจจัยด้านลักษณะงานของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา  

มีความสัมพันธ์กับผูกพันต่อสถานศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

การวิจัย “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  

จังหวัดยะลา” ครั้งนี้มีขอบเขตตัวแปรในการวิจัย ดังนี้

  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ความผูกพันต่อองค์กร

1. ความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของ

องค์กร

2. ความเต็มใจทุ ่มเทความพยายามเพื่อ

ประโยชน์องค์กร

3. ความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็น

สมาชิกขององค์กร   

ปรับปรุงจาก  (ศรีสุนันท์ วัฒนา,2559) 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

2. รายได้ต่อเดือน

ปรบัปรงุจาก (ณฐพรรณ ชาญธญักรรม,2560)

ปัจจัยด้านลักษณะงาน

1.ความเข้าใจงาน

2.ความท้าทายความรู้ความสามารถ

3.โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

ปรับปรุงจาก (วรารักษ์ ลีเลิศพันธ์,2557)

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษา “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา” โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้

 1.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา 

จ�านวน 545 คน (อีรฟาน สุหลง 2564)

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ บคุลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงเรยีนธรรมวทิยามูลนธิ ิจงัหวดัยะลา 

โดยใช้สูตรการค�านวณของ ยามาเน่ (Yamane, 1973: อ้างใน ยุทธไกยวรรณ์,2548:79) ความคาดเคล่ือนที่ 

0.05 ได้ตัวอย่างจ�านวน 231 คน

การสุ่มตวัอย่างเป็นแบบบังเอญิ (Accidental Sampling ) โดยใช้ Google Form เป็นแบบสอบถาม

ให้กับบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา
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 1.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา

 1.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาบุคลากรของโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา เท่านั้น

 1.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา คือ เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - ตุลาคม พ.ศ. 2564

วิธีด�าเนินการวิจัย

ในการวจิยั “ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อความผกูพนัของบคุลากร โรงเรยีนธรรมวทิยามลูนิธ ิจังหวัด

ยะลา” การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชงิส�ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) วธิกีารในการด�าเนนิ

การศึกษาได้ก�าหนดขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร โรงเรียนธรรม

วิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากร โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา จ�านวน

ทัง้ส้ิน 545 คน ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนบคุลากรในการศกึษา คร้ังน้ีใช้การค�านวณขนาดตวัอย่าง

จากสูตร การค�านวณของ Yamane (1978) จากประชากร 545 คน ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับ

ความ คลาดเคลื่อน ± 0.05 ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 231 คน ดังนี้

    สูตร n =   545

      1+ 545(0.05)2

      n = 231 คน

เมื่อ n = ขนาดตัวอย่างที่ควรสุ่ม

N = ขนาดของประชากรทั้งหมด

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ (ในการศึกษาน้ีก�าหนดให้เท่ากับ0.05) จากการแทนค่าในสมการ

การสุม่ตวัอย่างส�าหรบังานวจิยัน้ี ผู้วจิยัได้ก�าหนดวธีิการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Sampling) 

บุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล จึง

ก�าหนดขนาดการสุ่มตัวอย่าง = 231 คน

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา โดยท�าการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) และ

กรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework) และจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้ศึกษาถึงการเชื่อม

โยงระหว่างการ เปลี่ยนงานและการมีส่วนร่วมในงานและความผูกพันต่อองค์กรน�ามาเป็นแนวทางในการ

สร้างค�าถามในแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะมีทั้งส่วนที่เป็นแบบสอบถาม

แบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบบสอบถามมีรายละเอียดประกอบด้วย ส่วนต่างๆ ดังนี้
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ส่วนที่ 1 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

 1. เพศ

 2. อายุ

 3. สถานภาพสมรส

 4. ระดับการศึกษา

 5. อัตราเงินเดือน

 6. ประสบการณ์ในการท�างาน

ส่วนที่ 2 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะงาน 

ส่วนที่ 3 ค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถานศึกษา

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามจ�านวน 231 ชดุ จากกลุ่มตวัอย่างหรอืประชากรท้ังหมด ได้แก่ บคุลากรของ โรงเรยีนธรรม

วทิยามลูนธิ ิจงัหวดัยะลา โดยความร่วมมอืจากหวัหน้าแผนกต่างๆ ในการประสานงานให้ทกุคนในแผนกตอบ

แบบสอบถามและผูว้จิยัได้มกีารตรวจสอบแบบสอบถามทกุชดุเพือ่ความสมบรูณ์ก่อนมกีารน�าไปลงรหสัและ

วิเคราะห์ข้อมูล

 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการศึกษาค้นคว้าหนังสือ 

เอกสาร วารสาร นิตยสาร ทฤษฎีแนวคิด วิทยานิพนธ์และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวเลขข้อมูลจาก

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ทั้งจากการสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

ของสถานศึกษา เช่น เว็บไซด์ของสถานศึกษา เป็นต้น

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามได้แล้ว ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคดัเลอืกแบบสอบถามฉบบัทีม่คีวามสมบรูณ์

มาท�าการวิเคราะห์และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

 2. ในการวเิคราะห์ข้อมลูผู้วจิยัได้ด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถติิ 

SPSS for Windows (Statistical Package for the Social for Windows)

 3. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลทุกชนิดก่อนที่จะน�ามาลงรหัส

 4. บันทึกข้อมูลที่เป็นรหัสลงในแบบบันทึกข้อมูลและเครื่องคอมพิวเตอร์

 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 6. ประมวลผลข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัย
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สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

จังหวัดยะลา ผู้ท�าวิจัยได้ท�าการสรุปการวิจัยโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพของผู้ตอบแบบสอบถามบุคลากรส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ

หญิงร้อยละ 70.6 และเป็นเพศชายร้อยละ 29.4 อายุของบุคลากรส่วนใหญ่อายุ 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 

21.6 ระดบัการศกึษาของบคุลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 90.9 สถานภาพสมรสของ

บุคลากรส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 65.8 รายได้ต่อเดือนของบุคลากรส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000-15,000 

บาทคิดเป็นร้อยละ 60.6 และประสบการณ์ในการท�างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.1

2. การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความคิดเห็นด้านลักษณะงานของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยา

มูลนิธิจังหวัดยะลา

 2.1 ด้านความเข้าใจงานพบว่า ความคิดเห็นในด้านความเข้าใจงานของบุคลากรคือ บุคลากร

มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ มีความสามารถในงานที่ปฏิบัติเป็นอย่างดี และ

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเพื่อให้เกิดผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 2.2 ด้านความท้าทายความรู้ความสามารถพบว่า ความคิดเห็นในด้านความท้าทายความรู ้

ความสามารถของบุคลากรคือ บุคลากรปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจมีโอกาสได้ใช้ความรู้  

ความสามารถทีห่ลากหลายในการปฏบิตัหิน้าท่ี และงานท่ีปฏิบัตเิป็นงานท่ีมโีอกาสได้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

 2.3 ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพพบว่า ความคิดเห็นในด้านโอกาสความก้าวหน้าใน

อาชพีของบคุลากรคอื สถานศกึษาสนบัสนนุและส่งเสริมให้มกีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรอย่างเสมอภาค 

มีความเตรียมพร้อมในการวางแผนอาชีพงานที่น�าไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

3. การวิเคราะห์เก่ียวกับระดับความคิดเห็นด้านความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยา

มูลนิธิจังหวัดยะลา

 3.1 ความเชือ่มัน่ในการยอมรับเป้าหมายของสถานศกึษา พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดับคือ ท่านมีความจงรักภักดีต่อสถานศึกษา รองลงมาคือ ท่านมีทัศนคติ

สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา และท่านยอมรับต่อเป้าหมายของสถานศึกษา ตามล�าดับ

 3.2 ความเตม็ใจความทุม่เทความพยายามเพือ่ประโยชน์ของสถานศกึษา พบว่าภาพรวมอยู่

ในระดบัมากทีส่ดุ เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านเรียงล�าดบัคือ ท่านเตม็ใจทุม่เทและมคีวามพยายามในการปฏบิตัิ

งานเพือ่ให้สถานศึกษาบรรลตุามเป้าหมาย รองลงมาคอื ท่านมีแรงจงูใจในการปฏบิตังิานและตัง้ใจปฏบิตังิาน 

และท่านอุทิศตนเพื่อปฏิบัติงานหนัก เพื่อสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย ตามล�าดับ

 3.3 ความปรารถนาในการคงไว้ซึง่การเป็นสมาชกิของสถานศกึษาพบว่าภาพรวมอยูใ่นระดับ

มากทีสุ่ดเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดบัคอื ท่านมคีวามสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานทีด่ ีรองลงมาคอื ท่าน

มีความซื่อสัตย์ต่อสถานศึกษา และท่านถือผลประโยชน์ของสถานศึกษาเป็นเรื่องส�าคัญ ตามล�าดับ
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4. เปรียบเทียบระดับความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิจังหวัดยะลา

 4.1 เพศ พบว่าในภาพรวมระดับความผกูพนัต่อสถานศกึษาของบุคลากรระหว่างเพศชายกบั

เพศหญิงไม่มคีวามแตกต่างกัน และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านความเชือ่ม่ันในการยอมรบัเป้าหมาย

ของสถานศกึษา ความเตม็ใจความทุม่เทความพยายามเพือ่ประโยชน์ของสถานศกึษา และความปรารถนาใน

การคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา พบว่าระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากรระหว่างเพศ

ชายกับเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน

 4.2 อายุ พบว่าในภาพรวมระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากรระหว่างกลุ่มอายุที่

แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านความ

เชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ความเต็มใจความทุ่มเทความพยายามเพื่อประโยชน์ของ

สถานศึกษา และความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา พบว่าบุคลากรระหว่างกลุ่ม

อายุที่แตกต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

 4.3 ระดับการศึกษา พบว่าในภาพรวมระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากรระหว่าง

กลุ่มที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

ได้แก่ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ความเต็มใจความทุ่มเทความพยายามเพื่อ

ประโยชน์ของสถานศึกษา และความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา พบว่าบุคลากร

ระหว่างกลุ่มที่มีการศึกษาต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

 4.4 สถานภาพการสมรส พบว่าในภาพรวมระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากร

ระหว่างกลุ่มทีมี่สถานภาพการสมรสต่างกนัมรีะดับความผกูพนัต่อสถานศกึษาไม่แตกต่างกนัและเมือ่พจิารณา

เป็นรายด้าน ได้แก่ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ความเต็มใจความทุ่มเทความ

พยายามเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา และความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา 

พบว่าบุคลากรระหว่างกลุ่มที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

 4.5 รายได้ต่อเดือน พบว่าในภาพรวมระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาของบุคลากรระหว่าง

กลุม่ท่ีมรีายได้ต่อเดอืนต่างกนัมรีะดบัความผกูพนัต่อสถานศกึษาไม่แตกต่างกันและเมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

ได้แก่ ด้านความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษา ความเต็มใจความทุ่มเทความพยายามเพื่อ

ประโยชน์ของสถานศึกษา และความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถานศึกษา พบว่าบุคลากร

ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

 4.6 ระยะเวลาการปฏบัิติงาน พบว่าในภาพรวมระดบัความผกูพนัต่อสถานศกึษาของบคุลากร

ระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษาไม่แตกต่างกันและเมื่อ

พจิารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านความเช่ือมัน่ในการยอมรบัเป้าหมายของสถานศกึษา ความเตม็ใจความทุม่เท

ความพยายามเพื่อประโยชน์ของสถานศึกษา และความปรารถนาในการคงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของสถาน

ศึกษา พบว่าบุคลากรระหว่างกลุ่มที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกันมีระดับความผูกพันต่อสถานศึกษา

ไม่แตกต่างกัน

5. การวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลกัษณะงานและความผกูพนัของบคุลากรโรงเรยีน

ธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา พบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานและด้านประสบการณ์ในงานมีความสัมพันธ์ต่อ

ความผูกพันของสถานศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 252



6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านลักษณะงานของบุคลากรโดยภาพรวม

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านความผูกพันของบุคลากรโดยภาพรวม

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยา

มูลนิธิ จังหวัดยะลา ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. ความผกูพนัต่อสถานศกึษา พบว่า บคุลากรมคีวามคดิเหน็ต่อสถานศกึษาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

โดยมีความเชื่อมั่นยอมรับเป้าหมายของสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรมีความเชื่อ

มัน่ต่อกระบวนการท�างาน ทัง้ในด้านระบบงาน ระบบการบรหิารทีม่คีวามชดัเจนมัน่คง มวีสิยัทศัน์ เป้าหมาย

ที่ตรงกันในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พนิดา กิตติอร่าม

พงศ์ ชยัสทิธิ ์ทองบรสิทุธิ ์และณฐัวฒุ ิโรจน์นิรุตตกุิล (2555) ศกึษาเร่ืองปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธ์ต่อความผกูพนั 

กรณศีกึษา : พนกังานธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) ซึง่แสดงออกในลกัษณะ 3 ประการ คือ 1. ความ

เชือ่มัน่ในการยอมรบัเป้าหมายของสถานศกึษาเน่ืองจากบคุลากรมคีวามจงรกัภกัดีต่อสถานศกึษา ยอมรบัต่อ

เป้าหมายของสถานศกึษา มคีวามเช่ือมัน่ในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา มคีวามรูสึ้กเป็นอนัหนึง่อนั

เดยีวกนักับสถานศึกษา และมทีศันคตสิอดคล้องกบัเป้าหมายของสถานศกึษา 2. มคีวามเตม็ใจทีจ่ะทุม่เทความ

พยายามเพือ่ประโยชน์ของสถานศึกษา โดยบคุลากรเตม็ใจทุ่มเท และมคีวามพยายามในการปฏบิตังิานเพือ่ให้

สถานศกึษาบรรลเุป้าหมาย อทุศิตนเพ่ือปฏบิตังิานหนกั เพือ่สถานศกึษาบรรลตุามเป้าหมาย มคีวามสม�า่เสมอ

ในการใช้ความพยายามเพือ่ตอบสนองเป้าหมายของสถานศกึษา มแีรงจงูใจในการปฏบิติังานและตัง้ใจปฏบัิติ

งาน และมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าของสถานศึกษา 3. ความปรารถนาในการคงไว้ซ่ึง

การเป็นสมาชิกของสถานศึกษา โดยบุคลากรมีความซื่อสัตย์ต่อสถานศึกษา พอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับ  
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ไม่คดิจะโยกย้ายไปองค์กรอืน่แม้จะได้รบัต�าแหน่งหรือค่าตอบแทนท่ีดีกว่า และมคีวามสัมพนัธ์กับเพือ่นร่วมงาน 

ที่ดี โดยบุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของความผูกพันด้านสถานศึกษาในระดับเห็นด้วยมาก

ที่สุด

2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความผูกพันของบุคลากรของโรงเรียนธรรมวิทยา

มูลนิธิ จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน อยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤษณ์ จิตนุยานนท์ (2552) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 

กรณีศึกษา : พนักงานร้านซีเมนต์ ไทยโฮมมาร์ทซึ่งแสดงออกในลักษณะ 2 ประการ คือด้านระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานและด้านรายได้ต่อเดือน โดยผลการวจิยัพบว่า บคุลากรมคีวามสอดคล้องกนัทัง้ 2 ด้านมคีวาม

สัมพันธ์กับความผูกพันต่อสถานศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านลักษณะงานกับความผูกพันของบุคลากรของโรงเรียนธรรม

วิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับความผูกพัน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉัตปารี อยู่เย็น (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กร 

กรณีศึกษา : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแสดงออกในลักษณะ 3 ประการ คือด้าน

ความเข้าใจงาน ความท้าทายความรู้ความสามารถ และด้านโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ โดยผลการวิจัย

พบว่า บุคลากรไม่มีความสอดคล้องกันกับความผูกพันต่อสถานศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันของบุคลากร โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 

จังหวัดยะลา ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1. ควรสร้างทัศนคติในด้านความรู้ที่ดีให้กับบุคลากรคือท�าให้บุคลากรภูมิใจเปรียบเสมือนเป็น

คนในครอบครวัของตวัเองและทีท่�างานเปรยีบเสมอืนเป็นบ้านของตวัเองหลงัจากทีไ่ด้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของ

สถานศึกษา

2. ควรพยายามรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพเพราะพื้นฐานแล้วบุคลากรอยากจะท�างานกับสถาน

ศึกษาเนื่องจากได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ท่ีเหมาะสมให้ในส่ิงที่ต้องการมากกว่าสถานศึกษาอ่ืนและ

ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ

3. ควรสร้างระบบบรรทัดฐานทางสังคมเพราะว่าบุคลากรมีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทน

ใกล้สถานศึกษาก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จ
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บทคัดย่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การภาครัฐเป็นสิ่งส�าคัญท่ีจะท�าให้องค์กร 

ภาครฐัประสบความส�าเรจ็ในการด�าเนินงานท่ามกลางความท้าทายภายใต้วถิชีวิีตใหม่ (New Normal) บทความนี ้

พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิเก่ียวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมรรถนะหลัก และ

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ขององค์การ โดยได้อธิบายถึงความหมาย องค์ประกอบ และความสัมพนัธ์ในเชงิ

เหตุและผล เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรใน

เทศบาลนครสงขลาท่ีได้รบัอทิธพิลมาจาก สมรรถนะหลกั และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ และ

เพือ่น�าไปสู่การปรบัปรงุ พฒันา ประสทิธภิาพในการท�างานแก่บคุลากร ผ่านการวางแผนพฒันาสมรรถนะหลกั  

และการส่งเสริมพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะหลัก,พฤติกรรมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ,ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Abstract
Performance Efficiency of Staff in government organizations are essential for government 

organizations to successfully operate in the face of challenges under the new normal. This article  

developed from the synthesis of secondary data related to performance efficiency, Core Competency 

and Organizational Citizenship Behavior by explaining the meaning, components and relationship in 

cause and effect. To development conceptual framework on performance efficiency of staff at Songkhla 

city Municipalitythat is influenced by core competency and Organizational Citizenship Behavior 

Keyword : Core Competency, Organizational Citizenship Behavior, Performance Efficiency

บทน�า
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มุ ่งเน้นการท�างานที่ยึดผลลัพธ์เป็นหลัก ผนวกกับความ 

ท้าทายภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ส่งผลให้หลากหลายแง่มุม อาทิ การเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน 

ทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) ความไว้วางใจของสาธารณะ (Public Trust) การท�างานแบบ 

บูรณาการข้ามหน่วยงาน (Integrated Work System) เป็นต้น (ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์, 2563 และ Bot Magazine, 2563 ) และเพื่อให้การด�าเนินงานในองค์กรภาครัฐสามารถ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้และความสามารถของ

บุคลากรให้มีพฤติกรรมและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพื่อให้สามารถท�างานได้ 

ตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่องค์การก�าหนดข้ึน การบริหารจัดการภายในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

ในระดับสูง (Ratsametammachod, 2007)
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องค์การที่มีประสิทธิภาพสูงจะเป็นองค์การที่มีความสามารถในการประเมินสมรรถนะ  

(Competency) ของตนเองได้อย่างแม่นย�าและสามารถด�าเนินการปรับปรุงสมรรถนะเหล่าน้ีให้ดีขึ้น  

(Wedchayanon, 2013) ซึ่งแนวคิดสมรรถนะหลัก (Core Competency) มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนใน

องค์กรจ�าเป็นต้องมีและเป็นพื้นฐานที่จะน�าองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�าหนดไว้

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (2553) ก�าหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) 

ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมและการท�างานเป็นทีม โดยสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้านจะท�าให้บุคลากรนั้นมี

คณุลักษณะทีดี่ต่อการปฏบัิตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่อาจกล่าวได้ว่าหากองค์กรมกีารผลักดนัให้บคุลากร

ในองค์กร เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองจะน�ามาซึ่ง

ความส�าเรจ็และกระบวนขัน้ตอนปฏบิตังิานทีเ่หมาะสมและได้ผลตรงตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร (ส�านกังาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน, 2549) นอกเหนอืจากสมรรถนะหลกั ( Core Competency) ในองค์การแล้ว

การทีพ่นกังานมพีฤตกิรรมทีดี่และเหมาะสมกจ็ะผลต่อประสทิธภิาพต่อผลการปฏบิตังิานของพนักงานเช่นกนัเ

พราะบคุคลากรในองค์กรภาครฐัในปัจจุบนัมพีฤตกิรรมในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัออกไป ซึง่องค์การต้อง

ศกึษาและเรยีนรูเ้ก่ียวกับพฤตกิรรมเหล่าน้ันของบคุลากรเพือ่พฒันาให้บุคลากรมพีฤตกิรรมการเป็นสมาชกิท่ี

ดีในองค์การได้อย่างเหมาะสม

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีในองค์การ ( Organizational Citizenship Behavior ) เป็นพฤติกรรม

ของบุคลากรที่เกิดขึ้นเองจากตัวของบุคลากรท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีองค์การได้ก�าหนดไว้ โดยพฤติกรรมนี้

บุคลากรจะเต็มใจปฏิบัติเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนและมีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานขององค์การเพ่ือให้

เกดิประสทิธภิาพต่อองค์การได้เป็นอย่างด ีซึง่พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ในองค์การเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก

ตดัสนิใจด้วยตนเองไม่ได้เกีย่วข้องกบัการให้รางวลัหรือการลงโทษโดยตรงจากองค์การแต่อย่างใดและถือได้ว่า

เป็นพฤตกิรรมทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาองค์การ (สุนทร ีศกัดิศ์ร ีและนนทริตัน์ พฒันภกัด,ี2557) และ

เป็นพฤติกรรมที่นอกเหนือจากงานในหน้าที่และเป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์ต่อองค์การ เช่น การท�างานตรง

เวลา การช่วยเหลือคนอื่น ๆ การอาสาสมัครท�างานโดยไม่ได้รับการขอร้อง ให้ค�าแนะน�าเพื่อปรับปรุงสภาพ

การท�างานไม่ใช้เวลาในที่ท�างานไปกับเรื่องส่วนตัว (Spector (1996: 257) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วน

หนึง่ของงานแต่เป็นพฤติกรรมทีม่ส่ีวนช่วยสนับสนนุให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานต่อองค์กร  

(Robbin, 2001; Podsakoff, Ahearn &Mackenzie,1997,อ้างถึงใน สฎายุ ธีระวณิชตระกูล,2547)

เทศบาลนครสงขลาเป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถ่ิน มีหน้าที่ในการบริหารงานตาม 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552) ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างสังคม

เป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพท�าให้ประชาชนทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคม

ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม

อย่างเสมอภาค มบีรหิารจดัการภาครฐัทีโ่ปร่งใสเป็นธรรม และต้องควบคูไ่ปกบัการพัฒนาคุณภาพประชาชน

ให้มีคุณธรรม เทศบาลนครสงขลามีหน้าที่ในพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบน

ฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน มีปรับโครงสร้าง

การผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสงขลามีวิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างนครสงขลา  

สูม่หานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรยีนรู ้เมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื มคีวามปลอดภยั และเมอืงท่องเทีย่วระดบั
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สากล” (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา  (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) ซึ่งจากข้อมูลที่ได้กล่าวมา

พบว่าเทศบาลนครสงขลามีบทบาทและหน้าที่ในการบริหารบุคคลอย่างมีอิสระเพื่อสามารถแก้ปัญหาและ

สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทุกภาคส่วนแต่อย่างไร

ก็ตามในขณะนี้สภาพแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

จากข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ.2562 

พบว่า เทศบาลนครสงขลาประสบปัญหาในหลากหลายด้านทั้ง ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ และด้าน

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน ซึง่ปัญหาในด้านบคุลากรทีส่่งผลต่อผลการปฏบิตังิาน ดงันี ้1) ปัญหาเก่ียวกบั

บคุลากรของหน่วยงานไม่ตัง้ใจและไม่ได้มาตรฐานในการให้บริการประชาชน 2) บุคลากรบางส่วนมสีมรรถนะ

ไม่เท่าเทยีมกนั 3) บคุลากรบางส่วนขาดจติส�านกึหรอืขาดความรบัผดิชอบในผลของงาน 4) การใช้เทคโนโลยี

ของบุคลากรยังไม่เข็มแข็ง ปัญหาในด้านการจัดการ ดังนี้ 1) ปัญหาการจัดการข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพ และ

ปัญหาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน ดงันี ้1) ความไม่ทนัสมยัของเคร่ืองมอืและความไม่พร้อมของอุปกรณ์ที่

ใช้ในการปฏิบตังิาน ซึง่เทศบาลนครสงขลามหีน้าทีท่ี่จะต้องบรหิารงานให้ประสบผลส�าเรจ็ให้ได้มากทีส่ดุโดยจะ

ต้องมกีารบรหิารจดัการทีมุ่ง่ผลสมัฤทธ์ิเป็นหลักสามารถทีจ่ะปฏบิตัใิห้ได้ผลงานถกูต้องสมบรูณ์ตามเป้าหมาย

ทีก่�าหนดไว้สูงสดุเพือ่สร้างความพงึพอใจในผลการปฏบิตังิานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากทีส่ดุการ

ที่เทศบาลนครสงขลา จะสามารถพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้มากยิ่งขึ้น (แผนพัฒนา

เทศบาลนครสงขลา พ.ศ.2555 – 2560)

บทความนีจึ้งมวีตัถุประสงค์ทีพ่ฒันากรอบแนวคดิการวจิยัเรือ่งประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

บุคลากรในเทศบาลนครสงขลาที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยสมรรถนะหลัก ( Core Competency) และปัจจัย

พฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การ เพือ่น�าไปสู่การวธิศีกึษาในเชงิประจกัษ์ต่อไป เพือ่น�าไปสูก่ารพัฒนา

ประสิทธภิาพในการท�างานแก่บคุลากรผ่านการวางแผนพฒันาสมรรถนะหลัก และการส่งเสริมพฤตกิรรมการ

เป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากร 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Performance Efficiency)

 1.1 ความหมาย

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้นิยามค�าว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง  

ความสามารถที่ท�าให้เกิดผลในการท�างาน

 ราชบณัฑติยสถาน ( 2546)   กล่าวว่า ประสิทธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความสัมพนัธ์

ในแง่บวกกับสิ่งที่ทุ่มเทให้กับงานซึ่งประสิทธิภาพในการท�างานนั้นมองจากแง่มุมของการท�างานแต่ละบุคคล

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงานเช่นก�าลังงานกับผลลัพธ์ที่ได้จากงานนั้น

 สอดคล้องกับ วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง 

ความสามารถในการบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต�า่ สุดกล่าวคือ ใช้วิธีการให้เกิดการจัดการทรัพยากร

ที่สิ้นเปลืองให้น้อยที่สุดโดยมีเป้าหมายคือประสิทธิผลหรือให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้สูงสุด

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 259



 กล่าวโดยสรุปได้ว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระท�าของแต่ละบุคคล  

ทีม่คีวามสามารถ และความพร้อมพยายามทุ่มเท อย่างเตม็ใจในการปฏบิตังิานของตนอย่างคล่องแคล่วด้วย 

ความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้

ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใน

งานพร้อมด้วยจติใจทีซ่ือ่สตัย์และภกัดต่ีอองค์กรงานจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรทีก่�าหนด

ไว้หรือ ว่าย่ิงดีขึ้น นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงแนวคิดของประสิทธิภาพในการท�างานไว้หลายประการ

โดยเน้นเรื่องการปฏิบัติงาน คือ เมื่อผลการปฏิบัติงานดี แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงและถ้า

ผลการปฏิบัติงานไม่ดี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็ต�่า

 ส�าหรบัผูจ้ดัท�าแล้ว ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน หมายถงึ การกระท�าของแต่ละบคุคล หรือ

ความสามารถของบคุลากรทีจ่ะท�าให้ผลการปฏบิตังิานบรรลตุามเป้าหมายทีอ่งค์กรวางไว้อย่างมีประสทิธภิาพ

สูงสุด และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุดในแง่ของการท�างาน

 1.2 องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 Peterson & Plowman (1989) สรุปองค์ประกอบของ ประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย

  1) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรด้านคณุภาพงาน (Quality) หมายถงึ การ

ที่ผู้ผลิตหรือผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ประโยชน์คุ้มค่า และ ได้รับความพึงพอใจโดยที่ผลการท�างานถูกต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานซึ่งการ ต้ังเป้าหมายเป็นการวางแผนการท�างานไว้ล่วงหน้า ช่วยท�าให้การปฏิบัติงานมีทิศทาง

ผิดพลาดน้อยไม่ถูกต�าหนิเรื่องผลงานของการท�างานจากหัวหน้า มีความรวดเร็วก่อเกิด ประโยชน์ตรงจุดมุ่ง

หมายขอองค์กร

  2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านปริมาณงาน (Quantity) หมายถึง 

งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานโดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตาม

ที่ก�าหนดในแผนงาน หรือเป้าหมายที่วางไว้ และควรมีการวางแผน บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

  3) ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบคุลากรด้านเวลา (Time) หมายถึง เป็นส่ิงส�าคัญ

และเป็นหน้าทีท่ีผู่ป้ฏบิตังิาน จะต้องวางแผนและบริหารเวลาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคหรือวธีิการ

ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

  4) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (Cost) 

หมายถึง การด�าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะต้อง ลงทุนน้อยและให้ได้ผลกไร

มากที่สุดประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือ ต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ 

เทคโนโลยี ที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

2. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competency)

 2.1 ความหมาย

 สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง กลุม่ความรูท้างเทคนคิทีเ่ป็นหวัใจขององค์กรซึง่

ก่อให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัและเป็นส่ิงทีล่อกเลียนแบบได้ยาก สมรรถนะหลักจงึเป็นส่ิงทีผู้่บริหาร

ขององค์กรก�าหนดขึน้หรอืคณุสมบัติหลกัหรอืคณุสมบตัพิืน้ฐาน ทีเ่ป็นหลกัในทุกต�าแหน่งงานขององค์กร หรอื
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เป็น คณุสมบตัร่ิวม ของทกุคนในองค์กรต้องม ีและในทางองค์ภาครัฐสมรรถนะหลักเป็นคณุลักษณะร่วมของ

ข้าราชการพลเรอืนทกุต�าแหน่งท้ังระบบก�าหนดขึน้เพือ่หล่อหลอมค่านยิมและพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ร่วมกนั 

( ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553 )

 สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ (2549: 20) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง  

สิง่ทีอ่งค์การท�าได้ด ีทีส่ดุเพือ่ตอบสนองต่อเป้าหมายทางกลยุทธ์ และเป็นแนวทางในการก�าหนดกระบวนการ

ท�างาน ต่างๆ ท่ีท�าให้องค์การมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่สมรรถนะหลักของ 

บุคคล คือ สิ่งที่ท�าให้บุคคลท�างานในต�าแหน่งที่ตนรับผิดชอบได้ดีกว่าผู้อื่น

 ธ�ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549: 17) สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลักษณะ

สมรรถนะ ความสามารถ คุณสมบัติ ภาคบังคับที่ทุกคนในองค์การจะต้องมี เพราะถือว่าเป็นคุณลักษณะท่ี

ส�าคญั ย่ิงขององค์การทีจ่ะช่วยให้พนักงานนัน้เป็นพนกังานสามารถปฏบิตังิานในองค์การได้ตลอดรอดฝ่ัง ใน

ขณะเดียวกันบุคลากรที่ขาด Core Competency ก็ต้องได้รับการพัฒนาหรือหากพัฒนาแล้วไม่ดีขึ้น ก็บอกได้

ว่าพนักงานคนนั้นคงจะไปกับองค์การนั้นได้ล�าบาก

 สรปุได้ว่า สมรรถนะหลกั (Core Competency) หมายถึง ทกัษะ คณุสมบตัหิลักหรือคณุสมบตัิ

พืน้ฐาน ทีบ่คุลากรและทกุคนในองค์กรต้องม ีเพือ่เป็นส่วนช่วยให้การท�างานบรรลุตามเป้าหมาย วสัิยทัศน์ท่ี

องค์กรวางไว้ และเพื่อเป็นส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพากยิ่งขึ้น

 2.2 องค์ประกอบของสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553 ระบุว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ

หลัก (Core Competency) ประกอบด้วย 

  1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน (Achievement Motivation) หมายถึง การมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์คือความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและท�าตรา

ฐานที่องค์กรก�าหนดไว้อย่างดีที่สุดอีกท้ังหมายความรวมถึง ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและ

กระบวนการปฏบิตังิานให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุอยูเ่สมอก�าไรมุง่ผลสมัฤทธิห์รอืเทยีบจากผลก�าไร

ปฏิบติังานของตนเองทีผ่่านมาหรอื อาจหมายถงึมาตรฐานตามเกณฑ์วดัผลสมัฤทธิท์ีส่่วนราชการหรอืองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินก�าหนดขึ้นได้นอกจากนี้การมุ่งผลสัมฤทธิ์รวมถึงการรังสรรค์การพัฒนาผลงานหรือการ

ปฏิบัติงานที่ยากและท้าทายอีกด้วย

  2) การบรกิารท่ีด ี(Service Mind ) หมายถงึ ความตัง้ใจและความพยายามของข้าราชการ

ในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการหรือหน่วยงาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม

ความรูค้วามสามารถของตนในการปฏบัิตหิน้าทีร่าชการด้วยการศกึษา ค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ง

จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์

  4) การท�างานเป็นทมี หมายถึง ความต้ังใจท่ีจะท�างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน  

หน่วยงาน หรือองค์กรโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม ความสามารถในการสร้างและด�ารงรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
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  5) การยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม และจรยิธรรมในวชิาชพี (Integrity) หมายถงึ การ

ด�ารงตนและประพฤตปิฏบิตัอิย่างถกูต้องเหมาะสม ทัง้ตามกฎหมาย คณุธรรม จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี และ

จรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ อีกทั้งเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการสนับสนุนผลัก

ดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 2.3 สมรรถนะหลัก (Core Competency) และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Performance 

Efficiency)

 การวิจัยของ ศศิธร จิมากรณ์ (2556:70) ได้ศึกษา สมรรถนะหลักกับประสิทธิผลในการปฏิบัติ

งานของเลขานุการส�านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เลขานุการส�านักงานศาลยุติธรรมพบว่าเลขานุการส�านักงานศาลยุติธรรม มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด เกี่ยวกับปริมาณงาน คุณภาพของงาน และความทันเวลา เนื่องจากมี

การก�าหนดทิศทางการท�างานและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่องค์กร ให้ความร่วมมือช่วย

เหลือ สนับสนุนเพื่อนร่วมงานเสมอ โดยเป็นผู้ที่แสดงบทบาทผู้น�าหรือผู้ตามได้อย่าง เหมาะสมเป็นส่วน

หนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากรในงาน เลขานุการขององค์การเสมอ เมื่อผู้มาติดต่อประสานงาน มีข้อขัดข้อง 

ต่าง ๆ  เลขานุการ มักมีความพยายามหรอืกระตอืรอืร้น ในการใหค้วามช่วยเหลอืโดยทนัท ีสามารถให้ข้อมูล 

ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ได้รับบริการที่ต่อเนื่อง รวดเร็วและถูกต้อง 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สว่างวงศ์ หมายเทียมกลาง และ นภาพร วงษ์วิชิต (2562: 302) ที่

ได้ศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก พบว่า สมรรถนะหลักส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ใน

สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังนี้ พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความเห็นต่อสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานโดย

รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์ รายละเอียดเป็นรายด้านสามารถเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา

น้อย ได้แก่ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ด้านการท�างานเป็นทีม ด้านบริการท่ีดี 

ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพตามล�าดับ 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ (2560:51-54) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพ การปฏิบัติงานของพนักงานกลุม่อตุสาหกรรมตดิตัง้เครือ่งจกัรสายการผลติในจงัหวดัสงขลา พบ

ว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้านอยู่ ในระดับการปฏิบัติมาก คือ ความรวดเร็วใน

การท�างาน รองลงมาคุณภาพงาน และปริมาณการผลิต

 จงึกล่าวโดยสรปุได้ว่า สมรรถนะหลกั (Core Competency) มอีทิธพิลต่อการเกดิประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานเพราะถือเป็นคุณสมบัติที่เป็นส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship 

Behavior)

 3.1 ความหมาย

 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การ หมายถึง ความเต็มใจของพนักงานในการปฏิบัติ

หน้าทีน่อกเหนอืจากงานในหน้าทีข่องตน ช่วยเหลอืผูร่้วมงานและผูบ้งัคบับญัชา สนใจในกจิกรรมและภารกิจ

ขององค์การโดยรวม เป็นพฤตกิรรมการท�างานของบคุคลด้วยความเตม็ใจในการท�างานนอกเหนอืจากหน้าท่ี
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ที่ได้รับ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้นจาก

องค์การ (โบริโนและคนอื่น ๆ  Tugba Korkmaz; & Ebru Arpaci.2009: 2432; exiting Bolino; et al.2002) หล่

อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน (ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553)

 วิชชุลดา ลดาวัลย์ (2551) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมาย

ถึง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การเป็นพฤติกรรมการแสดงออกโดยที่องค์การไม่ได้มีการก�าหนด

บทบาทหรอืบงัคบัให้ปฏบิตัซิึง่ผลของพฤตกิรรมดงักล่าวก่อให้เกดิประโยชน์ทัง้ต่อเพือ่นร่วมงานและยงัมีส่วน

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนประโยชน์ต่อการเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาองค์การควบคู่กันไป

 วัฒนา อ่อนแก้ว (2554) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ หมาย

ถงึ พฤตกิรรมท่ีไม่เป็นทางการในการให้ความร่วมมอืให้ความช่วยเหลือและความเป็นมติรซึง่ปรากฏอยูใ่นการ

ปฏิบตังิานในทีต่่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นในองค์การเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาลไม่ได้ถกูระบไุว้ในหน้าทีต้่องปฏบิตัิ

แต่พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งจากเป็นส�าหรับการด�าเนินงานในองค์การ เนื่องจากหากขาดพฤติกรรมเหล่านี้ไป

แล้วระบบต่าง ๆ ในองค์การจะไม่สามารถด�าเนินต่อไปได้

 กล่าวว่า พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การ คอื พฤตกิรรมทีเ่กิดข้ึนจากตวัของพนกังาน

เองซึ่งองค์การไม่ได้ ก�าหนดไว้ว่าต้องปฏิบัติ และไม่เกี่ยวข้องกับระบบการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนของ

องค์การ เป็นพฤตกิรรมทีพ่นักงานแสดงถึงความเตม็ใจในการท�าเพือ่องค์กร ให้ความช่วยเหลอืเอือ้เฟ้ือซ่ึงกนั

และกันภายในองค์การ มักเป็นพฤติกรรมที่สนับสนุนให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายได้

 สรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจของพนักงานแต่ละบุคคลในองค์การมีจุดมุ่งหมายในการให้

ความช่วยเหลือ ผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่คาดหวังการได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติพฤติกรรมดังกล่าว

 3.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

 พฤตกิรรมการเป็นสมาชิกทีด่ขีององค์การจากการศกึษาของออร์แกน (Organ,1988) โดยพฒันา

ขึ้นเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1) พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ (Altruism) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือบุคคล

ในองค์การ ทันทีเมื่อบุคคลในองค์การ เกิดมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานเช่นการแสดงให้พนักงานทราบถึงการ

ใช้เครื่องมือต่างๆ หรือการแสดงให้พนักงานทราบถึงการท�างาน

  2) พฤติกรรมความสภุาพอ่อนน้อม (Courtesy) หมายถงึ ท่าทางหรอืกริยิา ท่าทางทีแ่สดง

ถงึ ความเคารพอ่อนน้อมกับ บุคคล อ่ืนเพ่ือป้องกันปัญหาทีอ่าจจะเกิดข้ึนซึง่ในการท�างานในองค์การนัน้อาจ

ต้องมีการติดต่อสื่อสารและท�างานร่วมกันอาศัยซึ่งกัน และกันสิ่งที่บุคคลหนึ่งงกระท�าหรือตัดสินใจอาจจะส่ง

ผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ดังนั้นการสุภาพอ่อนน้อมจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติกับบุคคลในองค์การ

  3) พฤติกรรมความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา (Sportsmanship) หมายถึง ความอดทน ความ

อดกลั้นต่อสิ่งท่ีเกิดขึ้นในการท�างานในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พึงพอใจความไม่สะดวกสบายในการ

ท�างานหรือความเครียดในการท�างานบางครั้งเราสามารถแสดงถึงความไม่พึงพอใจความข้องใจที่เกิดขึ้นจาก
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การท�างานแต่การแสดงถึงความไม่พึงพอใจอาจท�าให้ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ ต้องแบกภาระมากเกินไป ดัง

นั้นพนักงานเหล่านั้นควรที่จะรู้จักการรอคอยในการท�างานอย่างผู้ที่มีน�้าใจเป็นกีฬา

  4) พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ (Civic Virtue) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ

รับผดิชอบ และการมส่ีวนร่วมในการท�างานมคีวามร่วมมอืในกระบวนต่าง ๆ  ภายในองค์การเป็นผูท้ีใ่ห้ความ

ร่วมมือกับการประชุมเก็บความลับขององค์การการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ  ขององค์การแสดงความคิด

เห็นในเวลาที่เหมาะสมและรูปแบบที่สอดคล้องกับองค์การ

  5) พฤตกิรรมความส�านกึในหน้าที ่(Conscientiousness) หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออก

ถึงการยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับ ต่าง ๆ  ภายในองค์การโดยเอาใจใส่และมีความเคารพต่อกฎระเบียบ ตรง

ต่อเวลาปฏบิตัอิยูใ่นกฎระเบยีบขององค์การ ค�านึงถึง ทรัพย์สินขององค์การไม่ใช้เวลางานไปปฏบิตัส่ิิงอ่ืนนอก

เหนอืจากงานพนกังานเป็นสมาชกิขององค์การซึง่องค์การกเ็หมอืนทมีขนาดใหญ่ทีพ่นกังานทกุคนต้องมคีวาม

ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้นก็ควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

 3.3 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร (Organizational Citizenship Behavior) และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Performance Efficiency )

 มุจลินท์ จรมา (2561:127) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานมีความ

สัมพันธ์ทางบวกต่อความพึงพอใจในการท�างาน (Organ,1988) จะส่งผลให้เกิดความเต็มใจในการให้ความ

ร่วมมือกับระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร และในด้านของผลการปฏิบัติงานพบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีของพนักงานจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

 สอดคล้องกับวิจัยของ อุไร สายกระสุน ( 2559:19) การศึกษาพฤติกรรมของพนักงานท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  

พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานที่มีต่อโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ด้านการให้ความร่วมมือ 

โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน

การให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่โดยรวมมรีะดับความคดิเหน็ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กรอยูใ่นระดบั

มาก ด้านความสภุาพนอบน้อม โดยภาพรวมมรีะดบัความคิดเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์กร

อยู่ใน ระดับมาก ด้านความมีน�้าใจนักกีฬา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่

ดีขององค์กร อยู่ในระดับมาก และ ด้านความส�าเร็จในหน้าที่โดยรวมมีระดับความคิดเห็นพฤติกรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีของ องค์กรอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับวิจัย

 ภญิญดา รืน่สขุ ( 2561: 164) พบว่า สภาพการเป็นสมาชกิทีด่ขีองพนักงานบริษทัเอกชน โดย

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการท�างาน จึงส่งผลให้มี

ผลการปฏิบติังานทีดี่ พนักงานส่วนใหญ่น่าจะมสีมัพนัธภาพทีด่กีบัผูบ้รหิาร และเพือ่นร่วมงาน บรษิทัมคีวาม

ยดืหยุ่นในการท�างาน มกีารปรบัตวั มกีารพึง่พาซึง่กันและกัน แสดงให้เหน็ความปรารถนาอย่างยิง่ทีพ่ยายาม

ท�างาน ให้ส�าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ จึงส่งผลให้

สภาพการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร มีอิทธิพลต่อการเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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4. อ�านาจหน้าที่ของเทศบาล

 4.1 บทบาทหน้าที่ของเทศบาล

 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลต�าบลมีหน้าที่ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  2. ให้มีและบ�ารุงทางบกและทางน�้า

  3. รกัษาความสะอาดของถนน หรอืทางเดินและทีส่าธารณะรวมทัง้การก�าจดัมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

  8. บ�ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

  9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 4.2 ข้อมูลและนโยบายของเทศบาลนครสงขลา

 วสิยัทศัน์ “สร้างนครสงขลาสูม่หานครสร้างสรรค์สวรรค์แห่งการเรยีนรู ้เมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนืมี  

ความปลอดภัย และเมืองท่องเที่ยวระดับสากล”

 นโยบายการบริหารเทศบาลเมืองสงขลา นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการทันที เพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน ลดผลกระทบกับประชาชนด้านต่างๆ และให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลามีคุณภาพ

ชีวิตที่ ดี มีความพร้อมในการด�าเนินชีวิต สร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ประชาชน

 นโยบายด้านการบริการและท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาให้เทศบาลนครสงขลาเป็นสถานที่

ท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลามีสถานท่ีท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งสถานที่ท่อง

เที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการจัดส่งสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา

ทั้งในด้านคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุขและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเทศบาลนคร

สงขลามี ชีวิตที่ดีขึ้น

 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร องค์กรจะพัฒนาก้าวไกลได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพ

ช่วย ผลักดันให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม 

พัฒนาความรู้ ทักษะและความช�านาญ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติติงานของบุคลากรทุกระดับ

 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุง 

บ�ารงุรกัษา สาธารณูปโภคอย่างทัว่ถึง โดยเร่งรดัปรบัปรงุถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เพือ่อ�านวยความสะดวก

สบายและ รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนเทศบาลนครสงขลา
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 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประชาชน จากสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเกิดภาวะ

เศรษฐกิจ ถดถอย การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มอาชีพจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการเพิ่ม

ศกัยภาพให้ กลุ่มอาชพีมคีวามเข้มแขง็พึง่พาตนเองได้อย่างยัง่ยนื ขยายเครอืข่ายการจ�าหน่ายสนิค้าของกลุม่

อาชีพเพื่อ สร้างรายได้ให้ชาวบ้านและชุมชน

 นโยบายสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาพจิตท่ี

ดี ยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านสาธารณสุขสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาดและความเป็น 

ระเบียบเรียนร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ ในชุมชนโดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ทั่วถึงและจัด 

ถังขยะให้เพียงพอ บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริจัดการ แก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างเป็น

ระบบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว

ภาพที่	1	สถิติอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา

ที่มา	งานการเจ้าหน้าที่	เทศบาลนครสงขลา	ข้อมูล	ณ	พฤษภาคม	2562
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

จากการสังเคราะห์งานวิจัย บทความทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพใน

การปฏบิตังิาน(Performance Efficiency ) สมรรถนะหลกั (Core Competency) และพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิ

ที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior ) สามารถพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดัง

ภาพที่ 2

ภาพที่	2	กรอบแนวคิดการวิจัย	

สรุปผลการวิจัย

สมรรถนะหลกัในองค์กรภาครฐัและเทศบาลนครสงขลาประกอบด้วย 1) การมุง่ผลสมัฤทธิใ์นการ

ปฏิบัติงาน 2) การบริการที่ดี 3) การสั่งสมความช�านาญในงานอาชีพ 4) การท�างานเป็นทีม และ 5) จริยธรรม

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หากพนกังานมีสมรรถนะหลักสอดคล้องกบัทีอ่งค์กรได้ก�าหนดไว้ กจ็ะท�าให้การปฏบิตัิ

งานทั้งในระดับบุคคลและองค์กรมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีดี่ขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) เป็นพฤตกิรรมที่

นอกเหนอืจากงานในหน้าท่ี และเป็นพฤติกรรมทีม่ปีระโยชน์ต่อองค์การ โดยพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีอง

องค์การไม่ได้เป็นส่วนหนึง่งาน แต่เป็นพฤตกิรรมทีม่ส่ีวนช่วยสนบัสนนุให้เกดิการท�างานทีม่ปีระสทิธิภาพการ

ปฏบิตังิานต่อองค์กร ประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือ 2) ความสุภาพอ่อนน้อม 3) ความมนี�า้ใจนกักฬีา 

4) การให้ความร่วมมอื 5) ความส�านกึต่อหน้าที ่เป็นพฤตกิรรมเหล่าน้ีทีม่คีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์ในการ

ส่งเสรมิการปฏบัิตงิานของบคุคลและองค์การให้ด�าเนนิไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลขององค์การ

โดยไม่หวังผลตอบแทน หรือรางวัลใดๆ ทั้งสิ้นจากองค์การ
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หากบุคลากรในองค์กรมีทั้งสมรรถนะหลักและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรแล้ว  

การปฏิบัติงานหรือการสร้างผลงานก็จะมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการและได้วางไว้  

แต่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานก็มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ที่บุคลากรควรค�านึงถึงในการปฏิบัติงาน ได้แก่  

1) ด้านคุณภาพงาน (2) ด้านปริมาณงาน (3) ด้านเวลา (4) ด้านค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ซึ่งกล่าวได้คือ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป็นการกระท�าของแต่ละบุคคล ที่มีความสามารถ และความพร้อมพยายาม

ทุ่มเท อย่างเต็มใจในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่วด้วย ความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานให้

ส�าเร็จ ทันเวลา รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่าบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ต้องเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานพร้อมด้วยจิตใจที่ซื่อสัตย์และภักดีต่อ

องค์กรงานจะประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ก�าหนดไว้ 
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กำรท�ำงำนในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ของงำน กรณีศึกษำ ศำลเยำวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลำ
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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�าคญัในการเปลีย่นแปลงไปขององค์กรทีต้่องสร้างรปูแบบวถีิการ 

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

Abstract

Academic articles on Working in the New Normal Era that affects the efficiency of work. 

The case study of the Juvenile and Family Court is a study of the performance of employees which 

has changed from the COVID-19 situation, which affects all aspects of life. Especially, working in 
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organizations that require behavior modification in a variety of areas and the way of life has changed 

which is called “New Normal” It causes the leaders or personnel within the organization to adjust  

according to the situation. However, the important turning point in the transformation of the  

organization is to create a form of operating in four different ways. The first is working style in the 

New Normal era. Secondly, the working environment. The next is problems and methods of solving 

problems in working within the organization. Lastly, employee relations in the organization, etc. in the 

Juvenile and Family Court Songkhla Province has changed the working style in the new way of life. By 

contacting the online court (e-Service), online mediation, online arbitration system. (E-Arbitration) of the 

TAI Institute and online civil trial in the coronavirus disease (COVID-19) situation to reduce the spread 

of infection within the organization. Therefore, the work style in the new way of life has been applied in 

the organization. Organizations need to define frameworks and patterns as a common practice based 

on the situation. adaptation to changes that occur according to the situation and Circumstances must 

be taken appropriately and timely. The practice guidelines must be organizational systems. So that the 

organizational culture can benefit work efficiency. with practice guidelines, setting directions, patterns 

of people in the organization and being able to adapt to the changes that will happen at any time.
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บทน�า

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563  

ซึง่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็และรนุแรงจนแพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ผูค้นเจบ็ป่วยและล้มตายจ�านวนมาก  

จนกลายเป็นความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อ

ให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยสร้างเสริมปรับหาวิถีการ

ด�ารงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจ น�าไปสู่การสรรค์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์  

วิธีการจัดการ ตลอดจนพฤติกรรมที่เคยท�ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปกติ

มาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การศึกษาเล่าเรียน การส่ือสาร  

การท�าธรุกจิ ฯลฯ ซึง่สิง่ใหม่เหล่านีไ้ด้กลายเป็นความปกตใิหม่ๆ จนในทีส่ดุ เม่ือเวลาผ่านไปจนท�าให้เกดิความ

คุ้นชินก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติของผู้คนในสังคม (สสปท-TOSH, 2564)

ภาครัฐในยุคชีวิตวิถีใหม่ ภาครัฐเผชิญความท้าทายที่ต้องปรับตัวให้สามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงและส่งมอบการบรกิารทีท่คีณุภาพได้อย่างต่อเนือ่ง สิง่ส�าคญัคอืภาครฐัต้องคดิให้ไว ทนัเหตกุารณ์ 

เน้นผลลัพธ์ เนือ่งจากประชาชนมคีวามคาดหวังใหม่ ๆ  ทีท่�าให้ภาครฐัต้องปรบักลยทุธ์ให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการมากขึ้น โดยต้องพัฒนาให้เป็นขั้นตอนในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) และมีการใช้ประโยชน์จากการ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Smart Technology) มีการวางแผนในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดองค์กรต้องพิจารณาถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อพนักงาน

และครอบครัวของพนักงาน ความเครียดจากการท�างานจากบ้าน การห่างจากเพื่อนร่วมงาน สิ่งเหล่าน้ีอาจ 
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ส่งผลต่อสุขภาพกายและสขุภาพจติของพนกังานได้ ดงัน้ันจึงมคีวามจ�าเป็นทีต้่อง ท�าให้พนักงานมคีวามรูส้กึว่า  

พนกังานสามารถเข้าถึงหรอืตดิต่อกบัเพือ่นร่วมงานได้ มส่ีวนร่วมกบัท่ีท�างาน และมแีรงบนัดาลใจในการท�างาน

เพือ่ทีจ่ะสามารถท�างานอย่างมีประสิทธภิาพและการจะเป็นเช่นนีจ้�าเป็นต้องใช้เครือ่งมอืดจิทัิลและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ (Application) ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้

การท�างานในยคุชวีติวถิใีหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวดัสงขลา จากเดมิการพจิารณา

คดีแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา มีขั้นตอนการด�าเนินคดีแพ่งโดยการย่ืนค�าฟ้อง ค�า

ให้การ ค�าร้องข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย โดยมีการเดินทางไปด�าเนินการย่ืนเอกสารด้วยตนเอง มีการ 

นดัพร้อม นดัไกล่เกลีย่ นดัชีส้องสถาน นัดสบืพยาน นดัฟังค�าพิพากษาคูค่วามทัง้สองฝ่าย ซึง่การนดัหมายใน

แต่ละครัง้คูค่วามทัง้สองฝ่ายจะต้องเดนิทางมาศาล แต่เมือ่มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 

ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานไปจากเดิม คือการติดต่อราชการศาลออนไลน์ (e-Service) การไกล่

เกล่ียข้อพพิาทออนไลน์ (Online Mediation) ระบบอนุญาโตตลุาการออนไลน์ (E-Arbitration) ของสถาบนั TAI 

และการพิจารณาคดแีพ่งทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ซึง่คดทีีส่ามารถ

พิจารณาทางออนไลน์ ได้แก่ คดีเพ่งทุกประเภทและคดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้น�า ป.วิ.แพ่งไปใช้บังคับ โดย 

คูค่วามทีป่ระสงค์จะให้ศาลพิจารณาคดีทางออนไลน์ สามารถยืน่ค�าร้องในเวลาทีย่ืน่ค�าคูค่วาม หรอืในระหว่าง

การพิจารณาคดี ผ่านระบบ 1) e-Filing เมนู “ค�าร้อง/ค�าขอ/ค�าแถลง” 2) CIOS เมนู “ห้องสืบพยานออนไลน์” 

3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่ศาลก�าหนดโดยให้ระบุโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน อุปกรณ์ส่ือสารและ

สถานที่ที่จะใช้มาด้วย ผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ ได้แก่ 1) Google Meet 2) Cisco 

Webex 3) Zoom เมือ่ศาลก�าหนดให้ด�าเนนิกระบวนพจิารณาคดทีางออนไลน์ เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อประสานกบั

คู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี เช่น ส่ง Link หรือรหัสส�าหรับการเข้าร่วม

ห้องพิจารณาคดีทางออนไลน์ เมื่อถึงก�าหนดนัดพิจารณาคดี ก่อนศาลออกน่ังพิจารณา เจ้าหน้าที่จะเชื่อม

ต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศาลกับคู่ความ ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์ส่ือสาร สถานที่ และ

จะแจ้งขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตนในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทางออนไลน์ 

โดยถือว่าคู่ความได้มาด�าเนินกระบวนการพิจารณาคดีที่ศาล 

จากความส�าคญัและปัญหาข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท�าการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกับ การท�างานใน

ยุคชวีติวถิใีหม่ ท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพของงาน กรณศีกึษา ศาลเยาวชนและครอบครวั จงัหวดัสงขลา เพือ่จะ

ศกึษาเกีย่วกับปัญหาและวธีิการแก้ปัญหาของการท�างานภายในองค์กรทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการท�างาน โดยได้ศกึษาข้อมลูของหน่วยงานเป็นอย่างด ีทัง้ด้านการท�างานภายใต้ความรบัผดิ

ชอบของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท�างาน ภาวะผู้น�าและวัฒนธรรมองค์กร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ของบุคลากร โอกาสความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และดุลยภาพระหว่างชีวิตครอบครัวกับการท�างาน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการท�างานยุค New normal และขีดความสามารถในการท�างานของบุคลากรให้

เกิดกระบวนการท�างานอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพในการท�างาน
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ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ชีวิตวิถีใหม่ พบว่าใช้เป็นทางการคร้ังแรกโดย Bill Gross นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน  

ทีใ่ช้ค�านีใ้นช่วงปี 2008 นยิามสภาวะเศรษฐกิจโลกทีถ่ดถอยเกดิการ ชะลอตวัและกลบัมาสูอ่ตัราเดมิซึง่เป็นการ

ใช้ในเชงิเศรษฐศาสตร์ แต่ปัจจบุนันีม้กีารน�ามาใช้ในหลายมิตมิากข้ึน โดยเฉพาะด้านวิถชีวีติใหม่หลังการแพร่

ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ต้องปรับตัว กันทั้งโลก 

ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกจิ หลงัวิกฤตเศรษฐกจิถดถอยท่ัวโลกในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษ

ที่ 21 (ค.ศ. 2007–2008) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจครั้งใหญ่การจัดการบางอย่างซึ่งแต่เดิม

เคย ถูกมองว่าผิดปกติได้กลับกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไปและถูกน�ามาใช้ในปริบทอ่ืนๆ อย่างเช่น 

ด้าน วิทยาศาสตร์ เพื่อสื่อสารและท�าความเข้าใจถึงสภาวะการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

วิถีชีวิต ของมนุษย์เช่น อุณหภูมิที่สูงข้ึนและความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อโรคโควิด-19 หรือโคโรนาไวรัส ช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง

จน แพร่กระจายไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจ�านวนมากจนกลายเป็นความสูญเสีย

อย่างใหญ่หลวงอีกครั้งหนึ่งของมนุษยชาติ มนุษย์จ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิมๆ โดยสร้างเสริมและปรับหาวิถีการด�ารงชีวิตแบบใหม่

เพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือ ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  

น�าไปสู ่การสรรค์สร้างสิง่ประดษิฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ มกีารปรบัแนวคดิ วสิยัทศัน์ วิธกีารจดัการ ตลอดจน  

พฤติกรรมที่เคยท�ามาเป็นกิจวัตร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุ้นเคยอันเป็นปรกติมาแต่เดิมในหลายมิติ  

ทัง้ ในด้านอาหารการกนิ การแต่งกาย การรกัษาสุขอนามยั การศกึษาเล่าเรียน การส่ือสาร การท�าธรุกจิ ฯลฯ 

ซ่ึง ส่ิงใหม่เหล่านี้ได้กลายเป็นความปรกติใหม่ ๆ จนในที่สุด เมื่อเวลาผ่านไปจนท�าให้เกิดความคุ้นชินก็จะ

กลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปรกติของผู้คนในสังคม

การปรับพฤติกรรมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมมีดังนี้

1. หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล ยังคงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันตัวเองเป็นท่ี

ต้องการ และผู้คนมีการใช้กันมากขึ้นจนเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นวิธีการป้องกันตัวจากความเสี่ยงจากการติด

เชื้อโรค และการแพร่กระจายเชื้อโรคไปยังบุคคลอื่น 

2. การเว้นระยะห่างในสังคม (Social Distancing) ทั้งในแง่ของร่างกายและจิตใจด้วย ความเชื่อ

ใจกันที่เคยแสดงออกมาผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน (Human Touch) จะน้อยลง 

3. ลดการพบปะผูค้นในสงัคมแล้วหนัมาใช้ชวีติและท�างานทีบ้่าน มเีวลาอยู่กบัครอบครัวมากขึน้ 

ท�าให้ ผูค้นมองเห็นแนวทางทีจ่ะสร้างสมดุลชวิีตระหว่างอยูบ้่านมากขึน้และจะเป็นแนวทางในการปรบัสมดลุ

ชีวิต ระหว่างเวลาส่วนตัว การงานและสังคมให้สมดุลมากยิ่งขึ้น 

4. หลีกเล่ียงการสัมผัสกันโดยไม่จ�าเป็น วัฒนธรรมในการทักทายของผู้คนโดยเฉพาะหลาย ๆ 

ชาติ ในแถบตะวันตกที่เคยจับมือหรือสัมผัสตัวกันจะเปลี่ยนแปลงไป 

5. เทคโนโลยีจะกลายเป็นความส�าคัญหลักในการด�ารงชีวิตไม่ใช่แค่คน Gen C แต่คือคนทุกรุ่น

ทุกวัย ที่จะสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างคุ้นเคย 
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6.  เทคโนโลยีจะกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวันทั้งการท�างานที่บ้าน (Work from Home), 

บริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery), ซื้อสินค้าออนไลน์หรือการเรียนออนไลน์ 

7. ระบบสาธารณสุขจะมีช่องทางออนไลน์ (Platform) ด้านสุขภาพเป็นบริการพ้ืนฐานและการ

ป้องกันความเจ็บป่วย จะมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นผูเ้ขยีนเหน็ว่าเป็นอกีหนึง่รปูแบบทีใ่ช้ค�าว่าชวีติวถิใีหม่ ในสงัคมทีส่ถานการณ์

อยู่แบบนี ้จ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มชีวิีตรอดด้วยการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการด�ารงชวีติทีผ่ดิไปจาก

วถิเีดมิๆ โดยสร้างเสรมิและปรบัหาวิถีการด�ารงชวีติแบบใหม่เพือ่ให้ ปลอดภยัจากการตดิเชือ้ควบคูไ่ปกบัความ

พยายามรกัษาและฟ้ืนฟศูกัยภาพทางเศรษฐกิจและธรุกจิ น�าไปสู่การสรรค์สร้างส่ิงประดษิฐ์ใหม่ๆ เทคโนโลยี

ใหม่ๆ จนในที่สุดสิ่งใหม่ๆ เหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องปกติในสังคมอย่างเช่นทุกวันนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ในการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียว

กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาประกอบการศึกษาครั้งนี้

การจดัองค์กรเป็นเรือ่งของการพฒันาโครงสร้างองค์กรเพือ่ให้การปฏบิตังิานมปีระสิทธผิลการจดั

องค์กรจ�าเป็นต้องมีเครือข่ายของการตัดสินใจและศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร

Harrington (1996, pp. 1853-1931) ได้ให้ค�านยิามประสทิธภิาพรวมขององค์กรโดยให้ความส�าคญั 

ทีโ่ครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซึง่ก�าหนดหลกัประสทิธภิาพไว้  

12 ประการ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการบริหารจัดการที่ มีระบบโดยมุ่งที่การท�างานให้

เหมาะสมและง่ายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

 1. ก�าหนดจดุมุง่หมายทีช่ดัเจน (Clearly Defined Ideal) ผูบ้รหิารต้องทราบถงึสิง่ทีต้่องการเพือ่

ลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน

 2. ใช้หลักเหตุผลทั่วไป (Common Sense) ผู้บริหารต้องพัฒนาความสามารถสร้างความแตก

ต่างโดยค้นหาความรู้และค�าแนะน�าให้มากเท่าที่จะท�าได้

 3. ค�าแนะน�าที่ดี (Competent Counsel) ผู้บริหารต้องการค�าแนะน�าจากบุคคลอื่น

 4. วนิยั (Discipline) ผูบ้รหิารควรก�าหนดองค์กรเพือ่ให้พนกังานเชือ่ถอืตามกฎและวนิยัต่าง ๆ

 5. ความยุติธรรม (Fair Deal) ผู้บริหารควรให้ความยุติธรรมและความเหมาะสม

 6. มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและแน่นอน (Reliable, Diate, Accurate, and Per-

manent Records) ผู้บริหารควรจะมีข้อเท็จจริงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

 7. ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์

ส�าหรับแต่ละหน้าที่เพื่อให้องค์กรท�าหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและบรรลุจุดมุ่งหมาย

 8. มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and Schedules) ผู้บริหารต้องพัฒนาวิธีการท�างาน

และก�าหนดเวลาท�างานส�าหรับแต่ละหน้าที่

 9. สภาพมาตรฐาน (Standardized Conditions) ผู้บริหารควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ดี
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 10. การปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน (Standardized Operations) ผู้บริหารควรรักษารูปแบบ

มาตรฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดี

 11. มีค�าสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว้(Written Standard-practice Instructions)  

ผู้บริหารต้องระบุการท�างานที่มีระบบถูกต้องและเป็นลายลักษณ์อักษร

 12. การให้รางวลัทีม่ปีระสทิธิภาพ (Efficiency Reward) ผูบ้ริหารควรให้รางวลัพนกังานส�าหรบั

การท�างานที่เสร็จสมบูรณ์

ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Two Factor Theory)

Herzberg, Mausner, and Syderman (1959อ้างถึงใน ระพพัีฒน์ปาละวงศ์, 2532, หน้า13-16) ได้เสนอ

ทฤษฎีองค์ประกอบคู ่(Two Factor Theory) ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานซึง่สรปุว่ามปัีจจยัส�าคญั 2 ประการ 

ที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคลซึ่งปัจจัยดังกล่าวคือ

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor)

2. ปัจจัยค�้าจุน (Hygiene Factor) หรือปัจจัยสุขอนามัย

ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้ตนชอบและรักงานปฏิบัติเป็นตัว

กระตุ้นท�าให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ

ปัจจัยสามารถสนองตอบความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย ได้แก่

 1. ความส�าเร็จในการท�างานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท�างานได้ส�าเร็จและ

ประสบความส�าเร็จอย่างเต็มความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผล

งานส�าเร็จจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลส�าเร็จของงานนั้น ๆ

 2. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา

จากเพื่อนจากผู้มาขอรับค�าปรึกษาหารือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบยกย่อง

ชมเชยแสดงความยินดีให้ก�าลังใจ หรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อได้

ท�างานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลส�าเร็จการยอมรับนับถือจะแฝงอยู่กับความส�าเร็จในงานด้วย

 3. ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานที่น่าสนใจงานที่ต้องอาศัยความริเร่ิมสร้างสรรค์

ท้าทายให้ต้องลงมือท�า หรืองานที่มีลักษณะสามารถกระท�าได้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยล�าพังแต่ผู้เดียว

 4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

ใหม่ ๆ และมีอ�านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด

 5. ความก้าวหน้า หมายถึง ได้รับเลื่อนขึ้นเลื่อนต�าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์กร การได้

มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือได้รับการฝึกอบรม

ปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยที่จะค�้าจุนให้แรงจูงใจในการท�างานของบุคคล

ท่ีมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กร บุคคลในองค์กรจะเกิดความไม่ชอบงาน

ชิ้นนี้และปัจจัย ที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่
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 1. เงนิเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืนและการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ ๆ  เป็นทีพ่อใจของ

บุคลากรที่ท�างาน

 2. โอกาสที่จะได้ความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึงการที่บุคคลได้รับการแต่งตั้ง

เลื่อนต�าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลสามารถได้รับความก้าวหน้าในทักษะ

วิชาชีพด้วย

 3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึงการติดต่อไม่ว่า

จะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท�างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน

 4. สถานะของอาชีพ หมายถึงอาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี

 5. นโยบายและการบรหิาร หมายถงึการจดัการและการบรหิารขององค์กรตดิต่อสือ่สารภายใน

องค์กร

 6. สภาพการท�างาน หมายถึง สภาพทางกายภายในของงาน เช่น แสง เสียงอากาศ ชั่วโมง

การท�างาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีกด้วย

 7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึงความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที ่

ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปท�างานในท่ีแห่งใหม่ซึ่งห่างไกลจากครอบครัวท�าให้เขาไม่มีความสุข

และไม่พอใจกับการท�างานในที่แห่งใหม่

 8. ความมั่นคงในการท�างาน หมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท�างาน

ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์กร

 9. วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึงความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการด�าเนินงาน

หรือความยุติธรรมในการบริหาร

เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) ได้อธบิายเพิม่เตมิอกีว่าองค์ประกอบทางด้านการจงูใจจะต้องมค่ีาเป็น

บวกเท่านัน้ จึงจะท�าให้บคุคลมคีวามพงึพอใจในงานข้ึนมาได้แต่ถ้าค่าเป็นลบบคุคลจะมคีวามรูส้กึไม่พงึพอใจ

ในงานแต่อย่างใด ส่วนองค์ประกอบทางด้านสุขอนามัยถ้ามีค่าเป็นลบ บุคคลจะไม่มีความรู้สึกไม่พึงพอใจใน

งาน แต่อย่างใด เนือ่งจากองค์ประกอบทางด้านสุขอนามยัมหีน้าทีท่ี่จะค�า้จนุหรอืบ�ารงุรกัษาบคุคลให้มีความ

พึงพอใจในงานเพิ่มมากขึ้น

ทฤษฎอีงค์ประกอบคูข่อง เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) เป็นแนวคดิทฤษฎทีีท่�าให้ผู้บริหารได้ทราบว่า  

ปัจจัยใดท่ีเป็นแรงจูงใจในการท�างานของบุคคลเพื่อท่ีจะให้บุคคลท�างานด้วยความมีประสิทธิภาพท�างานให้

องค์กรอย่างเต็มที่และทราบว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมความพึงพอใจในการท�างาน เพื่อช่วยให้บุคคล

ท�างานโดยไม่คิดจะลาออกอันเป็นการบ�ารุงรักษาขวัญและก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ  

ซึง่หากปัจจัยต่างๆ เหล่านัน้ได้รบัการยอมรบักจ็ะส่งผลต่อความรูส้กึของผู้ปฏบิตังิานในทางทีดี่ขึน้ อนัจะท�าให้

ผู้ปฏิบัติมีก�าลังใจที่จะท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถนั่นเอง

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 277



ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

การท�างานในยุคชีวิตวิถีใหม่ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา

การติดต่อราชการศาลออนไลน์ (e-Service) 

ระบบรับส่งอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filing System) การยืน่ ส่ง และรบัค�าคูค่วามและเอกสารทาง

ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์

ระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing เป็นระบบที่ให้บริการแก่คู่ความหรือทนายความในการยื่น 

และส่งค�าคูค่วามและเอกสารในคดแีพ่งและคดีผู้บริโภคทกุประเภท ผ่านทางระบบหรือเวบ็ไซต์ https://efiling3.

coj.go.th/eFilingได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปศาล ได้แก่การยื่นค�าฟ้องหรือค�าร้องขอตั้งต้นคดี 

ค�าให้การ ค�าคู่ความหรือค�าร้องอื่นท่ีระบบก�าหนด และสามารถเลือกช�าระค่าธรรมเนียมศาลได้หลายช่อง

ทางได้แก่ ช�าระผ่านบัตรเครดิต/เดบิด, QR Code พร้อมเพย์, e-Payment, โอนเงินเข้าบัญชีของศาลที่ฟ้อง, 

เคาน์เตอร์ / ATM Barcode นอกจากน้ี ผู้ใช้ระบบสามารถตรวจดูข้อมูลคดีที่ฟ้องเพื่อติดตามความคืบหน้า

ของคดี หรือขอคัดถ่ายเอกสารในส�านวนศาลขอใบส�าคัญเพื่อแสดงว่าค�าพิพากษาหรือค�าส่ังได้ถึงที่สุดแล้ว

ผ่านระบบ โดยสิง่พมิพ์ออกจากระบบถอืเป็นส�าเนาทีไ่ด้รับการรับรองตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความ

แพ่งและให้ใช้แทนต้นฉบับได้ ปัจจุบันมีศาลที่เปิดให้บริการระบบ e-Filing แล้วทั่วประเทศได้แก่ ศาลแพ่งใน

กรุงเทพมหานคร ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลช�านัญพิเศษ

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) เป็นระบบที่ให้บริการแก่คู่ความหรือทนายความใน

การสืบค้นข้อมูลคดี เช่น วันนัดพิจารณา ผลการส่งหมายและค�าสั่งศาลพร้อมระบบแจ้งเตือนวันนัดพิจารณา 

ให้กบัคูค่วาม และเป็นช่องทางยืน่และส่งค�าคูค่วาม ค�าร้อง ค�าขอ และเอกสารทางคดทีกุประเภทต่อศาลทัง้คดี

แพ่งและคดีอาญา (ยกเว้นค�าฟ้องหรอืค�าร้องขอตัง้ต้นคดหีรือทีม่กีารยืน่ฟ้องผ่านทางระบบ e-Filing) รวมถงึการ

ขอคัดถ่ายเอกสารในส�านวน ขอใบส�าคัญเพื่อแสดงว่าค�าพิพากษาหรือค�าสั่งได้ถึงที่สุดแล้ว (สิ่งพิมพ์ออกจาก

ระบบถือเป็นส�าเนาที่ได้รับการรับรองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและให้ใช้แทนต้นฉบับได้)  

ขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ค�าร้องขอปล่อยชั่วคราว หรือค�าร้องอุทธรณ์ ค�าส่ังไม่อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวทาง

ออนไลน์ ระบบประสานงานทนายความขอแรง และการรับแจ้งความประสงค์ของผู้เสียหายในคดีอาญาทาง

ออนไลน์ โดยสามารถด�าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ https://cios.coj.go.th เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้รับความสะดวก 

ลดระยะเวลาประสานงาน ค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางมาศาล

ศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย (Injured Person Data Centen)

ผูเ้สยีหายคอื บุคคลทีไ่ด้รบัความเสยีหายจากการกระท�าผิดกฎหมายของบคุคลอืน่ ความเสยีหาย 

ทีเ่กดิขึน้มทีัง้ทางทรพัย์สนิ จติใจและด้านอืน่ๆ ส�านักงานศาลยุตธิรรมได้ตัง้ศนูย์คุม้ครองสิทธแิละเสรีภาพใน

คดีอาญาขึ้นในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ และจัดให้มีระบบศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหายเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและรับ

เรือ่งความประสงค์ของผู้เสยีหายทัว่ประเทศ โดยจดัให้มีเจ้าหน้าทีป่ระจ�าศาลทกุศาลในการให้ด�าแนะน�าเบือ้ง

ต้นแก่ผู้เสียหาย หรือหลังจากผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว สามารถเข้าระบบออนไลน์เพื่อ

กรอกแบบแสดงความประสงค์ส่งไปยังศูนย์กลางข้อมูลผู้เสียหาย ทางเว็บไซต์ https ://cios.coj.go.th ศาล
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ยุติธรรมจะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาคดีเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมตาม

กฎหมาย เช่น การคัดค้านการประกันตัว หรือการเรียกร้องค่าเสียหาย โดยผู้เสียหายสามารถเข้ากรอกข้อมูล

ในระบบได้เองและติดตามความคืบหน้าคดีของตนทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online Mediation)

ศาลยตุธิรรมมนีโยบายสนบัสนุนและพฒันาระบบการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทควบคูไ่ปกบัการพจิารณา

คดใีนศาลทัง้ก่อนฟ้องและหลงัฟ้องคดี มกีารน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุต์ใช้ส�าหรบัเพ่ิมทางเลอืก 

ในการยุติข้อพพิาท โดยการไกล่เกลีย่ออนไลน์ (Online Mediation) เพ่ือให้การเจรจายุติข้อพพิาททีเ่กดิขึน้เป็น

ไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปศาล 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

เป็นการไกล่เกลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี โดยคู่กรณีไม่ต้อง

น�าคดไีปฟ้องตาลก่อน ไม่ต้องจดัเตรยีมเอกสารจ�านวนมาก เพือ่ด�าเนนิคดหีรอืสืบพยาน ผู้ประนีประนอมของ

ส�านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ้าย เมื่อตกลงกันได้ คู่กรณ ี

สามารถเสนอให้ศาลพิพากษาตามยอมได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนด โดยไม่ต้องไปยื่นฟ้องเป็นคดี

ใหม่ต่อศาลอีก ในกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคู่กรณีแต่ละฝ้ายจะให้ทนายความของตนเข้าร่วมด้วยก็ได้ 

และไม่ต้องเสยีค่าขึน้ศาลหรอืค่าใช้จ่ายใด ๆ  ตลอดทัง้กระบวนการ ผูส้นใจสามารถสอบถามเพือ่ขอใช้บรกิาร  

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ที่ศาลชั้นต้นทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ https:/mediation.coj.go.th

การไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง

เมื่อมีการฟ้องร้องคดีต่อศาลแล้วการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทยังคงเป็นทางเลือกในการระงับข้อ

พิพาทของคู่ความโดยมีผู้ประนีประนอมเป็นคนกลาง ท�าหน้าท่ีช่วยเหลือคู่ความในการเจรจาหาข้อยุติและ

ประนีประนอมกัน หากตกลงกันได้อาจน�าไปสู่การถอนฟ้องหรือท�าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และ

สามารถขอคืนค่าขึ้นศาลได้บางส่วน

การขอประกันตัวทางออนไลน์ (Online Bail)

ส�านักงานศาลยุติธรรมได้น�าระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) มาให้บริการแก่ผู้ต้องหา

หรือจ�าเลยในคดีอาญา ในการยื่นค�าขอประกันตัวทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่น

ที่ศาล ทั้งนี้ผู้ต้องหา จ�าเลย หรือผู้ร้องขอประกันต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ CIOS ซึ่งสามารถด�าเนินการ

ได้เองทางออนไลน์หรือไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร เพื่อเข้าใช้งานระบบในการ

ยื่นค�าร้องขอปล่อยชั่วคราวหรือค�าร้องอุทธรณ์ ค�าสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวทางออนไลน์ และสามารถ

ตรวจสอบความคบืหน้าของการด�าเนนิการตลอดจนค�าส่ังศาลได้เองทางระบบ CIOS ซึง่มกีารแจ้งเตอืนสถานะ 

การด�าเนินการให้ผู้ยื่นค�าขอทราบทาง SMS หรือทาง Mobile Application

ระบบอนุญาโตตุลาการออนไลน์ (E-Arbitration) ของสถาบัน TAI

ระบบอนุญาโตตุลาการออนไลน์ หรือ ระบบอนุญาโตตุลาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Arbitration)  

เป็นระบบบรหิารจดัการข้อพพิาททีค่รบวงจรของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ ส�านกังานศาลยุติธรรม (สถาบนั TAI)  

ที่ประกอบด้วย การยื่นเอกสารออนไลน์ (e-Filing) การบริหารจัดการส�านวนเอกสารออนไลน์ (e-Case 
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Management) ระบบเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Notfication)  

ผ่านอีเมล และระบบการช�าระเงินค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการผ่านออนไลน์ (e-Payment) 

ด้วยการสแกน QR Code หรือ Mobile Banking เป็นการเพิ่มความสะดวกให้แก่คู่พิพาท ทนายความ 

ผู ้รับมอบอ�านาจ รวมตลอดถึงอนุญาโตตุลาการ ในการบริหารจัดการข้อพิพาทให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดท�าเอกสาร อันเป็นการ

อ�านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้โดยง่าย สะดวก 

รวดเร็ว ประหยัด และมีมาตรฐานเป็นสากล ผ่านแอปพลิเคชัน TAI Arbitration Application ซึ่งสามารถ 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งระบบ iOS และระบบ android และสามารถค้นหาผ่านทาง เว็ปไซต์ https:/tai.

coj.go.th ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ (e-Notice System)

เป็นระบบอเิลก็ทรอนกิส์กลางของส�านักงานศาลยุตธิรรมทีท่กุศาลใช้ลงประกาศนัดไต่สวนค�าร้อง

ขอต่างๆ เช่น ค�าร้องขอตัง้ผูจ้ดัการมรดก ค�าร้องขอจดทะเบยีนรับรองบตุร แทนการประกาศทางหนังสือพมิพ์ 

หรือใช้ลงโฆษณาประกาศค�าฟ้องและเอกสารทางคดีอื่น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถส่งด้วยเจ้าพนักงานศาลหรือ

วธิกีารอืน่ได้ ประชาชนสามารถดูข้อมลูประกาศได้ทางเวบ็ไซต์ https://enotice.coj.go.th โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย 

และสามารถสืบค้นประกาศที่สนใจได้ด้วย

ระบบสืบค้นค�าพิพากษา ค�าสั่งค�าร้อง และค�าวินิจฉัยศาลฎีกา (Supreme Court Deka)

ระบบสบืค้นค�าพพิากษา ค�าสัง่ค�าร้องและค�าวนิิจฉัยของศาลฎกีา จดัท�าข้ึน เพือ่ประโยชน์ส�าหรับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ที่สนใจศึกษาค�าพิพากษา  

ค�าสั่งค�าร้องและค�าวินิจฉัยของศาลฎีกา โดยสามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ https://deka.supremecourt.or.th

ขั้นตอนการพิจารณาคดีแพ่งทางออนไลน์ในช่วง covid-19

ขั้นตอนที่ 1

คดีที่สามารถพิจารณาทางออนไลน์ ได้แก่ 

 1) คดีเพ่งทุกประเภท

 2) คดีที่มีกฎหมายก�าหนดให้น�า ป.วิ.แพ่งไปใช้บังคับ

ขั้นตอนที่ 2 

คู่ความที่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาคดีทางออนไลน์ สามารถยื่นค�าร้องในเวลาท่ียื่นค�าคู่ความ 

หรือในระหว่างการพิจารณาคดี ผ่านระบบ

 1) e-Filing เมนู “ค�าร้อง/ค�าขอ/ค�าแถลง”

 2) CIOS เมนู “ห้องสืบพยานออนไลน์”

 3) ระบบอเิลก็ทรอนิกส์อืน่ๆ ตามท่ีศาลก�าหนดโดยให้ระบโุปรแกรมหรอืแอปพลเิคชนั อปุกรณ์

สื่อสารและสถานที่ที่จะใช้มาด้วย
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ขั้นตอนที่ 3

โปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาคดีทางออนไลน์ ได้แก่

 1) Google Meet

 2) Cisco Webex

 3) Zoom

ขั้นตอนที่ 4 

เมื่อศาลก�าหนดให้ด�าเนินกระบวนพิจารณาคดีทางออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อประสานกับคู่

ความเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี เช่น ส่ง Link หรือรหัสส�าหรับการเข้าร่วม

ห้องพิจารณาคดีทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5

เมือ่ถึงก�าหนดนัดพจิารณาคดี ก่อนศาลออกน่ังพจิารณา เจ้าหน้าทีจ่ะเช่ือมต่อระบบอิเล็กทรอนกิส์

ระหว่างศาลกบัคูค่วาม ตรวจสอบความเหมาะสมของอปุกรณ์สือ่สาร สถานที ่และจะแจ้งขัน้ตอนวิธกีารปฏบิตัิ

ตนในการพิจารณาคดีทางออนไลน์

ขั้นตอนที่ 6

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีทางออนไลน์ โดยถือว่าคู่ความได้มาด�าเนินกระบวนการพิจารณา

คดีที่ศาล

บทสรุป

ชีวิตวิถีใหม่เป็นแรงผลักดันที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น โดยเป็นผลมาจากนวัตกรรมหรือ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  (Digital Disruption) ทัง้ในภาคประชาชนและภาคธรุกิจ วิถีชวีติของผู้คนเปล่ียนไปตัง้แต่การใช้

ชวีติประจ�าวนัไปจนถงึรปูแบบการท�างาน ซึง่ส่ิงเหล่าน้ีล้วนมเีทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจยัสนับสนุนท้ังส้ินองค์กร

ต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบส�าคัญในการปรับตัว  

ทั้งรูปแบบการท�างาน และการปรับปรุงส�านักงาน ซึ่งมีความแตกต่างจากการท�างานในยุคก่อน ที่มุ่งเน้นการ

ท�างานในองค์กรท่ีไม่มคีวามยืดหยุน่ในการท�างานไม่สามารถน�าเอาเทคโนโลยมีาปรบัใช้ในการท�างานได้มาก

เพยีงพอ ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะและกระบวนการท�างานของพนักงานทีม่ผีลต่อการท�างานการปรับปรงุและ

เปล่ียนแปลงรปูแบบการด�าเนนิงานให้เข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ป็นอยูเ่พือ่ความอยูร่อดขององค์กร โดยเฉพาะใน

เรื่องของวัฒนธรรมองค์การที่ผู้น�าจะต้องมีการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองรวมไปถึงผู้ใต้

บังคับบัญชามีการปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ น�ากระบวนการวิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์กร แต่ไม่ว่าพฤติกรรมการท�างานจะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ ส�าหรับคนท�างานมาก

น้อยเพียงใด ในเชิงของการท�างานก็ยังต้องมีการปรับตัวกับพฤติกรรมใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นภายในองค์กรเช่นกัน  

การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวจึงเป็นเร่ืองส�าคัญ ซึ่งการเตรียมความพร้อมของพนักงานและองค์กร

ก็เป็นจุดตั้งต้นไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ให้กับพฤติกรรมในการท�างานรูปแบบใหม่เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การด�าเนินงาน

กส็ามารถเดนิต่อและยกระดบัองค์กรให้ใหญ่และมคีวามก้าวหน้าข้ึน ส่วนพนักงานเองก็ยังสามารถสร้างความ

มั่นคงให้กับชีวิตทั้งงานประจ�าไปพร้อมๆ กันได้

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 281



เอกสารอ้างอิง

สสปท-TOSH. (2564). ชีวิตวิถีใหม่ New Normal. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://bit.ly/

3p0HREG

กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). บทความการตื่นตัวกับ COVID-19 และ

การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ

ดนตร์ เกษมรัชดารักษ์. (2561). ขั้นตอนการด�าเนินคด.ี สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2565, จาก https://www.

lawgeneration./

ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์. (2532), หน้า13-16. ทฤษฎีองค์ประกอบคู.่ สืบค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565, จาก 

http://digital_collect.lib.buu.ac.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา. (2564). การท�างานในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

สงขลา. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2565,จาก https://skljc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

Harrington, (1996), pp. 1853-1931. โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2565, 

จาก https://www.routledge.com

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 282



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

Abstract

Article on Leadership of Executives and Employee Motivation in Na Pho Subdistrict Ad-

ministrative Organization Thung Song District, Nakhon Si Thammarat Province The objectives of this 

study are to serve as a guideline for future research. It is a research studied from documents that 

were tools for analyzing content. The results of the literature synthesis revealed that There were five 

types of leadership, namely 1) task-oriented leadership 2) people-oriented leader low-key leadership 

3) middle-of-the-road leader 4) Team Leadership and 5) Work Motivation There leadership were two 

factors: 1) Motivational factors include progression and job stability. interpersonal relationship Com-

pensation and welfare and the operating environment and 2) supporting factors consisted of Policy 

and administration of the organization, salary and wages, relationship between colleagues.

Keyword : Leadership, Work Motivation
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บทน�า

ในปัจจุบันภาวะผู้น�าถือเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ ผู้น�าท่ีดีต้องมีศักยภาพในการท�างานมีผล 

ท�าให้บุคคลากรพนักงานในองค์การให้การยอมรับในตัวบุคคลนั้นๆ แต่ในปัจจุบันนี้ประสบการณ์การท�างาน

ของผู้บริหารและพนักงานตลอดจนความรู้ความสามารถด้านการจัดการการบริหารงานยังไม่เพียงพอ ท�าให้

การออกค�าสั่งเพื่อมอบหมายงานยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร อีกทั้งยังไม่สามารถส่ือสารและกระตุ้นหรือจูงใจ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาความสามารถ 

ผู้บริหารหรือผู้น�าและพนักงาน เพื่อสนับสนุนการท�างาน เพิ่มองค์ความรู้ และศักยภาพในการเป็นผู้น�าเพื่อ

บรรลุเป้าหมายและความส�าเร็จขององค์การ

แรงจูงใจเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาในเชิงบวกและเชิงลบ 

เช่น มคีวามมุง่มัน่ มคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะท�างานนัน้ๆ อย่างทุม่เทเตม็ก�าลงัความสามารถ ขณะเดยีวกนัหาก

บคุลากรไม่มแีรงจูงใจและรูส้กึไม่พึงพอใจในงานกจ็ะท�าให้พวกเขาแสดงพฤติกรรมในเชงิลบ เช่น ท�างานโดยไม่

ตัง้ใจหรือไม่เอาใจใส่กบัการท�างาน ซึง่ส่งผลต่อการด�าเนนิงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ภายในองค์กรในระยะยาวได้ 

นอกจากภาวะผู้น�าทีเ่ป็นปัจจยัส�าคญัแล้ว บคุลากรระดบัปฏบิตักิารกเ็ป็นหวัใจส�าคญัขององค์การ 

กล่าวได้ว่า มนษุย์เป็นทรพัยากรทีม่ชีีวติจติใจ มีความรู้ ความสามารถ ความเชีย่วชาญในงานและทกัษะทีแ่ตก

ต่างกนั การทีอ่งค์การจะสามารถน�าศกัยภาพของแต่ละบคุคลออกมา ต้องใช้เทคนิคและกลยุทธ์การสร้างแรง

จงูใจ เนือ่งจากแรงจงูใจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนุษย์เพือ่ไปสู่เป้าหมาย ดังน้ันแรงจงูใจในการ

ท�างานจงึเป็นพฤตกิรรมของบคุคล หากบคุลากรได้รบัแรงจงูใจทีด่แีละเหมาะสมจะช่วยให้พนกังานท�างานด้วย

มุ่งมั่นตั้งใจ มีความสุขกับการท�างานและน�าไปสู่เป้าหมายผลส�าเร็จขององค์การ (ศิวิไล กุลทรัพย์สุพ, 2552)

องค์การบรหิารส่วนต�าบลนาโพธ์ิ อ�าเภอทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช มกีารปรับปรุงและพฒันา

ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม รักษา

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิน่ การพฒันาองค์กรและบรหิารจดัการตามหลักธรรมภบิาล ท้ังน้ีหน่วยงานได้มกีารปรับเปล่ียนผู้บริหาร

ใหม่ ท�าให้ผู้บริหารขาดภาวะผู้น�าและบุคลากรไม่มีแรงจูงใจในการท�างานบุคลากร (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2564) 

ไม่มพีืน้ทีส่่วนตวัในการท�างาน พนกังานขาดภาวะผู้น�า หวัหน้าฝ่ายบางคนลาออกตามผู้บริหารเก่า พนักงาน

ไม่พอใจกับแผนงานใหม่ พนักงานไม่พอใจกับบรรยากาศที่ท�างานใหม่ (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2564)

จากสถานการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารและ

แรงจูงใจในการท�างานเพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยภาวะผู้น�าของผู้บริหาร และแรงจูงใจในการท�างานของ

บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธ์ิ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจะน�าไปเป็นแนวทาง

ในการวิจัยในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการท�างาน 

2. เพือ่สร้างกรอบแนวคดิการวจิยัภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร และแรงจงูใจในการท�างานของบุคลากร

ในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

ความหมายของภาวะผู้น�า

นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึงความหมายของภาวะผู้น�าไว้อย่างหลากหลาย โดย เจคอป และ 

เจเควส (Jacobs & Jaques, 1990) กล่าวว่า ภาวะผูน้�า หมายถึง กระบวนการทีผู้่น�าก�าหนดเป้าหมายทีม่คีวาม

หมายต่อการชีท้ศิทางอย่างชดัเจนทีท่�าให้เกดิความพยามยามของกลุ่มโดยรวมและพร้อมทีจ่ะพยายามให้เกดิ

ผลส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ในขณะที่ พิชาภพ พันธุ์แพ (2554) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้น�า (Leadership) คือ ศาสตร์

และศิลป์ในการจูงใจคนให้กระท�าตามมติร่วมระหว่างผู้น�าและผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมีความสุข เพื่อ 

น�าไปสู่ความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้ และ พพัิฒน์ นนทนาธรณ์ (2558) ให้นยิามว่า ภาวะผูน้�า หมายถงึ  

กระบวนการของการให้จดุมุง่หมายต่อความพยายามของกลุม่และเป็นเหตใุห้เกดิความพยายามทีมุ่ง่มัน่ ในการ

บรรลุจุดหมายและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงสรุปได้ว่า ภาวะผู้น�า คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลควบคุม

ให้บุคลากรท�างานให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ลักษณะของภาวะผู้น�า

ลักษณะของภาวะผู้น�าในองค์การ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ (ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2563) คือ  

1) ภาวะผูน้�าท่ีเป็นทางการเป็นภาวะของผูน้�าทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งทีม่อี�านาจหน้าทีเ่ป็นทางการ

ในองค์การ และ 2) ภาวะผู้น�าที่ไม่เป็นทางการเป็นภาวะผู้น�าของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เนื่องจากมีทักษะ

เฉพาะหรอืเป็นผู้น�าทีไ่ม่ใช่ผูบั้งคบับัญชา เพราะไม่มตี�าแหน่งเป็นหัวหน้าในองค์การ แต่สมาชกิในหน่วยให้การ

ยอมรับและยกย่องให้เป็นผู้น�า 

รูปแบบของผู้น�า

แบค แอนด์ เมาส์ท่อน (Blace and Mouton) ได้น�าเสนอรูปแบบของผู้น�าไว้ 5 รูปแบบ (ทิมมิกา 

เครือเนตร, 2554) ดังนี้

1. แบบมุง่งาน (Task-Oriented/Authority Compliance) ผูน้�าจะมุง่เอาแต่งานเป็นหลกั (Production 

Oriented) สนใจคนน้อย มพีฤตกิรรมแบบเผดจ็การจะเป็นผูว้างแผนก�าหนดแนวทางการปฏบิติัและออกค�าสัง่

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม เน้นผลผลิต ไม่สนใจสัมพันธภาพของระหว่างผู้ร่วมงาน 

2. แบบมุ่งคนสูง (Country Club Management) ผู้น�าจะเน้นการใช้มนุษย์สัมพันธ์และเน้นความ

พึงพอใจของผู้ตามในการท�างาน ไม่ค�านึงถึงผลผลิตขององค์การ ส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวใหญ่ มุ่งผลงานโดยไม่สร้างความกดดันแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3. แบบมุ่งงานต�่ามุ่งคนต�่า (Impoverished) ผู้น�าจะสนใจคนและสนใจงานน้อยมาก ใช้ความ

พยายามเพยีงเลก็น้อยเพ่ือให้งานด�าเนนิไปตามทีมุ่ง่หมายและคงไว้ซึง่สมาชกิภาพขององค์การ ผู้น�ามอี�านาจ

ในตนเองต�า่มกีารประสานงานกับผูไ้ด้บังคบับญัชาน้อย เพราะขาดภาวะผูน้�าและมกัจะมอบหมายให้ผูไ้ด้บังคบั

บัญชาท�าเป็นส่วนใหญ่

4. แบบทางสายกลาง (Middle of The Road Management) ผู้น�าหวังผลงานเท่ากับขวัญและ

ก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ใช้ระบบราชการที่มีกฎระเบียบแบบแผน ผลงานได้จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดย
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เน้นขวัญ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช้ก�าลังและอ�านาจ ยอมรับผลที่เกิดข้ึนตามความคาดหวังของผู้น�า  

มกีารจัดตัง้คณะกรรมการในการท�างาน หลกีเลีย่งการท�างานทีเ่สีย่งเกนิไป มกีารประนปีระนอมในการจดัการ

กับความขัดแย้งผู้ร่วมงาน คาดหวังว่าผลประโยชน์มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้กระท�าลงไป 

5. แบบท�างานเป็นทีม (Team Management) ผู้น�าให้ความสนใจทั้งเรื่องงานและขวัญก�าลังใจ 

เน้นการท�างานอย่างมปีระสิทธภิาพ บรรยากาศในการท�างานสนกุ ผลส�าเรจ็ของงานเกดิจากความรูส้กึยดึม่ัน

ของผูป้ฏิบติัในการพ่ึงพาอาศยัซึง่กนัและกนัระหว่างสมาชกิ ผูน้�าแบบนีเ้ชือ่ว่าตนเป็นเพยีงผูเ้สนอแนะหรอืให้

ค�าปรกึษาแก่ผู้ใตบ้ังคบับัญชาเท่านั้น อ�านาจการวนิิจฉยัสั่งการและอ�านาจการปกครองบงัคับบญัชานั้นอยู่ที ่

ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับความสามารถของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน 

สรุป ภาวะผู้น�าเป็นกระบวนการ ที่ผู้น�าหรือผู้ที่มีภาวะผู้น�าเป็นผู้ที่ ชักจูง ชี้น�า ใช้อิทธิพลในด้าน

ต่างๆ ภาวะผูน้�าเป็นอกีหน่ึงความส�าเรจ็ขององค์การ เพราะผูน้�ามหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเป็นหลกัในการ

ดูแลควบคุมบุคลากรในองค์การทุกคน

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน

ความหมายของแรงจูงใจในการท�างาน

แรงจงูใจในการท�างานเป็นแรงผลกัดนัทีท่�าให้พนักในองค์การ มเีป้าหมายในการท�างานจะส่งผลให้

งานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และมคีวามไว้วางใจจากผูอ้ืน่ โดยมีนักวิชาการหลายท่านให้กล่าวถงึความหมาย

ของแรงจูงใจในการท�างาน โดย ศิริลักษณ์ สมัครวงศ์ (2551) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท�างาน คือ แรงผลักดัน 

จากทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อการท�างาน เพื่อให้งานนั้นบรรลุถึง 

จดุมุง่หมาย ในขณะที ่กฤษดา เชยีรวฒันสขุ (2559) ได้กล่าวว่า การจงูใจเป็นความเตม็ใจของพนักงานทีจ่ะใช้

ความพยามทีต่นเองมอีย่างเตม็ความสามารถ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การ และเพือ่ตอบ

สนองความต้องการของตวัเองด้วยการจงูใจจงึน�าไปสูผ่ลประโยชน์ต่อองค์การ และผลประโยชน์ของพนกังาน 

ที่จะได้ในเวลาเดียวกันด้วย และอริญชญา วงศ์ใหญ่ (2558) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือ

ทัศนคติในด้านของการจูงใจและด้านการท�างานท่ีส่งผลต่อการท�างานร่วมกับองค์กรและการท�างานร่วมกับ

ผู้บุคคลในองค์การที่สามารถตอบสนองความต้องการข้ันพื้นฐานทางด้านร่างกาย และจิตใจ และเป็นการ 

ลดความเครียด

สรปุได้ว่า แรงจงูใจในการมาปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยทัว่ไป มาจากแรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก 

ซึ่งแต่ละคนจะมีแรงจูงใจต่างกันตามสภาพแวดล้อมหรือสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งบางคนมีความต้องการเป็น

แรงผลกัดนั เช่น ต้องการการยอมรบันบัถือจากผูอ้ืน่ได้รบัความส�าเรจ็ในชีวติครอบครวั ต้องการความก้าวหน้า

ทางสังคม

ความส�าคัญของการจูงใจในการท�างาน

ในฐานะหรือบทบาทของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะเห็นว่า นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน

ต่างๆ แล้ว ภาระหน้าท่ีส�าคญัอกีอย่างหน่ึง คือ การพยายามเสาะแสวงหาหนทางและส่ิงชกัจงูต่างๆ ทีจ่ะช่วย

โน้มน้าวชกัจงูใจให้ผูใ้ต้บังคบับัญชาของตนเตม็ใจ พร้อมใจ และพอใจทีจ่ะปฏบิตังิานร่วมกนัจนสู้จดุเป้าหมาย 

โดยความส�าคัญของการจูงใจในการท�างานมีความส�าคัญ ดังนี้ (นุตนลิน ลิมาพร, 2559)
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1. การจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการท�างานให้บุคคลพลัง (Energy) เป็นแรงขับเคลื่อนที่ส�าคัญต่อการ 

กระท�าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในการท�างานใด ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท�างานสูงย่อมท�าให้ขยันขัน

แข็งกระตือรือร้นกระท�าให้ส�าเร็จ ซึ่งตรงกันข้ามกับบุคคลที่ท�างานประเภท “เช้าชามเย็นชาม” ที่ท�างานเพียง

เพื่อให้ผ่านไปวัน 

2. การจูงใจช่วยเพิ่มมีความพยายามในการท�างานให้บุคคลความพยายาม (Persistence) ท�าให้

บุคคลมีความมานะ อดทน บากบั่น คิดหาวิธีการน�าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของตนมาใช้ให้

เป็นประโยชน์ต่องานให้มากที่สุดไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวางและ

เมื่องานได้รับผลส�าเร็จด้วยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ 

3. การจงูใจช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�างานของบคุคล การเปลีย่นแปลง (Variability) 

รูปแบบการท�างานหรือวิธีท�างานในบางครั้ง ก่อให้เกิดการค้นพบช่องทางด�าเนินงานที่ดีกว่า หรือประสบผล

ส�าเร็จมากกว่า 

4. การจูงใจในการท�างานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้บุคคล บุคคล 

ที่มีแรงจูงใจในการท�างานจะเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นท�างานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นท�างานที่ตน

รับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า จัดว่าบุคคลผู้นั้นมีจรรยาบรรณในการท�างาน (Work Ethics) ผู้มีจรรยาบรรณใน

การท�างานจะเป็นบุคคล มีความรับผิดชอบมั่นคงในหน้าที่ มีวินัยในการท�างาน ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้

เห็นถึงความสมบูรณ์ 

ประเภทของแรงจูงใจ 

พฤตกิรรมของบคุคลทีแ่สดงออกมาจากการถกูสิง่เร้ากระตุน้หรอืจากการจงูใจพฤตกิรรมเหล่านัน้

เป็นผลมาจากแรงจูงใจด้วยกัน 2 ประเภท (จารุวรรณ กมลสินธุ์, 2548 ) คือ 

1. แรงจงูใจทางกาย (Physiological motive) คอื แรงจงูใจทีเ่กดิขึน้ตามความต้องการทางร่างกาย 

ถอืเป็นแรงจงูใจข้ันพืน้ฐานทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�ารงชวีติ ซึง่เกดิจากร่างกายต้องการสร้างความสมดลุให้เกดิ

ข้ึนตามธรรมชาติ เช่น เมื่อร่างกายขาดน�้าก็เกิดแรงจูงใจ คือกระหายท่ีจะดื่มน�้าและแสวงหาน�้าดื่ม เป็นต้น 

ลักษณะของแรงจูงใจทางกาย มีดังนี้

 1.1 แรงจูงใจทางบวกหรือแสวงหา (Positive supply motive) เป็นแรงจูงใจเพื่อให้ร่างกายมี

ชีวิตอยู่รอด ชดเชยต่อสิ่งที่ร่างกายขาดไป เช่น ความหิว ความกระหาย และการพักผ่อน เป็นต้น

 1.2 แรงจูงใจทางลบหรือการหลีกเลี่ยง (Negative or avoid motive) เป็นแรงจูงใจเพื่อให้

ร่างกายหลกีเลีย่งสิง่ทีจ่ะเป็นอนัตราย หรอืสิง่ทีไ่ม่เป็นท่ีต้องการ เช่น ความเจบ็ปวด ความเสยีใจ ความสกปรก 

เป็นต้น

 1.3 แรงจูงใจที่จะด�ารงเผาพันธุ์ (Species maintaining motive) เป็นแรงจูงใจทางธรรมชาติที่

ท�าให้มีการสืบพันธุ์ เพื่อการสร้างสมาชิกสืบทอดในสังคมต่อไป

2. แรงจงูใจทางสงัคม (Social motive) คอื แรงจงูใจทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลหรอื

สังคม เช่น การต้องการความรัก การยกย่อง การมีชื่อเสียง ความก้าวหน้าในชีวิตความภาคภูมิใจ ซึ่งแรงจูงใจ

ทางสังคมแบ่งได้ ดังนี้
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 2.1 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Achievement motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการท่ีจะ

ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ประสบผลส�าเร็จสูงสุด โดยมีความมานะพยายาม ขยัน อดทน เอาชนะอุปสรรค

ต่างๆ เพื่อกาวไปสู้เป้าหมายที่ก�าหนดไว้อีกทั้งบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูงมักจะตั้งความมุ่งหวัง หรือ 

เป้าหมายไว้สูง และมีความพยายามมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต�่า

 2.2 แรงจงูใจใฝ่สมัพนัธ์ (Affiliation motive) เป็นแรงจงูใจทีต้่องการเป็นทีย่อมรับของผู้อ่ืนหรอื

สังคม บุคคลที่มีแรงจูงใจประเภทน้ีสูงมักจะเป็นผู้ที่ชอบเข้าสังคม เป็นท่ีพึ่งพาอาศัยของบุคคลอ่ืน ให้ความ

ช่วยเหลือและร่วมมือกับผู้อื่น มีความเมตตาโอบอ้อมอารี เห็นใจผู้อื่นเสมอ ซึ่งแรงจูงใจด้านนี้ก็จะท�าให้ผู้อื่น

รักใคร่ยอมรับนับถือ

 2.3 แรงจูงใจใฝ่อ�านาจ (Power motive) เป็นแรงจูงใจที่ต้องการเป็นผู้น�าของบุคคล ต้องการ 

มีอ�านาจเหนือบุคคลอื่นทั่วไป โดยวิธีที่ชอบธรรมและไม่ชอบธรรม เช่น การขยันท�างาน ใช้ความสามารถใน

การปฏบิตัหิน้าท่ี เพือ่ให้ได้รบัการยอมรับให้เป็นผู้น�า ถือเป็นการได้อ�านาจอย่างเป็นธรรม แต่ถ้าได้มาโดยการ

แย่งชิง คดโกง หรือท�าลายล้าง ถือเป็นการได้มาซึ่งอ�านาจไม่เป็นธรรม

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ

แรงจูงใจในการท�างานตามทฤษฎีของเฮอร์เบิร์ก ได้วิเคราะห์แรงจูงใจของบุคคล โดยค�านึงถึง

ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีต่อการท�างาน ทฤษฎีนี้ท�าให้ทราบว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึ้น

อยู่กับผู้บริหารโดยตรง แต่พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท�างานมีอยู่ 2 ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

และคณะ, 2555) คือ

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) เป็นแรงจูงใจภายในท่ี 

ถูกกระตุ้นจากลักษณะของงานมีสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปได้แก่

 1.1 ความส�าเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท�างานได้เสร็จสิ้นและ

ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดีและเมื่อผลงานส�าเร็จก็จะเกิดความรู้สึกพอใจและปลื้มในผลส�าเร็จของงานนั้น 

 1.2 การยอมรบันบัถอื (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องยอมรับทัง้โดยทางวาจา

หรือโดยทางอื่นว่าเป็นบุคคลที่มีความส�าคัญในกิจการที่รับผิดชอบ คือ บุคคลผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้ท�างานที่ได้

รับมอบหมายประสบผลส�าเร็จที่น่าพอใจย่อมต้องการได้รับการยอมรับนับถือได้รับเกียรติ ได้รับการยกย่อง 

และชมเชยจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน

และเป็นผู้มีคุณค่าแก่หน่วยงาน

 1.3 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ประเภทหรือชนิดของงานทีรั่บผิดชอบตลอด

จนปริมาณและลักษณะของงานต่างๆ เป็นต้น

 1.4 ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถงึ การท่ีผู้ปฏบิตังิานเกดิความรู้สึกพงึพอใจจากการ

ที่ได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานท่ีเขาปฏิบัติหรือในงานของผู้อื่น รวมทั้งการพึงพอใจท่ีได้รับความ 

รับผิดชอบใหม่ๆ 

 1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ

หรือต�าแหน่งสูงขึ้นในองค์การ รวมถึงการปรับเงินเดือนและค่าจ้างให้สูงขึ้น
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2. ปัจจัยค�้าจุนหรือปัจจัยที่เก่ียวกับการบ�ารุงรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance Factors) 

ปัจจัยนี้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ซึ่งไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่จะท�าให้เกิดผลผลิตเพิ่มข้ึน สภาพของปัจจัยน้ีถือ

เป็นแรงจูงใจเพื่อด�ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีและความมั่นคงขององค์การ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและรักษา

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ยาวนานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy and Administration) คือ 

การจดัการและการบรหิารงานขององค์การ การตดิต่อส่ือสารภายในองค์การ ได้แก่ นโยบาย การควบคุม ดแูล 

ระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบังคับ วิธีการท�างาน การจัดการ วิธีการบริหารงานขององค์การ มีการแบ่ง

งานไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนนโยบายที่ชัดเจน และมีการแจ้งนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง

 2.2 เงินเดือนและค่าจ้าง คือ ผลตอบแทน ที่องค์การจ่ายให้แก่บุคลากรส�าหรับการท�างาน

ให้องค์การ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างรวมทั้งการเล่ือนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานให้เหมาะสม 

การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปอย่างเป็นธรรม เป็นที่พอใจของบุคคลากร นอกจากนี้ ยังรวมถึงรางวัลที่ให้กับ

บุคลากรที่เป็นผลมาจากการท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ  ขององค์การ หรือเป็นผลตอบแทนชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่ง

บุคลากรได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง ได้แก่ สวัสดิการด้านสุขภาพและการประกันชีวิต วัน

หยุดพักผ่อนหรือพักร้อน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินโบนัส เป็นต้น

 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน (Interpersonal Relations with Peers) 

หมายถึงการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถท�างานร่วมกัน มี

ความเข้าใจซ่ึงกันและกัน เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือและการได้รับความช่วยเหลือจาก

เพื่อนร่วมงาน

 2.4 สภาพทั่วไปของการท�างาน (Working Conditions)คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี

ท�างานเช่น ห้องท�างาน เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิการระบายอากาศ กล่ิน บรรยากาศในการท�างาน ชั่วโมง

ในการท�างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้

ท�างานและเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความพึงพอใจต่อการท�างาน

เฮอร์เบิร์ก เสนอว่า ผู้บริหารส่วนมากให้ความส�าคัญกับปัจจัยค�้าจุน เช่น เมื่อเกิดปัญหาผู้ปฏิบัติ

งานขาดประสทิธิภาพในการท�างานมกัแก้ไขโดยการปรบัปรงุสภาพในการท�างานหรอืปรบัปรงุ เงนิเดอืนให้สงู

ขึน้การปฏบิตัดัิงน้ีเป็นการแก้ไขท่ีมไิด้ก่อให้เกดิแรงจงูใจในการท�างาน เช่น มอบหมายงานทีม่คีวามรับผดิชอบ

มากขึ้นหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของคนงานจะเป็นการกระตุ้นให้ท�างานได้ดีกว่าที่จะให้ท�างานในต�าแหน่ง

เดิม แต่เพิ่มเงินเดือนให้ แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารต้องพยายามรักษาปัจจัยค�้าจุนให้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พอใจในการท�างาน

สรุป แรงจูงใจในการท�างานเป็นแรงผลักดัน ที่ท�าให้พนักงานในองค์กร มีเป้าหมายในการท�างาน 

จะส่งผลให้งานมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้ และมคีวามไว้วางใจจากผู้อืน่ แรงจงูใจยังช่วยชกัจงูให้เกดิแรงกระตุน้

ให้เกิดแรงจูงใจทัง้ภายนอก และภายใน เพือ่ให้เพิม่ผลผลิตมากข้ึนและช่วยสร้างความสัมพนัธ์และความมัน่คง

ในองค์กร 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการท�างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย ผลการวิจัย

1 ยุทธนาท บุณยะชัย 
(2563)

ลักษณะภาวะผู้น�าของผู้
บริหารกับแรงจูงใจในการ
ท�างานของบุคลากร กรณี
ศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
เครือข่ายความร่วมมือ
เบญจมิตรวิชาการ

บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารมี
ลักษณะภาวะผู้น�าแบบท�างานเป็นทีมมากที่สุด 
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท�างานของ
บุคลากร อันดับที่ 1 คือ ด้านความส�าเร็จใน
งาน ลักษณะภาวะผู้น�าแต่ละแบบกับแรงจูงใจ
ในการท�างานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
เอกชนมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกไปใน
ทิศทางเดียวกัน

2 โชติกา แสงอรุณ และ
คณะ (2560)

แบบภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
โรงเรียนและแรงจูงใจใน
การท�างานของครูที่ส่งผล
ต่อสุขภาพองค์การของ
โรงเรียน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้น�าของผู้
บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการท�างาน
ของครูกับสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
6 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3 จันทรัศม์ ภูติอริย
วัฒน์ (2560)

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับแรงจูงใจในการท�างาน
ของครูที่ส่งผลต่อจิต
วิญญาณความเป็นครู
โรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
กรุงเทพมหานครเขต 2

แรงจูงใจในการท�างานของครูด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในโรงเรียน ด้านนโยบายและการ
บริหาร ด้านค่าตอบแทน และประโยชน์เกื้อกูล 
และภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาด้านการสร้างบารมีส่งผลต่อจิต
วิญญาณความครูโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4 ณปภัช อ�าพวลิน และ 
สมหมาย อ�่าดอน

กลอย (2557)

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แบบภาวะผู้น�าของผู้
บริหารสถานศึกษากับแรง
จูงใจในการท�างานของครู 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 1

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
สถานศึกษากับแรงจูงใจในการท�างานของครูมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่าที่ระดับ .05

5 ศิริรัตน์ ทองมีศรี และ 
ปิลัญ ปฏิพิมพาคม 

(2559)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท�างานของครูโรงเรียน
เอกชน กรุงเทพมหานคร

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ส่ง
ผลทางบวกต่อแรงจูงใจในการท�างานของครู
โรงเรียนเอกชน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น�าของผู้บริหารและแรงจูงใจในการ

ท�างาน พบว่าภาวะผู้น�าของผู้บริหารส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างาน ซึ่งทั้งสองปัจจัยส่ง

ผลต่อประสิทธิภาพในการด�าเนนิงานของบคุลากร จงึท�าให้ผู้วจิยัสนใจจะศึกษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารกบัแรง

จูงใจในการท�างานบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป 

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ยงัไม่มนีกัวจิยัท่านใดศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารกบัแรงจงูใจ

ในการท�างานบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นผู้วิจัย

จงึสนใจศกึษาภาวะผูน้�าของผูบ้ริหารตามแนวคดิของทฤษฎขีองแบค แอนด์ เมาส์ท่อน และศกึษาแรงจงูใจใน

การท�างานตามแนวคิดของเฮอร์เบิร์ก ตามกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 

ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

1. ผู้น�าแบบมุ่งงาน 

2. ผู้น�าแบบมุ่งคนสูง

3. ผู้น�าแบบมุ่งงานต�่ามุ่งคนต�่า

4. ผู้น�าแบบทางสายกลาง

5. ผู้น�าแบบท�างานเป็นทีม

แรงจูงในการท�างานของพนักงาน

1. ปัจจัยจูงใจ

- ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน

- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

- ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

- ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

2. ปัจจัยค�้าจุน

- ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ

- เงินเดือนและค่าจ้าง

- ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

ภาพที่	1	กรอบแนวคิด

ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาของหน่วยงานควรท�าวจิยัในประเด็นภาวะผูน้�าของผู้บริหารและแรงจงูใจในการท�างาน

ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลนาโพธิ์ อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน�าข้อมูลที่ได้ไป

เป็นแนวทางในการการท�าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากย่ิงขึ้ง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการน�าไปใช้

สร้างรูปแบบภาวะผูน้�าทีเ่หมาะสมต่อการเสรมิสร้างแรงจงูใจในการท�างานให้พนักงาน เพือ่จะได้ข้อมลูที ่กว้าง

ขวางและหลากหลายมากขึ้น 
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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 

Abstract

Article on motivation and working ability of personnel within the Rubber Authority of Thailand 

(Factory Management Division 2), Krung Yan Subdistrict, Thung Yai District, Nakhon Si Thammarat 

Province The objectives of this study are to serve as a guideline for future research. It is a research 

study from documents that are tools for analyzing content. The results of the literature synthesis revealed 

that Motivation for work consists of 5 areas: 1) Physical needs 2) Security and stability requirements 3) 

Social needs and love 4) the need for praise and 5) the need for reality in life. and the ability to work 

consists of 3 aspects: 1) behavioral competency 2) competence in the dimension of knowledge and 

3) the capability in the dimension of real social roles in life 

Keyword : motivation, work motivation, ability to work
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บทน�า

การบรหิารงานขององค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ มปัีจจยัแรงจงูใจในการ

ท�างานเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น แรงจูงใจในการ

ท�างานเป็นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร เมื่อได้รับการตอบสนองก็ท�าให้เกิดความพึงพอใจ

และแสดงพฤติกรรมในทางบวก ถ้าได้รับแรงจูงใจในการท�างานที่ดีและมีความเหมาะสมก็จะเป็นส่ิงกระตุ้น

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความผูกพันต่อองค์การ และเต็มใจท�างานอยู่กับองค์การ 

ต่อไป องค์การก็จะได้รับประโยชน์จากบุคลากรในด้านคุณภาพของผลการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนา

องค์การได้อีกด้วย เมื่อบุคลากรมีแรงจูงใจในการท�างาน มีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการท�างานกับ

องค์การ บุคลากรก็จะใช้ความรู้ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์การ และมคีวามต้องการรกัษาการเป็นสมาชิกขององค์การไว้ ดังน้ันแรงจงูใจในการทางานจงึเปรียบเสมือน

กับแรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกอยากท�างานให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว้ (ธนัญพร สุวรรณคาม, 2559)

ความสามารถในการท�างานเป็นตวัชีว้ดัเกีย่วกบัความสามารถของบคุคลในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม

ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของบุคลากรในการท�างาน หรืออาจกล่าวได้ว่า ความสามารถในการ

ท�างานหมายถึง ศักยภาพด้านร่างกาย และจิตใจหรือสติปัญญา ที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่ของบุคคลภายใต้

ความพร้อมของสุขภาพท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงมีความส�าคัญต่อบุคลากรในด้านการท�างานทางสติ

ปัญญา ทักษะในการท�างาน พฤติกรรมของบุคลาการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานภายในองค์การ 

(รัตนา เฮงสุวรรณ และคณะ, 2559) 

การยางแห่งประเทศไทย (กองการจัดการโรงงาน2) ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลกรุงหยัน อ�าเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานที่รับน�้ายางสดจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อน�าน�้ายางสดมาผลิตเป็นก้อนให้มี

คุณภาพดีที่สุด เพื่อส่งออกไปยังบริษัทต่างๆ ให้ผลิตเป็นสินค้าที่ต้องการต่อผู้บริโภค โดยภายในหน่วยงานนี้

พบว่า บคุลากรมไีม่เพยีงพอต่องานทีท่�าในแผนกจงึท�าให้งานช้าข้ึน แรงจงูใจในการท�างานของบคุลากรมน้ีอย

ท�าให้บคุลากรเกดิความรูส้กึเบือ่ไม่อยากท�างาน การรบัพนกังานใหม่ไม่มปีระสบการณ์ในการท�างานท�าให้งาน

ช้าลง และปัญหาความสามารถในการท�างานของบุคลากรมีไม่เพียงพอต่องานที่ท�า (สรัญญา อนุจร, 2564)  

ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่ตรงตามที่องค์การต้องการจาก

ปัญหาทีเ่จอเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัแรงจงูใจ และความสามารถในการท�างาน ท�าให้ผู้วจิยัสนใจทบทวนวรรณกรรม

แรงจูงใจในการท�างาน และความสามารถในการท�างาน

จากสถานการณ์ทีก่ล่าวมาข้างต้นผูว้จิยัจงึสนใจทบทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท�างาน 

และความสามารถในการท�างาน เพือ่น�าไปก�าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาแรงจงูใจในการท�างาน และความ

สามารถในการท�างานของบุคลากรภายในการยางแห่งประเทศไทย ต�าบลกรุงหยันอ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยในอนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน และความสามารถในการท�างาน

2. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยแรงจูงใจในการท�างาน และความสามารถในการท�างานของ

บุคลากรภายในการยางแห่งประเทศไทย ต�าบลกรุงหยันอ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน

ความหมายของแรงจูงใจในการท�างาน

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของแรงจูงใจในการท�างานไว้หลายท่าน โดย พูลสุข 

สังข์รุง่ (2550) กล่าวว่า แรงจงูใจในการท�างาน หมายถงึ การทีบ่คุคลแสดงออก ซึง่ความต้องการในการกระท�า

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การท�าให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) การ

ใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ(Punishment) มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างมี

ทศิทาง เพือ่บรรลจุดุมุ่งหมาย หรอืเงือ่นไขทีต้่องการ ในขณะที ่วนัิย ขอนทอง (2556) กล่าวว่า แรงจงูใจในการ

ท�างาน คือ แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรมทางสังคมและ 

พฤติกรรมการท�างาน ท�าให้บุคคลปฏบัิตติามวตัถปุระสงค์ของตนเองหรือองค์การ เพือ่ให้บรรล ุเป้าหมายทีว่าง

ไว้และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการท�างาน โดยแรงจูงใจนั้นจะเกิดขึ้นได้จาก ภายในและภายนอกตัวบุคคล 

นอกจากน้ี พชระ เทวคุปต์ (2558) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท�างาน หมายถึง เพ่ือให้เข้าใจแรงจูงใจของการ

ท�างาน สามารถน�าไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจผู้อื่นได้ สามารถวางแผนเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้อื่นได้ จึงสรุปได้ว่า 

แรงจูงใจในการท�างาน หมายถึง การน�าปัจจัยต่าง ๆ มาเป็นแรงผลักดัน หรือถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าต่างๆ โดย

ท�าทกุวถิทีาง เพือ่เป็นแรงกระตุน้ให้พนกังานได้ปฏบิตังิานได้อย่าง ถกูวธิ ีและเป็นไปตามทีอ่งค์กรคาดหวังไว้

ความส�าคัญของแรงจูงใจ

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายความส�าคัญของแรงจูงใจ ดังนี้ จันทร์ ชุ่มเมืองปัก 

(2546) ได้กล่าวว่าความส�าคัญของแรงจูงใจมีอยู่อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้ 1) เป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกที่อยาก

จะท�าการอย่างหนึ่งอย่างใด 2) เป็นตัวกระตุ้นที่อยากจะกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกรณีพิเศษหรือเรียกว่า

แรงบันดาลใจหรือปาฏิหาริย์ และ 3) ก่อให้เกิดความเสี่ยงและความกล้าในการกระท�าอย่างหนึ่งอย่างใด ใน

ขณะที่ ภูริทัต สิงหเสม (2556) อธิบายว่าแรงจูงใจมีความส�าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมต่าง ๆ 

ของมนษุย์ เป็นเหตุปัจจยัพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อระดบัของพฤตกิรรม เพราะแรงจงูใจอาจจะเป็นแรงดงึดูดหรอืผลกั

ให้มนษุย์แสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัออกไป บางคร้ังความเข้มของพฤตกิรรมของบคุคลทีอ่ยู่ในกลุ่มเดยีวกนั

สถานการณ์ท่ีมากระทบ ณ ขณะนัน้เหมอืนกนั แต่อาจจะมรีะดบัความเข้มของพฤตกิรรมท่ีไม่เท่ากนั บางครัง้

แรงจูงใจอาจจะมองเห็นได้ (Overt Behavior) หรืออาจจะปิดบงัซ่อนเร้น (Cover Behavior) ไว้ ท�าให้ไม่สามารถ

มองเหน็สาเหตทุีแ่ท้จรงิหรือการแสดงออกพฤตกิรรมว่ามาจากสาเหตใุด เป็นสาเหตใุห้นกัจติวทิยาสนใจค้นคว้า

เรื่องแรงจูงใจต่างๆมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และ เนตณ์พัณณา ยาวิราช (2556) ได้กล่าวถึงความส�าคัญของแรง

จูงใจว่า การปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานใดจะทุ่มเทก�าลังกายและสติปัญญาในมากน้อยเพียงใดขึ้น

อยู่กบัแรงจงูใจในงานนัน้ ๆ  ผูบ้รหิารควรมคีวามเข้าใจในพฤตกิรรมของบคุคลเพือ่จงูใจให้คนท�างานได้ดท่ีีสดุ

เท่าที่จะท�าได้ และตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
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กระบวนการจูงใจตามทฤษฎีความต้องการล�าดับขั้นของมาสโลว์

มาสโลว์ได้น�าเสนอว่า ความต้องการของคนเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการจูงใจ และความ

ต้องการนั้น แบ่งออกได้เป็นระดับต่าง ๆ โดยแบ่งรูปแบบความต้องการไว้เป็น 3 ด้าน (วิเชียร วิทยาอุดม, 

2551) ดังนี้

1. ความต้องการที่ต้องการอยู่เสมอและไม่มีวันสิ้น สุดเป็นความต้องการที่เมื่อได้รับการตอบ

สนองแล้วก็ยังมีความต้องการนั้นต่อไป 

2. ความต้องการทีไ่ม่ได้รบัการตอบสนอง จะเป็นสิง่ทีส่่งผลอย่างมากต่อแรงจงูใจและมแีนวโน้ม

ที่จะสร้างให้เกิดพฤติกรรมเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายนั้น

3. ความต้องการมลี�าดบัของความส�าคญัแตกต่างกัน ความต้องการมหีลายด้าน บคุคลมกีารแบ่ง

ระดบัความส�าคญั ความเร่งด่วนต่อชีวติแตกต่างกนัไป และจะแสดงพฤตกิรรมทีน่�าไปสูค่วามต้องการทีม่คีวาม

ส�าคัญมากกว่าก่อนเสมอ 

มาสโลว์ ได้ชี้ให้เห็นถึงภาพของความต้องการและจัดแบ่งล�าดับของความต้องการออกเป็น 5 

ระดบั โดยเชือ่ว่าบุคคลจะต้องตอบสนองต่อความต้องการในระดบัล่างก่อนจงึจะค่อย ๆ  ตอบสนองต่อความ

ต้องการขั้นสูงอื่น ๆ ต่อไป ตามล�าดับขั้นดังนี้ (วิเชียร วิทยาอุดม, 2551)

1. ความต้องการทางร่างกาย หมายถงึ เป็นความต้องการในปัจจยัพืน้ฐานเพือ่การด�ารงชวิีต เช่น 

อาหาร น�้า อากาศ ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การพักผ่อนความต้องการทางเพศ เป็นต้น เมื่อได้

รับการตอบสนองก็จะลดระดับความต้องการลง และมุ่งสู่ความต้องการขั้นต่อไป

2. ความต้องการความปลอดภยัและมัน่คง หมายถึง เป็นความต้องการด้านความปลอดภยั ความ

มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกท�าร้ายหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆความต้องการทางสังคมและความรัก

3. ความต้องการทางสงัคมและความรกั หมายถงึ บคุคลทีไ่ด้รบัการเตมิเตม็ในความต้องการทาง

ร่างกายและมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว จะเกิดมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นที่ยอมรับถึงความมี

ตัวตนจากคนรอบข้าง ต้องการได้รับความรักความเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว เพื่อน

4. ความต้องการได้รับการยกย่องทางสังคม หมายถึง เป็นความรู้สึกที่มีในตัวบุคคลที่ต้องการ

ยอมรับจากบุคคลรอบข้างในความสามารถของตนเอง ผู้จัดการ ท่ีมองเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้จะมีความ

พยายามโดยการให้รางวัลต่อหน้าที่สาธารณะชนเกี่ยวกับการบริหาร ในรูปของถ้วยรางวัล ใบประกาศ

เกียรติคุณ ขึ้นชื่อไว้ที่บอร์ดและประกาศต่อหน้าพนักงานทุกคนในที่ท�างาน ซึ่งบางคนชอบที่จะได้รับการ

ยกย่องโดยส่วนตวัจากผูจ้ดัการกไ็ด้ เพราะ จะท�าให้เขาเกดิความมัน่ใจและภาค ภมูใิจในความรูค้วามสามารถ

ของตนเองมากยิ่งขึ้น 

5. ความต้องการประสบความส�าเร็จในชีวิต หมายถึง เป็นความต้องการขั้นสุดท้าย และเป็น

ความต้องการขั้นสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ คือความต้องการที่ได้ รับความส�าเร็จตามความนึกคิดหรือนึกฝัน

ท่ีอยากจะประสบความส�าเร็จ เป็นประสบความส�าเร็จในส่ิงที่ตนเอง ต้องการหรือเป็นความปรารถนาสูงสุด 

ซึ่งความต้องการขั้นสูงสุดท้ายที่บุคคลแต่ละคนอาจจะไปสู่จุดมุ่งหมาย แต่บางคนอาจจะไปไม่ถึงจุดมุ่งหมาย

ในชีวิตก็เป็นได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละบุคคลนั้นเป็น ส�าคัญ ผู้จัดการที่ตระหนักในเรื่องนี้ก็
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อาจจะจูงใจพนักงานให้รูถ้ึงความส�าเร็จของตนได้ เช่นการจัดท�าโครงการ พัฒนาพนักงานดีเด่น การประกาศ

เกียรติคุณความส�าเร็จของพนักงาน 

เพราะคนในปัจจบัุนมแีรงจงูใจในการท�างานทีแ่ตกต่างกนัออกไป และมคีวามต้องการทีไ่ม่เหมอืน

กนั บางคนท�างานเพือ่ต้องการสร้างภมูฐิานท่ีดี เกียรตยิศ ชือ่เสียงให้กับตวัเอง แต่บางคนต้องการท�างาน เพือ่

ต้องการที่อยู่อาศัย อาหารและยาเพื่อความอยู่รอดให้กับครอบครัวตัวเอง

แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการท�างาน

ความหมายของความสามารถในการท�างาน

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของความสามารถในการท�างานไว้หลายท่าน โดย 

พรทิพา ซาบุตร (2557) กล่าวว่า ความสามารถในการท�างาน (work ability) เป็นความพร้อมของบุคคลต่อ

ความสามารถในการทางานของตนเองในปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคตอันใกล้ ให้ประสบความส�าเร็จ

บรรลุตามเป้าหมายได้ โดยโครงสร้างของความสามารถในการทางานประกอบด้วย ปัจจยัด้านคน ปัจจยัด้าน

งาน และปัจจัยนอกงาน ในขณะที่ รัตนา เฮงสุวรรณ และคณะ (2559) กล่าวว่า ความสามารถในการท�างาน 

คือ ลักษณะของบุคคลที่ต้องใช้ความแข็งแรง ความอดทนของโครงร่างและกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ  ของร่างกาย 

รวมกบัศกัยภาพด้านจติใจหรอืสตปัิญญา อันหมายถงึ ความสามารถในการท�างานทีต้่องใช้สตปัิญญา การคดิ

วเิคราะห์ ทกัษะการเรยีนรู ้การควบคมุจติใจ และทกัษะในการท�างานร่วมกับผูอื้น่ได้อย่างปกตสุิข และณฐันรี 

ศิริแก้ว และเพ็ญณี แนรอท (2562) ยังกล่าวว่า ความสามารถในการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับ

มนุษย์ทุกคนในการประกอบอาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิผล จึงสรุปได้ว่า ความสามารถในการท�างาน 

หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในการท�างานขององค์กร และบุคลิกภาพของแต่ละคนว่ามีความสามารถในการ

ท�างานด้านอะไรบ้าง เพื่อที่จะให้งานได้ส�าเร็จตามบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้คาดหวังไว้

ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

ประสงค์ โตนด (2558) ได้อธิบายถึงขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ดังนี้

1. ขีดความสามารถมิติด้านพฤติกรรม หมายถึง ลักษณะส่วนลึกที่ก�าหนดพฤติกรรมด้านการ

แสดงออกวิธีคิดในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลประกอบด้วยค่านิยมทัศนะคติแรงจูงใจอุปนิสัย 

2. ขีดความสามารถในมิติด้านองค์ความรู้ หมายถึง ลักษณะขององค์ความรู้ที่แต่ละบุคคลใช้ใน

การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเป็นต้น 

3. ขีดความสามารถในมิติด้านบทบาททางสังคม หมายถึง ลักษณะการรับรู้และการแสดงออก

ของแต่ละบุคคลในต�าแหน่งทางสังคมหรือทบบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงาน

ขีดความสามารถในการท�างาน หมายถึง ขีดความสามารถในแต่ละด้านของแต่ละคนมีความ

แตกต่างกันออกไป ด้านพฤติกรรม การแสดงออกท่าทางออกมาก็ไม่เหมือนกัน จะสังเกตเห็นได้ในตอนท่ีมี

อุปสรรคปัญหาเข้ามา ท�าให้เรารับรู้ได้ว่าการแสดงออกของแต่ละคนน้ันแตกต่างกันออกไป ด้านองค์ความรู้ 

เช่น ความถนัดของแต่คนในแต่ละด้านก็ไม่เหมือนกันทุกคน และด้านบทบาททางสังคม เช่น ลักษณะการรับ

รู้และการแสดงออกของแต่ละบุคคลในต�าแหน่งทางสังคม จะแตกต่างกันออกไป
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ลักษณะของขีดความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคล

ขีดความสามารถเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นการบ่งบอกถึงแนวทางพฤติกรรมความคิดหรือ

ความคดิเห็นในสถานการณ์หนึง่ ๆ  และความคงทีอ่ยู่ของเหตผุลนัน้ในช่วงระยะเวลาหนึง่ลักษณะเฉพาะของ

แต่ละบุคคลประกอบด้วย 5 รูปแบบ (ประสงค์ โตนด, 2558) คือ 

1. แรงจูงใจเป็นสิ่งที่บุคลากรต้องการหรือคิดตรงกัน การกระท�าเป็นแรงขับหรือการเลือก

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกหรอืเป้าหมาย เช่น แรงจูงใจในความส�าเร็จต่อเป้าหมายทีท้่าทายจะท�าให้บคุลลดความ

รับผิดชอบเพื่อความส�าเร็จและต้องการข้อมูลย้อนกลับจากการกระท�า เป็นต้น 

2. ลกัษณะส่วนบคุคลเป็นลกัษณะนิสยัทัว่ไปทีต่อบสนองต่อข้อมลูหรือสถานการณ์ทีเ่ผชญิ โดย

สามารถพิจารณาได้จากความสามารถในการเรียนรู้ ความกระตือรือร้น การร่วมมือ เป็นต้น 

3. ความคดิรวบยอดของคนเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัทัศนคต ิคณุค่า และความนึกคดิของตนเอง หรอื

สิ่งเหล่านี้ท�าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจ และท�านายพฤติกรรมของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4. ความรูเ้ป็นขอบเขตของข้อมลูเนือ้หาเฉพาะด้านของบคุคล เช่น ความรู้ของศลัยแพทย์จะเกีย่ว

กับเส้นประสาทกล้ามเนื้อภายในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น 

5. ทกัษะเป็นความสามารถในการปฏบิตังิานท้ังร่างกายความคดิและจติของบคุคล ในระดบัความ

คิดวิเคราะห์ใช้ความรู้ ก�าหนดเหตุผลหรือการวางแผนในการจัดการ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับ

ซ้อนของข้อมูลนั้นได้ (ประสงค์ โตนด, 2558)

สมรรถนะในการท�างาน 

สมรรถนะในการท�างานเป็นความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคลที่จ�าเป็นต้องมี เพื่อใช้ใน

การปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว้ (ประสงค์ โตนด, 2558) โดย 1) ความรู้ (Knowledge) 

หมายถงึ ความรูท้ีจ่�าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที ่ถ้าไม่มคีวามรู้พนักงานกไ็ม่สามารถปฏบิติัหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบได้

อย่างถกูต้อง ความรูน้ี้มกัจะได้จากการศกึษา อบรม สมัมนา รวมไปถงึการแลกเปลีย่นความรูก้บัผูม้คีวามรูใ้น

ด้านนั้นๆ 2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ทักษะความสามารถเฉพาะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าไม่มีทักษะ

แล้วก็ยากที่ท�าให้พนักงานท�างานให้มีผลงานออกมาดีและตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ได้ ทักษะนี้มักจะได้มา

จากการฝึกฝนหรือกระท�าซ�้า ๆ อย่างต่อเนื่องจนท�าให้เกิดความช�านาญในสิ่งนั้น 3) คุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Personal Attribute) หมายถึง คุณลักษณะ ความคิด ทัศนคติค่านิยม แรงจูงใจ และความต้องการส่วนตัวของ

บุคคล คณุลักษณะเป็นสิง่ทีต่ดิตวัและเปลีย่นแปลงได้ไม่ง่ายนักคณุลักษณะทีไ่ม่เหมาะสมกบัหน้าที ่มกัจะก่อ

ให้เกิดปัญหาในการท�างานและท�าให้งานไม่ประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 300



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาแรงจูงใจในการท�างาน และความสามารถในการท�างานของบุคลากรภายในการยาง

แห่งประเทศไทย ต�าบลกรุงหยันอ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

1 พัณณกร สอนไว
(2564)

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ของข้าราชการต�ารวจ
ฝ่ายอ�านวยการต�ารวจภูธร 
จังหวัดสระแก้ว

 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราย
ได้มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวกที่มีความ
สัมพันธ์ในการท�างานและการอ�านวยการด้านแรง
จูงใจการปฏิบัติงาน 

2 มาลินี ค�าเครือ 
และ 

นิรุตต์ จรเจริญ 
(2564)

แรงจูงใจในการท�างาน
ของพนักงานที่มีต่อ
ประสิทธิผลของบริษัท
ในเขตกรุงเทพมหานคร

พนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจ
ในการท�างานโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
ยกเว้น ด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง แรง
จงูใจในการท�างานของพนกังานโดยรวมและทกุด้าน
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิผลของ
บริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

3 อาจารย์ี ประจวบเหมาะ
และ

รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์ 
(2562)

ก�าลังขวัญและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทร-เกษม

ระดับก�าลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ด้านสวัสดกิารทีน่อกเหนือจาก
รายได้ด้านความมัน่คงของหน้าทีก่ารงาน ด้านสภาพ
แวดล้อมในการท างานด้านภาระงานที่เหมาะสม 
ด้านรายได้และค่าตอบแทนต่างๆและด้านนโยบาย
พัฒนาบุคลากรและงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
ความสมัพนัธ์ทีด่กีบับคุคลอืน่ในองค์การ ด้านหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน
ด้านการบริหารงานที่เป็นธรรม ด้านความส�าเร็จใน
งานทีป่ฏบิตั ิและด้านการได้รับการยอมรับนับถอือยู่
ในระดับปานกลาง ส�าหรบัด้านการได้รบัการยอมรบั
นับถืออยู่ในระดับน้อยที่สุด

4 นงลักษณ์ ฉิมเรือง 
(2561)

แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
วัชระดวงแก้ว

เจ้าหน้าที่มูลนิธิวัชระดวงแก้ว มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในระดับปานกลาง จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าตัวแปรทางด้านระยะเวลาที่ปฏิบัติ
งาน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศองค์การ มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตัวแปรทางด้าน เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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5 รัตนา เฮงสุวรรณ และ
คณะ (2559)

ความสามารถในการ
ท�างานและภาวะ
สุขภาพของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย

พยาบาลอาชีวอนามัยรวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ควรให้ความส�าคัญในการส่งเสริมความสามารถใน
การท�างาน ควบคู่กับการเสริมสร้างสุขภาวะของ
พยาบาลวิชาชีพ การพัฒนาโปรแกรมการสร้าง
เสรมิสขุภาพส�าหรบัพยาบาลวชิาชพีจึงมคีวามส�าคญั 
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการท�างานของ
พยาบาลได้อย่างมปีระสิทธภิาพ ส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม

6 สวิล ีรตันปัญญา (2562) ความสามารถใน
การท�างาน และการ
ปรับปรุงสภาพการ
ท�างานของแรงงานผู้
สูงอายุกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานผู ้สูงอายุส่วนใหญ่คิดว่า ตนเองมีความ
สามารถในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง และ
ความสามารถในการท�างานในปัจจุบัน เปรียบเทียบ
กบัความสามารถในการท�างานทีด่ท่ีีสุดทีผ่่านมา อยู่
ในระดับ 7 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ยังมีความสุข
กับการท�างาน และตื่นเต้นกับงานในระดับค่อนข้าง
มาก จากกระบวนการเรียนรู้ในการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการท�างานด้วยตนเอง ส่วนใหญ่คิดว่า 
ปัญหาท่ีเกิดจากสภาพการท�างานที่ไม่เหมาะสมคือ 
ปัญหาการบาดเจ็บของระบบโครงร่างกระดูกและ
กล้ามเนื้อ การสัมผัสสารเคมีปัญหาสัมผัสสารเคมี 
เช่น ฝุน่จากไม้ (ขีเ้ลือ่ย) อยูต่ลอดเวลา และอบุตัเิหตุ
จากการท�างาน ดงัน้ันการปรับปรุงสภาพการท�างาน
ที่ส�าคัญคือ การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีในครัวเรือน
ในการปรับสภาพงานให้เหมาะสมกับสรีระของผู้สูง
อายุและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บคุคล ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่ และพลงัอ�านาจในการ
ควบคุมวิถีชีวิตของตนเองได้

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องยังไม่พบว่า มีผู้ใดได้ศึกษาแรงจูงใจในการท�างานควบคู่ไปกับ

ความสามารถในการท�างานของบุคลากรในองค์การ แต่ทั้งสองปัจจัยเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญต่อการท�างาน

ของบุคลากร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแรงจูงใจในการท�างานและความสามารถในการท�างานต่อไป

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท�างานและความสามารถในการ

ท�างาน ผู้วิจัยสนใจศึกษาแรงจูงใจในการท�างานตามแนวคิดทฤษฎีของ มาสโลว์ และศึกษาความสามารถใน

การท�างานตามแนวคิดของของ ประสงค์ โตนด (2558) ตามกรอบแนวคิดภาพที่ 1
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ความสามารถในการท�างาน

1. ขีดความสามารถมิติด้านพฤติกรรม

2. ขีดความสามารถมิติด้านองค์ความรู้

3. ขดีความสามารถในมติด้ิานบทบาททางสงัคม

   จริงในชีวิต

แรงจูงใจในการท�างาน

1. ความต้องการทางร่างกาย

2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง

3. ความต้องการทางสังคมและความรัก

4. ความต้องการการยกย่อง

5. ความต้องการความเป็นจริงในชีวิต

คุณลักษณะส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพ

5. ประสบการณ์ท�างาน

6. รายได้ต่อเดือน

7. ต�าแหน่ง

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาของหน่วยงานและการทบทวนวรรณกรรม ควรท�าวจิยัในประเดน็แรงจงูใจในการท�างาน

และความสามารถในการท�างานของบุคลากรภายในการยางแห่งประเทศไทย (กองจัดการโรงงาน 2) ต�าบล

กรุงหยัน อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน�าข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางศึกษาระดับแรงจูงใจใน

การท�างาน และศึกษาความสามารถในการท�างานภายในองค์การ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปแก้ไข

ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาให้มีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการท�างานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
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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

Abstract

This research The objective of this study was to study personnel development of  

Khun Thale Subdistrict Municipality, Lan Saka District, Nakhon Si Thammarat Province. have a purpose  

1) To study the condition of personnel development 2) To study the problems of personnel  

development 3) To study the approach of personnel development It is a research study that has  

studied from documents such as books, research papers, thesis and related articles to analyze  

content, content. Human resource development consists of 4 types: 1) Activities that provide knowledge, 

experience and improve work attitudes 2) Management activities 3) Continuing education activities and 

4) Knowledge-seeking activities on duty. 

Keyword : Human Resource Development, municipalities 

บทน�า

การพัฒนาบุคลากรมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ต่อองค์กร การพฒันาบคุลากรจะท�าให้บคุลากรเพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ ทกัษะและเจตคตใินการปฏบิตัิ

งาน ปรับตัวให้ทันกับวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถน�าความรู้ความ

สามารถที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนา และมีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยังช่วยให้ก้าวหน้าใน

ต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานทัง้ยงัท�าให้หน่วยงานได้รับผลผลิตเพิม่ขึน้ (มนญู ไชยทองศรี, 2544) นอกจากนีย้งัช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช�านาญในการท�างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 305



ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน การเพิม่ประสทิธิภาพบคุลากรสามารถท�าได้ด้วยวิธกีารฝึกอบรม ปฐมนเิทศ การ

จดัพีเ่ล้ียง หรอืการส่งเรยีนต่อ เพือ่บคุลากรนัน้ๆ จะสามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ทีแ่ละมุง่ไปสู่ความส�าเรจ็

ตามเป้าหมายขององค์กร 

ส�านักงานเทศบาลต�าบลขุนทะเล ตั้งอยู่ในอ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่

เพื่ออ�านวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน จากการไปส�ารวจและศึกษาที่ส�านักงานเทศบาลต�าบล

ขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีปัญหาบุคลากรขาดประสบการณ์ความรู้เก่ียวกับการใช้

เครื่องมือและเทคโนโลยี บุคลากรยังขาดการส่ือสารและการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ (ผู้ให้ข้อมูล

คนที ่1, 2564) จงึต้องการให้องค์กรมุง่เน้นการพัฒนาบคุลากรให้มคีณุภาพและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติการต่างๆภายในองค์กร ได้แก่ พนักงานราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและ

ลูกจ้างประจ�านั้นต่างมีความส�าคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและมีพัฒนางานต่าง ๆ จึงต้องการ

สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาเองและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่าง และหาแนวทางเพื่อเพิ่มพูนความ

รู้ ทักษะ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากรนั้นบุคลากร

ยังสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถได้อย่างแท้จริง 

ดงันัน้ผูศึ้กษาจงึมคีวามสนใจทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันาบคุลากร เพือ่พฒันากร

อบแนวคดิการพฒันาบคุลากร น�าไปเป็นแนวทางในการวจิยัส�าหรบัแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้การพฒันาของบคุลากร

เทศบาลต�าบล ขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลาน

สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลาน

สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

นกัวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการพฒันาบคุลากร โดย เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2563) กล่าวว่า 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กรรมวิธีในการเพิ่มพูนสมรรถนะในการท�างานของบุคลากร ทั้งในด้าน

ความคิด ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความช�านาญและพฤติกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรมีอุปนิสัย 

เจตคติ ส�านึกรับผิดชอบและมีขวัญก�าลังใจที่ดีต่อการท�างานอันส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หรือ สมคิด บางโม (2562) อธิบายว่า การพัฒนาบุคลากร คือ กรรมวิธีต่าง ๆ ที่มุ่งจะเพิ่มพูนความรู้ ความ

ช�านาญ และประสบการณ์ เพือ่ให้บคุลากรในหน่วยงานหน่ึงสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีในความรับผดิชอบได้ดย่ิีงขึน้ 

ในขณะที่ สุรพันธ์ ฉันทแดนสุวรรณ (2560) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นความพยายามในทุกรูปแบบ ใน

การทีจ่ะท�าให้บคุลากรขององค์การมีขดีความสามารถในการปฏบิตังิานได้ดขีึน้ ด้วยการให้ความรู ้พฒันาการ

เปลี่ยนแปลงแนวคิด วิสัยทัศน์ มุมมองต่างๆ ในทุกด้าน และทักษะที่จ�าเป็นต่อการบริหารองค์การ ดังนั้นจึง

สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรให้เป็น

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 306



ไปทางที่ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่่ได้รับการพัฒนาของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศใน

การท�างานให้มีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

ความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเจริญให้กับองค์กร เพราะการด�าเนินงาน

ขององค์กรจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรในการท�างานเป็นหลักไม่ว่า องค์กรน้ันจะน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

แต่ยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการใช้เคร่ืองมือนั้นมาดูแลควบคุม จึงท�าให้การ

ท�างานสามารถเดนิหน้าไปอย่างไม่มปัีญหาด้วยเหตน้ีุองค์กรจงึต้องให้ความส�าคญัต่อบคุลากรเป็นอย่างมาก  

(วันเพ็ญ ศรีแก้ว, 2552) และการพัฒนาบุคลากรต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพราะเป็นการส่ง

เสรมิพฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากรให้ก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด

เวลา สามารถน�าความรู้ ความสามารถที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง และน�ามาปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิด

ชอบในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพตามที่ต้องการ (มนูญ ไชยทองศรี, 2544)

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 

คนหรือบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของหน่วยงาน หน่วยงานที่มีบุคลากรที่ดีมีศักยภาพ

ในการปฏบิตังิานสงูจะส่งผลต่อการประสบความส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานมาก ประโยชน์การให้ความส�าคญักบั

การพัฒนาบุคลากรมีประโยชน์หลายประการ (จงกลวรรณ พิสิฐพันพร, 2551) ดังนี้

1. หน่วยงานมไิด้หยดุอยูก่บัทีแ่ต่จะมคีวามเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยู่ ตลอดเวลาในการบริหาร

หน่วยงานเหล่านั้นให้บรรลุผลส�าเร็จ ผู้บริหารจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานทั้งใน

ด้านความรู้ ความสามารถ ความช�านาญ ความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงไปโดย

สอดคล้องกับการพัฒนาของหน่วยงาน 

2. การพฒันาบุคลากรภายในหน่วยงานจะช่วยเพิม่คณุภาพ และประสทิธภิาพของบคุลากรทีมี่อยู่

ในปัจจบุนัให้สอดคล้องกบัความจ�าเป็นและเป้าหมายของหน่วยงาน อีกทัง้ยังเป็นการเตรียมบคุลากรส�าหรบั

ภาระหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

3. การพฒันาบคุลากรเป็นวธิหีนึง่ทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาทีเ่ก่ียวกับตวับคุคล และทีเ่กีย่วกบัหน่วยงาน

โดยตรงที่ก�าลังเกิดขึ้นรวมทั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

4. การเตรยีมบคุลากรทีมี่อยูใ่นปัจจบุนัให้พร้อม ทีจ่ะก้าวไปสูต่�าแหน่งหน้าทีก่ารงานในระดบัสงู 

เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งในการบริหารก�าลังคน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรจะเป็น มาตรการส�าคัญท่ีช่วยให ้

หน่วยงานมีบุคลากรที่เตรียมพร้อมส�าหรับต�าแหน่งในระดับสูง ซึ่งมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงาน และการ

คงอยู่ของหน่วยงานในการรับภาระงานที่ส�าคัญ ๆ ในอนาคต

5. ช่วยประหยดัต้นทนุหรอืลดค่าใช้จ่าย ลดความสิน้เปลือง และป้องกันความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

ตลอดจนแก้หรือลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างาน (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2563)

6. การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร เป็นผลจากการพัฒนาบุคลากรท�าให้

เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน รวมทั้งช่วยให้บุคลากรเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ และความม่ันคงของหน่วยงาน  

ซึ่งจะเป็นการธ�ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่อไป 
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ประเภทการพัฒนาบุคลากร

การพฒันาบคุลากรสามารถจ�าแนกตามกิจกรรมของการพฒันาออกเป็นประเภทต่างๆ (พไิลวรรณ 

อินทรักษา 2550, อ้างในถึง พนัญญา ชนะสุข, 2562) ดังนี้

1. กจิกรรมทีใ่ห้ความรูป้ระสบการณ์และปรบัปรงุทัศนตใินการท�างาน แบ่งออกเป็นการฝึก อบรม 

และการสอนงาน 

2. กิจกรรมการบรหิาร ได้แก่ กจิกรรมการสบัเปลีย่นโยกย้ายหน้าที ่และกิจกรรมการหมุนเวยีนงาน 

3. กิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมทีเก่ียวข้องการศึกษาของบุคลากร ได้แก่ การให้ทุนการ

ศึกษา และการส่งเสริมการศึกษาส่วนตัว 

4. กิจกรรมแสวงหาความรู้ในหน้าที่ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดโปรแกรมการศึกษา และการ

ให้มีคู่มือในการปฏิบัติงาน 

วิธีการพัฒนาบุคลากร

องค์การมีแนวทางการในการพัฒนาบุคลากรด้วยกันหลายวิธี โดยวิธีการพัฒนาบุคลากรที่นิยม

น�ามาใช้ปฏิบัติในองค์การมีดังนี้ (เดชา เดชะวัฒนไพศาล, 2563)

1. การเพิ่มคุณค่าในงาน เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการที่ออกแบบลักษณะงานให้มีคุณค่าแตก

ต่างจากที่เคยปฏิบัติ หรือเพิ่มเนื้อหาของงาน หรือขยายขอบเขตงานที่รับผิดชอบให้มากขึ้น

2. การเพิม่ปรมิาณงาน เน้นการมอบหมายปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้ ด้วยลกัษณะงานทีม่คีณุค่า

ไม่แตกต่างไปจากเดิม แต่เพิ่มปริมาณของงานให้มากขึ้น

3. การมอบหมายโครงการ เป็นการมอบหมายให้บคุลากรคนใดคนหนึง่ปฏบิตัภิารกจิหนึง่ๆ โดยมี

ขอบเขตความรับผดิชอบทีไ่ม่กว้างมากและมกีรอบระยะเวลาในการด�าเนนิงานทีช่ดัเจน มกัเป็นช่วงเวลาส้ันๆ  

และใช้ทรัพยากรไม่มากนัก และได้ผลลัทธ์จากการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้

4. การหมุนเวียนงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความหลากหลายในทักษะ ความรู้ และ

ความสามารถให้บุคลากร เป็นการพัฒนาให้มคีวามรู้ทัง้ในเชงิลึกและกว้าง มกัท�าการสับเปล่ียนงานในต�าแหน่ง

ระดับเดียวกันภายใต้ระยะเวลาที่ก�าหนด

5. การเป็นวทิยากรภายใน การเป็นวทิยากรเป็นวธีิการพฒันาบคุลากร เน่ืองจากบคุลากรจะต้อง

มกีารเรยีนรู ้เตรยีมการ พฒันา และสร้างสมประสบการณ์อย่างต่อเน่ือง และมคีวามสามารถในการถ่ายทอด

ประสบการณ์ต่างๆ แก่ผู้อื่นได้

6. ระบบพ่ีเลีย้ง คอื บคุลากรรุน่พ่ีทีม่ปีระสบการณ์ท�างานในองค์การได้รบัมอบหมายให้ช่วยก�ากบั 

ดูแล ถ่ายทอดแนวทางการท�างาน และแนะน�าวิธีการท�างาน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรแบ่งตัวต่อตัว 

เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนและระบบ

7. การโค้ช เป็นกระบวนการพัฒนาบคุลากรรปูแบบหนึง่ทีจ่ะช่วยให้บคุคลอืน่บรรลเุป้าหมายต่างๆ  

ในชีวิต ทั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและในหน้าที่การงาน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต�าบลขุนทะเล อ�าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  

มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ชื่อผู้แต่ง (พ.ศ.) เรื่อง ผลการวิจัย

1 จารุเนตร เกื้อภักดิ์ 
(2559)

แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

-สภาพปัญหาในการด�าเนินการด้านการศึกษามี
ปัญหาและมีความต้องการพัฒนามากที่สุด
-แนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีดังนี้ 
1. ด้านการศึกษาได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา 
การเตรียมความพร้อมทางภาษาอังกฤษ 2. ด้านการ
ฝึกอบรม ได้แก่การส�ารวจความต้องการและจัดหา
หลักสูตร 3. ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดท�าคู่มือ
การปฏิบัติงานและใช้ระบบพี่เลี้ยงในการสอนงาน

2 บุษบงค์ วงษ์พันทา
(2560)

แนวทางการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภาพรวม
อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการด�าเนินงานพัฒนา
บุคลากรสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการฝึก
อบรม และการศึกษาดูงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
และด้านการลาศึกษาต่อต�่าสุดอยู่ในระดับปานกลาง 
-การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จ�าแนกตาม เพศ พบว่าภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

3 กฤษติญา มูลศรี 
และคณะ (2561)

แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาค

ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

บุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท อ�าเภอเขาค้อ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีศักยภาพหรือมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาการบริการอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านวิชาชีพการโรงแรมมีศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลาง และความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นมีศักยภาพอยู่ใน
ระดับน้อย โดยบุคลากรธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท 
อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความต้องการ
พัฒนาตนเอง ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้อง
ต้นมากที่สุด รองลงมาคือด้านวิชาชีพการโรงแรม 
และด้านจิตวิทยาการบริการ ตามล�าดับ และ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ได้ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น 2) ด้านวิชาชีพการโรงแรม และ 3) ด้าน
จิตวิทยาการบริการ
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จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง ในการศกึษาการพัฒนาบคุลากรมกีารแบ่งประเภท

ของการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะของการด�าเนินงานที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยงานที่ด�าเนินการศึกษา 

และการศึกษาความต้องการการพัฒนาบุคลากรและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาจากการส�ารวจความคิด

เห็นของบุคลากรในหน่วยงาน นั้นๆ ท�าให้ได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร และ

สามารถน�าไปใช้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการ

พัฒนาบุคลากรตามกรอบแนวคิดประเภทการพัฒนาบุคลากรต่อไป

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ท�าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต�าบลขุนทะเล แบ่งตามศึกษาตามประเภทการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด

ของพิไลวรรณ อินทรักษา (2550, อ้างในถึง พนัญญา ชนะสุข, 2562) ตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 1 

ประเภทการพัฒนาบุคลากร

- กจิกรรมทีใ่ห้ความรูป้ระสบการณ์และปรบัปรงุ

  ทัศนคติในการท�างาน 

- กิจกรรมการบริหาร

- กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

- กิจกรรมแสวงหาความรู้ในหน้าที่

ปัญหาการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อเสนอแนะ

การทบทวนวรรณกรรมท�าให้เห็นว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

องค์การให้เกดิประสทิธิภาพเพ่ิมมากขึน้ การพฒันาบคุลากรท�าให้เกิดประโยชน์และผลดต่ีอองค์กร รวมทัง้ช่วย

ให้บคุลากรมีความเชือ่มัน่ในประสทิธภิาพและความมัน่คงขององค์กร โดยท�าให้ผู้รับการพฒันามปีระสิทธภิาพ

ในการท�างานที่สูงขึ้น และมีความผิดพลาดลดน้อยลง
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Organizational Communication Pattern of Hua Sai District Office 
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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

Abstract

Articles on Communication format within the organization of Hua Sai District Office  

Nakhon Si Thammarat Province The objective of this study was to find a communication style within 

the organization. It is research that studies from documents such as books, research papers, thesis 

and related articles to analyze content. The results of the literature synthesis revealed that There are 

four forms of communication within the organization: 1) Top-down communication. 2) Communication 

from the bottom up 3) horizontal communication and 4) diagonal communication

Keyword : Communication, Communication Pattern, Organizational Communication

บทน�า

การสื่อสารภายในองค์การเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกาย โยงใยเป็นเครือข่ายท�าให้

การท�างานของอวยัวะทกุส่วนในร่างกายประสานงานกันได้สมบรูณ์ ในองค์การต่าง ๆ  ก็เช่นเดียวกัน ประกอบ

ไปด้วยหน่วยงานและทมีงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ  ทีต่่างฝ่ายต่างกม็บีทบาทหน้าทีแ่ละเป้าหมายเฉพาะของ

แต่ละ หน่วยงาน การสือ่สารท้ังภายในทมีงานและระหว่าง ทมีงานในองค์การ จงึล้วนมหีน้าทีป่ระสานความรู้ 

ความเข้าใจ ซึง่มคีวามส�าคญัต่อประสทิธผิลขององค์การ (Goldhaber,1993; Roberts and O’Reilly 1974; Wiio, 

1974) และสาเหตทุีท่�าให้การตดิต่อสือ่สารในองค์กรไม่เป็นไปตามแนวทางทีต้่องการและมกัจะน�ามาซึง่ความ

ล้มเหลวในการตดิต่อสือ่สาร ความขดัแย้งระหว่างบคุลากร หรือระหว่างบคุลากรกับองค์กร ความขัดแย้งการ

ติดต่อส่ือสารนีจ้ะเป็นผลให้บุคลากรเกิดความรูส้กึไม่พึงพอใจในการตดิต่อสือ่สารทีเ่ป็นอยูต่ลอดจนไม่พงึพอใจ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 313



ในการปฏิบัติงาน ซึ่งในองค์กรสมัยใหม่น้ัน การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจะช่วยสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ให้เกิดขึ้นและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายพนักงาน ท�าให้

เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และนอกจากนี้การสื่อสารยังช่วยสร้างสรรค์จรรโลงวัฒนธรรมให้แข็งแกร่ง ตลอด

จนสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ และถ้าองค์กรจะต้องมีการเปล่ียนแปลง ส่ือสารใน

องค์กรจะเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะช่วยให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงประสบความส�าเร็จได้มากยิ่งข้ึน (สุพา

นี สฤษฏ์วานิช. 2552)

ทีว่่าการอ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช มหีน้าทีเ่พือ่อ�านวยความสะดวกและปลอดภยัแก่

ประชาชน จากการไปส�ารวจปัญหาในการบริหารบุคลากรของที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พบว่า บุคลากรขาดการสื่อสารและการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท�าให้การส่ือสารระหว่างกันจึง

เกิดความไม่เข้าใจกันในแต่ละฝ่ายงานและท�าให้เกิดข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการรับข้อมูลข่าสาร (ผู้ให้

ข้อมูลคนที่ 1, 2564) นอกจากนี้ยังเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันในหน่วยงาน เกิดความไม่เข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการสื่อสารและท�าให้บุคลากรเกิดความเข้าใจไปคนละทิศกับผู้สื่อสารที่ต้องการส่ง

สาร (ผูใ้ห้ข้อมลูคนที ่2, 2564) ท�าให้เกดิความล่าช้าในการด�าเนินงาน สูญเสียเวลาและทรัพยากร (ผู้ให้ข้อมูล

คนท่ี 3, 2564) ส่งผลให้การด�าเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท�าให้องค์การจ�าเป็นต้องมีการสื่อสาร

ภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นสิ่งเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของบุคลากรใน

องค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่องค์การคาดหวัง ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานขององค์การเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบสื่อสารภายในองค์การ ปัญหาในการติดต่อสื่อสาร

ภายในองค์กรและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร จังหวัด

นครศรธีรรมราช เพือ่ทีจ่ะน�าไปสูก่ารคลีค่ลายปัญหาด้านการส่ือสารและพฒันาการส่ือสารให้มปีระสิทธภิาพ

ยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถด�าเนินงานตามพันธกิจและให้ส�าเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความหมายของการสื่อสารองค์การ

จากการศึกษาเอกสารวารสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่ามีผู้ให้ความหมายของการสื่อสาร

องค์การหลายท่าน โดย กานต์มณี แสงศรีจิราภัทร (2550) ได้กล่าวว่า การส่ือสารองค์การ คือ การส่ือสาร

ภายในองค์การเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในขณะที่ วิเชียร วิทยอุดม (2551) อ้าง

ว่า การส่ือสารภายในองค์การทีด่จีะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหารเป็นส่ิงทีเ่ช่ือมความสัมพนัธ์

ระหว่างบคุคลในองค์การให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ท�าให้้เกดิการพฒันาและการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพมาก

ขึน้ โดยอาจสรปุได้ว่า การสือ่สารในองค์กร คอื กระบวนการตดิต่อสือ่สาร รปูแบบต่าง ๆ  ระหว่างคนในองค์กร 

เป็นส่ือกลางให้เกิดความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรก่อให้เกดิการสือ่สาร แลกเปลีย่นข้อมลูข่าวสารภายใน

องค์กรในทุกส่วนงานในองค์กร สร้างความเข้าใจร่วมกันไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายสู่ผลส�าเร็จ

ขององค์กร และ เบญจวรรณ แจ่มจ�ารูญ (2557) ได้ให้ความหมายการสื่อสารภายในองค์กร “การสื่อสาร” 

คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร (Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้สาร (Source) ไปยังบุคคล

อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกวา่ ผู้รับสาร(Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel) โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ในสภาพแวดล้อม
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หนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งท่ีถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกัน ได้ตรงตามเจตนาของทั้ง

สองฝ่ายซึง่อาจมลีกัษณะเป็นการสือ่สารระหว่างบคุคลและการสือ่สารขององค์กร ส่วน “การส่ือสารในองค์กร” 

คือ การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ระหว่างสมาชิกภายในองค์กร ภายใต้รูปแบบและวิธิีการสื่อสารต่าง ๆ  

เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกัน

ความส�าคัญของการสื่อสารองค์การ

ความส�าคัญของการสื่อสารองค์การสามารถจ�าแนกความส�าคัญออกได้ 3 ประการ (เสนาะ ติ

เยาว, 2541) ดังนี้ 

1. การสื่อสารที่ใช้ในการออกค�าสั่ง เพราะองค์การประกอบด้วยบุคคลจ�านวนมากซึ่งแต่ละคนถู

กก�าหนดหน้าทีแ่ละบทบาทท่ีแตกต่างกัน การกระท�าของแต่ละคนมคีวามเกีย่วข้องและมผีลกระทบซึง่กนัและ

กนั องค์การจงึต้องอาศยัหน้าทีท่างการสือ่สารมาก�าหนดรูปแบบการท�างาน แปลความหมาย และการตดัสนิ

ใจของบคุคลทกุคนในองค์การนัน้ ๆ  ซึง่ในฐานะของผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาทีจ่ะใช้ในการสัง่การ ระบหุน้า

ที ่และขอบเขตในการท�างานของผูป้ฏบิติังานทกุคนในองค์การ โดยหากผูป้ฏบิตังิานคนใดไม่ปฏบิตัติามค�าสัง่

หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมก็แสดงว่าการสั่งการนั้นไม่มีประสิทธิภาพ 

2. การใช้การสื่อสารในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มักมีรูปแบบภายใต้โครงสร้างของ

องค์การเป็นตัวก�าหนดและจ�ากัดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การ ซึ่งจะยึดถือความสัม

พันธ์ของงานเป็นหลักส�าคัญ 

3. การใช้การสือ่สารในการแก้ไขปัญหาและความไม่แน่นอนท่ีเกดิขึน้ ในการบรหิารงาน องค์การ

อาจจะต้องเผชญิกบัปัญหาต่าง ๆ  มากมายท่ีต้องตดัสินใจ ผู้บริหารจงึใช้การส่ือสารจงึเป็นหนทางหน่ึงทีส่ �าคญั

ของการรวบรวมและได้มาซึ่งข้อมูลที่จะน�ามาใช้ในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่ก�ากวม

องค์ประกอบของการสื่อสารองค์การ

องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสารเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การติดต่อส่ือสารในองค์การนั้นมี

คุณภาพ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์ประกอบที่ส�าคัญของการส่ือสารมี 4 ประการ (สมิต 

สัชฌุกร, 2547) ดังนี้

1. ผูส่้งสาร (Source) คอื ผูเ้ริม่ต้นการส่ือสารกบับคุคล ผู้ส่งสารจะเป็นบคุคล เดยีว หรือมากกว่า 

1 คนก็ได้ ผู้เริ่มการสื่อสารจะเป็นผู้ส่งสาร อาจหมายถึงบุคคล กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการส่ง

สาร เป็นต้นก�าเนดิของการสือ่สารทีเ่ริม่ส่งสารด้วยการแปลสารต่าง ๆ  นัน้ในรูปต่าง ๆ  ของสัญลักษณ์ทีม่นษุย์

สร้างขึ้น เช่น ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ เพื่อสื่อสารทางความคิด ความรู้สึก ความต้องการ วัตถุประสงค์ 

ไปยังผู้รับสารด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ หรืออาจส่งผ่านช่องทางการสื่อสารใด

2. สาร (Message) คอื เรือ่งราว ข่าวสาร ข้อมลู เนือ้หาต่างๆ ทีผู่ส่้งสารส่งออกไปหาบคุคลอืน่ๆ 

ข่าวสารข้อมูลที่ส่งออกไปอาจเป็นสาร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข รูปภาพ หรือ สัญลักษณ์ใดๆ ที่ผู้รับสามารถ

เข้าใจได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้

 2.1 รหัสสาร (Message Code) ได้แก่ สัญลักษณ์ ภาษา หรือสัญญาณต่างๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่อ

แสดงออกแทนความคิด ความรู้ อารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่เข้าใจร่วมกัน 
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 2.2 เนื้อหาสาร (Message Content) หมายถึง ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่ผู้ส่งสาร

ต้องการอยากจะถ่ายทอดออกไปเพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างกันหรือโต้ตอบ

กันได้

 2.3 การจัดสารหรือข้อมูล (Message Treatment) หมายถึง การจัดเรียง รวบรวมเนื้อหา  

น�ามาเรียบเรียงให้มีระบบ ระเบียบ เพื่อให้ได้ใจความของเนื้อหาตามที่ต้องการ ด้วยการเลือกใช้รหัสของสาร

ต่างๆ ที่เหมาะสม

3. สือ่หรอืช่องทางส่งสาร (Channel or Medium) หมายถงึ ช่องทางหรอืเครือ่งมือทีผู่ส่้งสารเลอืก

ใช้ เพื่อให้ข้อมูล ข่าวสารนั้นไปถึงบุคคลที่ต้องการสื่อสารได้รับ ช่องที่ในการส่งสารที่จะน�าพาสารหรือข้อมูล

ไปยังผู้รับสารตามที่ผู้ส่งสารต้องการนั้น มีหลายรูปแบบซึ่งอาจเป็นสื่อที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ทางอากาศ 

โดยเป็นช่องทางที่น�าพาคลื่นเสียงผ่านทางอากาศไปยังผู้รับ นอกจากนี้สื่อหรือช่องทางส่งสารอาจจะเป็น 

สื่อที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ 

4. ผูร้บัสาร (Receiver) คอื บคุคลหรอืกลุม่ทีส่ามารถรบัสารจากผูส่้งสารได้ ผูร้บัสารจะเป็นปลาย

ทางของข่าวสารเป็นบุคคลส�าคัญที่จะบ่งชี้ว่าการสื่อสารบรรลุผลหรือไม่ 

รูปแบบของการสื่อสารในองค์การ

การตดิต่อสือ่สารในองค์กร ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมาย และมรีปูแบบทีห่ลากหลายโดยรปู

แบบสื่อสารสามารถจ�าแนกออกตามลักษณะทิศทางของการติดต่อเป็น 4 วิธี (วิเชียร วิทยอุดม , 2550) ดังนี้ 

1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร

จากระดับสูงลงมาสู่ระดับต�่าภายในองค์กร หรือจะเป็นจากผู้บังคับบัญชาลงมาสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชา การไหล

ของข่าวจะเป็นจากระดับบนสู่ระดับล่าง โดยมีจุดประสงค์ในการสื่อสารคือ เป็นการส่งสารหรือส่งถ่ายข้อมูล 

ข่าวสาร ควบคุมดูแลและก�ากับงานในองค์กร เป็นการสั่งการลงไปยัง ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูล ข่าวสารส่วนใหญ่

จะเป็นเรื่องของกฎระเบียบ นโยบาย ค�าสั่ง ข้อแนะน�าในการ ปฏิบัติงานจากผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 

ในองค์กรเพื่อการน�าไปปฏิบัติ 

2. การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน (Upward Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารจาก

ระดับที่ต�่ากว่าสู่ระดับท่ีสูงกว่า หรือเป็นการไหลของข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาย้อน

กลับขึน้ไปสู่ผูบ้งัคบับญัชา โดยมคีวามมุง่หมายในการส่ือสาร เพือ่ตรวจสอบและได้รับผลย้อนกลับ (Feedback) 

จากผูร้บัสารว่าสิง่ทีไ่ด้สือ่สารลงไปเพือ่การปฏบิตัเิกดิผลอย่างไร ช่วยให้ได้ทราบผลการปฏบิตังิาน การสือ่สาร

รูปแบบนี้ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ตอบสนองค�าสั่งจากพนักงาน เสนอแนวคิด ข้อคิดเห็น ข้อเรียกร้อง

จากพนักงาน โดยมีสื่อที่จะใช้ในรูปแบบของข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ขออนุมัติหรือค�าร้องทุกข์ เป็นต้น

3. การตดิต่อสือ่สารตามแนวนอนหรือแนวเดยีวกนั (Horizontal Communication) เป็นการตดิต่อ

สือ่สารทีม่กีารไหลของข่าวสารไปในแนวหรอืระดบัเดยีวกนัในสายการบงัคบับญัชาทีเ่ป็นไปตามล�าดบัชัน้ ตาม

ล�าดับที่ใกล้เคียงกันตามผังโครงสร้างหรือแม้กระทั่งเป็นการสื่อสารตามล�าดับคนที่อยู่ต่างล�าดับกันแต่ไม่ได้มี

ความสัมพันธ์กนัในสายการบงัคบับญัชาการตดิต่อสือ่สารแบบแนวนอนมจีดุประสงค์เพือ่ช่วยในการประสาน

งานสร้างความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทีเ่กิดจากการปฏบิตังิานมกัจะสือ่สารด้วยการให้ค�าปรกึษาโดยวาจา

หรือจะเป็นรูปแบบลายลักษณ์อักษร 
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4. การติดต่อสื่อสารตามแนวทแยงมุม (Diagonal Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารข้าม

แผนก ข้ามระดับระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานหรืออยู่ต่างระดับกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การส่ือสารการ

ท�างานมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนการท�างาน โดยปกติจะเป็นการสื่อสารในการให้ค�า

แนะน�าเพื่อการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารองค์การ

ปัญหาและอุปสรรคของการส่ือสารภายในองค์การจากองค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร 

สามารถจ�าแนกออกเป็น 4 ด้าน (อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี, 2555) ดังนี้

1. ด้านผูส่้งสาร (Sender or source) ปัญหาการส่ือสารทีม่สีาเหตเุกิดข้ึนจากตวัผู้ส่งสาร อาจเกดิ

จากบคุลกิภาพของผู้ส่งสารเอง ส่งผลให้ผูร้บัสารรูส้กึไม่เชือ่มัน่ในข้อมูลทีไ่ด้รับซึง่จะส่งผลต่อประสทิธภิาพของ

การสื่อสาร ผู้ส่งสารขาดความรู้จริงในข้อมูลที่ท�าการสื่อสาร มีอคติต่อผู้รับสารหรือประเด็นที่ก�าลังสื่อสารใน

ขณะนั้น มีการใช้อารมณ์ในการส่งสาร ขาดความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสารนั้นอย่างชัดเจน 

หรือผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะบิดเบือนข่าวสารเพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

2. สาร (Message) ปัญหาที่เกิดขึ้นมีดังนี้จากตัวสาร อาจเกิดจากข่าวสารที่ได้รับมาขาดความ

ชัดเจน จนท�าให้สับสนหรือเข้าใจยาก การเรียบเรียงข่าวสารไม่เรียงตามล�าดับท�าให้ผู้รับสารสับสน การให้

ข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปท�าให้เกิดภาวะล้นของข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารนั้นใช้ภาษาที่ยาก ไม่สมบูรณ์ 

ขาดรายละเอียดที่ส�าคัญ หรือข้อมูลข่าวสารที่จัดท�าขึ้นอย่างรีบเร่งท�าให้เกิดความผิดพลาดในการน�าเสนอ

ข้อมูล

3. ช่องทางการสือ่สาร (Channel) ปัญหาการส่ือสารทีเ่กิดข้ึนจากช่องทางการส่ือสารเป็นการเลอืก

ใช้ช่องทางในการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร หรือไม่เหมาะสมกับรูปแบบลักษณะของสาร

4. ผู ้รับสาร (Receiver) ปัญหาการสื่อสารที่เกิดกับผู ้รับสารน้ันอาจเกิดจากผู ้รับสารขาด

ประสิทธภิาพในการรบัข้อมลู ข่าวสาร ผูร้บัสารมอีคตต่ิอผูส่้งสารหรอืเรือ่งทีท่�าการสือ่สาร ผูร้บัสารไม่มคีวาม

พร้อมในการรบัสารในขณะทีม่กีารสือ่สาร ขาดประสบการณ์ร่วมกนักบัผูส่้งสาร หรอืผูร้บัสารเลอืกทีจ่ะรบัสาร

ที่ต้องการหรือสนใจโดยเพิกเฉยต่อข่าวสารที่ตนเองไม่สนใจ

การสือ่สารภายในองค์การ คอื เป็นสือ่กลางทีท่�าให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ

เพือ่ก่อให้เกดิการสือ่สารภายในองค์การซึง่เป็นกระบวนการทีส่�าคญัอย่างย่ิงทีจ่ะท�าให้เกิดกิจกรรมต่างภายใน

องค์การและเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์การในทุกส่วนงานในองค์การ สร้างความเข้าใจร่วมกัน

ไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายสู่ผลส�าเร็จขององค์การ
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศกึษาการสือ่สารภายในองค์การ ทีว่่าการอ�าเภอหวัไทร อ�าเภอหัวไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

ได้มีการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ผู้ท�าวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

1. พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ 
และ

สุรมงคล นิ่มจิตต์
(2561)

รูปแบบการสื่อสาร
ที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการท�างาน
ภายในองค์กร: กรณี
ศึกษา ส�านักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยว
กับรูปแบบการสื่อสาร รวมทั้งการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์และประสิทธิภาพการท�างานของ
บุคลากรภายใน สบน. อยู่ในระดับมาก และการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสาร
กับประสิทธิภาพการท�างาน พบว่า รูปแบบการ
สื่อสารแบบบนลงล่าง แบบล่างขึ้นบน แบบ
แนวไขว้ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มีความ
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพการ
ท�างานของบุคลากรภายใน สบน. ในระดับปาน
กลาง

2. อุมาภรณ์ จันทร์จุฬา
และ

จรัญญา ปานเจริญ
(2562)

อิทธิพลของปัจจัย
บรรยากาศภายใน
องค์การ และ
กระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์การที่มี
ต่อประสิทธิผลในการ
สื่อสารภายในองค์การ 
ของพนักงานบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร

พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เห็นว่า ประสิทธิผลของการ
สื่อสารภายในองค์การในภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการสื่อสารที่
ก่อให้เกิดพฤติกรรมของพนักงานในองค์การที่
มีผลต่อความส�าเร็จขององค์การ รองลงมาคือ 
ด้านการสื่อสารที่ตรงประเด็นบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การ ด้านการสื่อสารที่ทันต่อเวลา และ
สถานการณ์ และด้านการสื่อสารที่มีความน่า
เชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร ตามล�าดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยบรรยากาศ
ภายในองค์การและกระบวนการสื่อสารภายใน
องค์การในภาพรวมมีอิทธิพลกับประสิทธิผลใน
การสื่อสารภายในองค์การของพนักงานบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดับมาก
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ที่ ผู้ท�าวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

3. อรสา สภาพพงษ์ 
(2563)

การสื่อสารภายใน
องค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการ
สื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการใน
การปฏิบัติงานทุกวัน ซึ่งมีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจ ความคิดเชิงบวก พฤติกรรม ทัศนคติ
ต่องาน และขวัญก�าลังใจในการท�างาน การ
สื่อสารภายในหน่วยงานมีผลต่อความรู้สึกใน
การท�างานการประชุมและการอบรมเกี่ยวกับ
เป้าหมายหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การอบรมหรือวิธีการปรับทัศนคติเชิงบวกควรมี
ช่องทางการสื่อสารและการสื่อสารในลักษณะที่
เปิดกว้างเพื่อแสดงความคิดเห็นได้อิสระมากขึ้น 
โดยภาพรวมแล้ว อาจารย์ส่วนใหญ่มีความคิด
เห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการประเมิน
ผลงานมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อย่างมาก

จากการทบทวนวรรณกรรมสรุปได้ว่า การส่ือสารภายในองค์การท�าให้องค์การจ�าเป็นต้องมี

การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นสิ่งเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือของ

บคุลากรในองค์การให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกันตามทีอ่งค์การคาดหวงั ซึง่จะท�าให้การด�าเนินงานขององค์การ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สรุปผลการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ายังไม่มีนักวิจัยท่านใดได้ศึกษาเก่ียวกับการสื่อสารภายใน

องค์การของที่ว่าการอ�าเภอหัวไทร ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์การของที่

ว่าการอ�าเภอหัวไทร อ�าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวคิดรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ

ของวิเชียร วิทยอุดม (2550) ตามกรอบแนวคิด ดังนี้ 

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ

- การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง

- การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน

- การติดต่อสื่อสารลักษณะตามแนวนอน

- การติดต่อสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม

ปัญหาของการสื่อสารภายในองค์กร

แนวทางการพัฒนาการ

สื่อสารภายในองค์กร

ภาพที่	1	กรอบแนวคิด
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ข้อเสนอแนะ

จากปัญหาของหน่วยงานและการทบทวนวรรณกรรม ควรท�าวิจัยในประเด็นการสื่อสารภายใน

องค์การของทีว่่าการอ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช ต�าบลหวัไทร อ�าเภอหวัไทร จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ไปเป็นแนวทางศกึษารปูแบบการส่ือสารภายในองค์การปัญหาของการส่ือสารภายในองค์การ 

และศึกษาแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการน�าข้อมูลไปแก้ไขปัญหา 

ปรบัปรงุ หรอืพฒันาให้มีคณุภาพและจะท�าให้การด�าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสู่ผลส�าเร็จขององค์การ
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กำรศึกษำสำเหตุของควำมขัดแย้งและกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในกำรท�ำงำน
ของบุคลำกรในองค์กร : กรณีศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ำยำง 
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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

Abstract
Article on Conflict in Work of Personnel within Tha Yang Subdistrict Administrative  

Organization Thung Yai District Nakhon Si Thammarat Province The objectives of this study are to 
serve as a guideline for future research. It is research that studies from documents such as books, 
research papers, thesis and related articles to analyze content. The results of the literature synthesis 
were found to study the causes of conflicts in the work of personnel within the Tha Yang Subdistrict 
Administrative Organization. Thung Yai District Nakhon Si Thammarat Province consists of 4 reasons  
as follows: 1) There is a disagreement. 2) mutual misunderstanding 3) personal disbelief and  
4) differences in goals and objectives. and to study the guidelines for solving conflicts in the work 
of personnel within the Tha Yang Subdistrict Administrative Organization Thung Yai District Nakhon 
Si Thammarat Province consists of 5 approaches: 1) avoidance 2) reconciliation 3) compromise  
4) competition and 5) cooperation.

Keywords : Conflict, Conflict at Work, Causes of Conflict
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บทน�า

ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือคนที่เกิดความไม่เข้าใจกัน  

ไม่พอใจกบัเพือ่นร่วมงาน จงึน�าไปสูปั่ญหาของความไม่เข้าใจกัน การแย่งชงิทรัพยากร การมคีวามคดิเห็นและ

มมุมองทีแ่ตกต่างกนั จนเกดิเป็น การกระทบกระทัง่กัน จนกลายเป็นความไม่ชอบหน้ากัน และเกิดเป็นความ

ขัดแย้งในที่สุด ผู้บริหารในองค์การในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ องค์การ

เอกชน องค์การราชการ หรือองค์การรัฐวิสาหกิจ ล้วนยอมรับว่ามีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นเป็น

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในองค์การที่มีสภาวการณ์ปัจจุบันที่ต้องแข่งขัน เพื่อการด�ารงอยู่ และ

เพือ่การเจรญิก้าวหน้า โดยท่ัวไปแล้วหากอธบิายสาเหตขุองความขดัแย้งในองค์การจากมมุมองหลายๆ ด้าน 

เช่น ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ท�างาน ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งได้ จากความแตกต่างทางด้าน

ความเชื่อ ความคิด ค่านิยม ความต้องการ ความมุ่งหวัง หรืออาจเกิดจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 

ด้านสังคม ผู้น�าหรือผู้บริหารภายในองค์การจึงต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายในองค์การอยู่เป็นประจ�า โดย

ไม่สามารถที่จะละเลยต่อความขัดแย้งนั้นได้ (Ulrich Stoetzer, 2010, อ้างถึงใน นวพร ชิณวงศ์, 2558)

องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นหน่วยงานของภาค

รฐัทีม่วีสิยัทัศน์ในการสร้างท้องถิน่ให้น่าอยู ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เสริมสร้างคณุภาพชวีติของประชาชนใน

พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบให้ความส�าคญักับการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมให้อยู่เคยีงคูกั่บชุมชนอย่าง

ยัง่ยนื องค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ายางมกีารแบ่งโครงสรา้งภายในออกเป็น 3 ส่วนงานหลกั ได้แก่ ส�านกังาน

ปลัด กองคลังและกองช่าง มีบุคลากรทั้งสิ้น 52 คน (องค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง, 2565) ซึ่งแต่ละคนจะ

ต้องท�างานอยู่ร่วมกนั ภายใต้การปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกัน จากการสมัภาษณ์ปัญหาของบคุลากรในหน่วยงาน

นีพ้บว่า จ�านวนบุคลากรมน้ีอย ปรมิาณงานมมีาก การปฏบัิตมีิความแตกต่างกนั ก่อให้เกดิปัญหาเกดิความขดั

แย้งระหว่างบคุคล เกดิความขดัแย้งระหว่างสายงาน เกดิความขดัแย้งระหว่างหวัหน้ากบัลกูน้อง เกดิความขัด

แย้งในเรื่องการแบ่งหน้าที่กันไม่ชัดเจนในหน่วยงาน (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1, 2564) จนท�าให้บ่อยครั้ง การปฏิบัติ

งานเกิดปัญหา เป็นอุปสรรคในการท�างาน ประสิทธิภาพของงานลดลง ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของหน่วยงาน 

(ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2564)

จากสถานการณ์ข้างต้นท�าให้ผูว้จิยัสนใจศกึษาทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัความขดัแย้ง เพือ่

เป็นแนวทางในการก�าหนดกรอบแนวคิดการวจัิย เพือ่ศกึษาการสาเหตขุองความขัดแย้งและการแก้ไขความขดั

แย้งในการท�างานของบุคลากรในองค์กร : กรณีศกึษาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดั

นครศรีธรรมราช และน�าผลการสังเคราะห์ไปใช้วางแผนการวิจัยในอนาคต

ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

การศกึษาวจิยัเรือ่งการศกึษาสาเหตขุองความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการท�างานของ

บุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้

วิจัยได้ท�าการศึกษา ดังนี้

1. ส�ารวจปัญหาของหน่วยงานจากการสมัภาษณ์บคุลากรภายในองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ายาง 

อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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2. เลือกประเด็นปัญหาที่ส�าคัญต่อการท�างานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต�าบล

ท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. ทบทวนแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง โดย ค้นหาจาก หนังสือ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์ และบทความที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปแนวคิดออกมาเป็นเป็นกรอบ เพื่อน�าไปใช้ในการวิจัยต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความหมายของความขัดแย้ง

“ความขัดแย้ง” ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงไว้หลายท่าน โดย ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550) กล่าวว่า 

ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อบุคคลหรือกลุ่ม ไม่ได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการ จึงพยายามขัดขวางไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่ง

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ ในขณะที่ พรนพ พุกกะพันธุ์ (2542) ให้ความหมายว่า ความขัดแย้ง คือการ

ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความต้องการ ความปรารถา ความคิด ความสนใจของบุคคลที่ไปด้วยกันไม่ได้ หรือที่เป็นตรง

กนัข้าม ความขดัแย้งเกดิขึน้เมือ่บคุคลหรอืกลุม่บคุคลต้องเผชญิกบัเป้าหมายทีไ่ม่สามารถท�าให้ทกุฝ่ายพอใจ 

แต่ เมธา สุดบรรทัด (2552) กล่าวว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สภาพการณ์ที่ก่อให้เกิดการต่อสู้ระหว่างบุคคล

สองฝ่าย หรือมากกว่าน้ันเพื่อกีดกัน ขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งมักเป็นเรื่อง

ของสิ่งมีคุณค่า สถานภาพ อ�านาจ ทรัพยากร ผลประโยชน์ ที่มีจ�ากัด และ เอื้องฟ้า เขากลม (2560) อธิบาย

ว่า ความขดัแย้งเป็นสถานการณ์หรอืกระบวนการทีฝ่่ายหนึง่ฝ่ายใดรูส้กึไม่พอใจ หรอืรูส้กึสญูเสยีในสิง่ท่ีสนใจ 

จากการกระท�าของอกีฝ่ายหน่ึง ท�าให้เกดิสภาพความตงึเครยีด และความรูส้กึต้องการเอาซนะฝ่ายตรงข้าม ดงั

นั้นจึงสรุปได้ว่า ความขัดแย้ง หมายถึง สถานการณ์หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งรู้สึกไม่พอใจจากการกระท�า

ของอีกฝ่ายหนึ่ง ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ความแตกต่างกันทางด้านความคิด ค่านิยม หรือเป้าหมาย รวมทั้งการต่อสู้เพื่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด 

สาเหตุของความขัดแย้งภายในการท�างาน

ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในการท�างานมักมีสาเหตุของความขัดแย้ง 4 สาเหตุ (เมธา สุดบรรทัด, 

2552) ดังนี้

1. การมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อมั่นในเหตุผลของตนเอง 

หรือความยึดมั่นในหลักวิชาการ ความขัดแย้งจะเป็นความขัดแย้งที่ค่อนข้างรุนแรงและต้องการการตัดสินที่

เด็ดขาด 

2. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน เกิดจากการท่ีเข้าใจความหมายของอีกฝ่ายหน่ึงผิดไปทั้งที่บางที

ทั้งสองฝ่ายอาจมีวัตถุประสงค์เหมือนกันหรือคล้ายกัน 

3. ความไม่เชื่อเป็นการส่วนตัว ความขัดแย้งประเภทนี้ไม่มีเหตุผลแต่อย่างใด เป็นเพียงความไม่

เชื่อฝีมือกัน

4. ความแตกต่างกันในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ความขัดแย้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะมีเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ไม่เหมือนกัน ฝ่ายหนึ่งพยายามจะให้อีกฝ่ายหน่ึงท�าตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตน  

ถ้าไม่ยอมก็จะมีการต่อสู้กัน

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 325



แนวคิดของความขัดแย้ง

แนวคิดของความขัดแย้งได้ถูกกล่าวถึงโดยนักวิชาการหลายท่าน โดย ยอร์จ ซิมเมล (ต้นศักดิ์ 

สนทินาม, 2562) กล่าวว่า ความขดัแย้งเป็นปฏสัิมพนัธ์แบบหน่ึง (sociation) ทีเ่กิดข้ึนในกลุ่มสมาชกิทีม่คีวาม

สมัพนัธ์ใกล้ชิดกนั โดยเชือ่ว่าความขดัแย้งระหว่างสองฝ่ายแสดงให้เหน็ลกัษณะความสมัพนัธ์ของทัง้สองฝ่าย 

โดยเป็นผลจากการที่มีความรู้สึกเข้าข้างตนเองมากกว่าเข้าข้างฝ่ายอื่น ความขัดแย้งมีอยู่ทุกองค์การซึ่งจะ

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลของความขัดแย้งคือจะเกิดความกลมเกลียวภายในกลุ่ม แต่ความกลม

เกลียวภายในกลุ่มหรือระหว่างกลุ่มก็จะเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งด้วย ในขณะที่ แมกซ์ เวเบอร์ (ต้นศักดิ์ 

สนิทนาม, 2562) ให้ความเห็นว่า ความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบุคคลเกิดได้ทุกที่ โดยเกิดจากการก

ระท�าของบคุคลทีต้่องการบรรลเุป้าหมายและเกดิปะทะกบัอกีฝ่ายหนึง่ ซึง่ความขดัแย้งเป็นผลมาจากการท่ีมี

ทรพัยากรหรอืรางวลัอย่างจ�ากัด ซึง่การแข่งขนักนัเป็นรปูแบบหนึง่ของความขดัแย้งด้วย และมอสคา ได้เสนอ

ว่า ความขัดแย้งในสังคม เป็นสิ่งปกติ เกิดโดยธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งท�าให้เกิดความก้าวหน้า

ระเบียบ และเสรีภาพ ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก คาร์ล มากซ์ ที่มอสคาเห็นว่าความขัดแย้งจะเกิดหลังจาก

ดิ้นรนหลุดพ้นความต้องการทางด้าน เศรษฐกิจบรรลุผลแล้ว จากนั้นคนจะดิ้นรนเพื่ออ�านาจภายหลัง ซึ่งจะ

น�ามาสู่ความขัดแย้ง

ลักษณะของความขัดแย้งในการท�างาน

การพิจารณาลักษณะของความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในองค์การสามารถพิจารณาได้จากผลที่ตามมา

หลังเกิดความขัดแย้งขึ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็นลักษณะใหญ่ ๆ จ�านวน 2 ลักษณะ คือ ความขัดแย้งที่

สร้างสรรค์และความขัดแย้งที่ท�าลาย (อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง, 2557, อ้างถึงใน เอื้องฟ้า เขากลม, 2562) ดังนี้

1. ความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ (Functional Conflict) เมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นในองค์การ ผลจาก

ความขัดแย้งนัน้จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อองค์การ เพราะความขดัแย้งจะส่งผลท�าให้มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

ในระดบับคุคล กลุม่ หรือองค์การ ซ่ึงการเปลีย่นแปลงจะท�าให้เกดิการพฒันาประสทิธภิาพในการท�างาน เกดิ

ความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งผลให้เกิดความส�าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ 

2. ความขัดแย้งที่ท�าลาย (Dysfunction Conflict) เป็นความขัดแย้งท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์การ แต่ส่งผลให้เกดิความเสยีหายกบับคุคล กลุม่ และองค์การ เป็นความขดัแย้งทีไ่ม่พงึประสงค์ให้เกดิข้ึน  

เพราะจะขัดขวางการท�างานของสมาชิกในองค์การ ท�าให้กลุ่มขาดความสามัคคีปรองดองกัน บรรยากาศใน

การท�างานมีความตึงเครียดสูง ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท�างาน หากความขัดแย้งที่ท�าลายมีความ

รนุแรงมากยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารควรรบีแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการท�างาน

และชื่อเสียงขององค์การ 

ประเภทของความขัดแย้ง 

เมือ่กล่าวถงึความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ทัง้ความขดัแย้งในสงัคมใหญ่หรอืความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้ ในส่วน

ประกอบย่อยของสังคมอย่างเช่นความขัดแย้งในองค์การน้ัน สามารถแบ่งลักษณะของความขัดแย้งออกได้

หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่การเลือกใช้เกณฑ์ของการแบ่งประเภทความขัดแย้งซึ่งมีความแตกต่างกันหลายรูป

แบบได้แก่ การพิจารณาจากมิติของความขัดแย้ง ผลของความขัดแย้งที่มีต่อองค์การ พื้นฐานการเกิดความ

ขัดแย้ง ประเด็นของความขัดแย้ง ทิศทางของความขัดแย้ง และระดับของความขัดแย้ง (เอื้องฟ้า เขากลม, 

2562) ดังนี้
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1. แบ่งตามมิติของความขัดแย้ง การแบ่งประเภทของความขัดแย้งโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง ตามมิติ

ของความขัดแย้งที่ก�าลังเกิดขึ้นสามารถแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วยมิติความขัดแย้ง

ทางความสัมพันธ์ มิติความขัดแย้งจากงาน และมิติความขัดแย้งจากกระบวนการท�างาน 

2. แบ่งตามผลของความขัดแย้งที่มีต่อองค์การ การแบ่งประเภทของความขัดแย้งตามผลกระทบ

จากความขัดแย้งที่มีต่อองค์การสามารถแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งท่ีส่งผลทาง

บวกและความขัดแย้งที่ส่งผลทางลบต่อองค์การ 

3. แบ่งตามพื้นฐานของการเกิดความขัดแย้ง การแบ่งประเภทของความขัดแย้งตามพื้นฐานการ

เกดิความขัดแย้งโดยพจิารณาว่าความขดัแย้งทีเ่กดิขึน้มสีาเหตมุาจากลกัษณะใด ซึง่สามารถแบ่งความขัดแย้ง

ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความขัดแย้งในสาระส�าคัญและความขัดแย้งในความรู้สึก 

4. แบ่งตามประเด็นของความขัดแย้ง การแบ่งประเภทของความขัดแย้งด้วยการพิจารณา  

ตามประเด็นที่เป็นต้นเหตุท�าให้เกิดความขัดแย้งสามารถแบ่งความขัดแย้งออกเป็น 4 ประเภท คือ ความขัด

แย้งในเป้าหมาย ความขัดแย้งจากความคิดเห็น ความขัดแย้งจากความรู้สึก และความขัดแย้งจากพฤติกรรม 

5. แบ่งตามทิศทางของความขัดแย้ง การแบ่งประเภทของความขัดแย้งตามทิศทางของการเกิด

ความขัดแย้งโดยยึดหลักการพิจารณาตามทิศทางการบังคับบัญชาหรือการแบ่งส่วนงาน ตามโครงสร้างของ

องค์การ โดยโครงสร้างขององค์การ (Organization Structure) คอื ภาพการจัดความสมัพนัธ์ของส่วนประกอบ

ต่าง ๆ  ให้สามารถท�างานบรรลุเป้าหมาย แสดงสายการบังคับบัญชาระดับของต�าแหน่ง และยึดหลักการแบ่ง

งานกนัท�าตามกฎระเบยีบหรอืข้อปฏบิตัขิององค์การ ซึง่การแบ่งประเภทของความขัดแย้งตามทศิทางของการ

เกิดความขัดแย้งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ความขัดแย้งตามแนวนอน ความขัดแย้งตามแนวดิ่ง และ

ความขัดแย้งตามแนวทแยง 

6. แบ่งตามระดบัของความขดัแย้ง การแบ่งประเภทของความขัดแย้งตามระดบัของความขดัแย้ง

ที่เกิดขึ้น พิจารณาจากจ�านวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของบุคคลที่

มีความซับซ้อน โดยแบ่งความขัดแย้งตามระดับของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในองค์การออกเป็น 4 ระดับ คือ 

ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในกลุ่ม ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม 

และความขัดแย้งระหว่างองค์การ 

แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการท�างาน

การแก้ปัญหาความขัดแย้งในการท�างานมีลักษณะแนวทางพื้นฐานตามพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ใน

สถานการณ์ของความขัดแย้งมีด้วยกัน 5 แนวทาง (สมิต สัชฌุกร, 2550) ดังนี้ 

1. การหลกีเลีย่ง (Avoidance) วธิกีารน้ีมกัจะพยายามให้ตนเองหนีไปจากเหตกุารณ์ทีเ่ป็นปัญหา

ขดัแย้ง โดยไม่ยุง่เกีย่วกบัฝ่ายตรงข้ามทีจ่ะน�าข้อโต้แย้งเข้ามาหาตน หรอืโดยวธิกีารเปลีย่นประเดน็การสนทนา 

วธิกีารหลีกเลีย่งจงึเป็นการหนปัีญหา ผูท้ีใ่ช้วิธกีารหลีกเล่ียงอาจต้องคอยหวาดระแวงว่าวันใดวนัหน่ึงจะหลกี

เลี่ยงไม่ได้ จึงนิยมใช้ส�าหรับผู้อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการเผชิญหน้า แต่อาจจะใช้ได้ดีส�าหรับประเด็น

ปัญหาที่ไม่ค่อยจะส�าคัญนัก 
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2. การปรองดอง (Accommodation) เป็นวิธีการแก้ปัญหาด้วยการยอมเสียสละความต้องการ

ของตนเอง เพ่ือทีจ่ะให้ฝ่ายตรงข้ามบรรลคุวามต้องการของตน เป็นการสร้างความพงึพอใจให้แก่อกีฝ่าย เพือ่

หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

3. การประนีประนอม (Compromise) เป็นวิธีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้ง สามารถตกลง

กันได้โดยวิธี พบกันครึ่งทาง ต่างฝ่ายต่างต้องยอมลดความต้องการของตนบางส่วน 

4. การแข่งขัน (Competition) เป็นการใช้วิธีเอาแพ้เอาชนะ เพื่อให้ตนเองสามารถบรรลุความ

ต้องการ อาจจะต้องใช้อ�านาจหรือการแสดงความก้าวร้าวรุนแรง อันอาจจะเกิดมาจากเมื่อมีอุปสรรคหรือสิ่ง

ขัดขวางมิให้บรรลุเป้าหมาย จึงใช้วิธีการที่อาจจะต้องท�าลายอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนหวังไว้ผู้ที่อยู่ใน

ลักษณะของการแข่งขัน 

5. การร่วมมือ (Collaboration) คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะหันหน้าเข้าหารือกันเพื่อหาวิธีที่ดี

ที่สุดในการช่วยกันบริหารความขัดแย้ง การร่วมมือกันเป็นการท�าความตกลงกันในลักษณะของการบรรลุถึง

ข้อยตุโิดยวธิกีารซึง่คูก่รณทีัง้สองฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมคีวามพงึพอใจ และยินยอมพร้อมใจ รวมทัง้ยอมทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามผลของข้อยุตินั้น

กล่าวโดยสรุปว่า หากมองให้ดีแล้วความขัดแย้งมีทั้งส่งผลดีและไม่ดีต่อองค์การ โดยความขัด

แย้งในด้านท่ีดีนั้นคือ ส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการท�างาน มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาในการ

ท�างานอยู่เสมอ อีกทั้งยังท�าให้เกิดความสามัคคีกันในกลุ่มหรือองค์การ เกิดความร่วมมือในการท�างานอย่าง

มปีระสิทธภิาพ ส่วนความขดัแย้งทีม่ากเกินไปนัน้ อาจส่งผลทีไ่ม่ดีต่อองค์การได้ คอืท�าให้เกดิการแตกแยกใน

องค์การ เสียโอกาสในการแข่งขนั หรอืสญูเสยีบคุลากรทีม่คีณุภาพไป อย่างไรกต็ามหากองค์การบรหิารความ

ขัดแย้งนัน้ให้ด ีช่วยบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึน ความขัดแย้งยังมปีระโยชน์อย่างมากในบางสถานการณ์ คอื 

สามารถเพ่ิมความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดแนวทางการแกปัญหาที่ดีท่ีสุด ก่อให้เกิดนวัตกรรม

ใหม่ๆ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เข้าใจกันมากกว่าเก่าด้วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือ

พัฒนางานวิจัยดังนี้

ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ผู้ท�าวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

1. ปรารถนา หลีกภัย 
และ เทพยุดา เฝื่อ

คง (2564)

การจัดการความขัด
แย้งของข้าราชการใน
องค์การบริหารส่วน
ต�าบลในจังหวัดตรัง

ผลการวิจัยพบว่า ความขัดแย้งภายในอบต.ใน
จังหวัดตรัง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีสาเหตุจากปัจจัยด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล 
สาเหตุจากปัจจัยด้านสภาพขององค์การ และสาเหตุ
จากปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์ในการท�างานตามล�าดับ 
การจัดการความขัดแย้งของข้าราชการคือ วิธีการ
ประนีประนอม วิธีการไกล่เกลี่ยวิธีการหลีกเลี่ยง วิธี
การเผชิญหน้า และวิธีการบังคับ ตามล�าดับ
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ที่ ผู้ท�าวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

2. ปรารถนา หลีกภัย 
(2564)

การจัดการความขัด
แย้งจากการท�างานของ
ข้าราชการครูในจังหวัด
ตรัง

สาเหตุของความขัดแย้งจากการท�างานของ
ข้าราชการครูในจังหวัดตรัง คือ สาเหตุจากปัจจัย
ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล สาเหตุจากปัจจัยด้าน
สภาพองค์การ และสาเหตุจากปัจจัยด้านปฏิสัมพันธ์
ในการท�างาน ตามล�าดับ วิธีการจัดการความขัดแย้ง
จากการท�างานของข้าราชการครูในจังหวัดตรัง คือ 
วิธีการประนีประนอม วิธีการไกล่เกลี่ย วิธีการเผชิญ
หน้า วิธีการหลีกเลี่ยง และวิธีการบังคับ ตามล�าดับ

3. ปวารณา งามบุญ
แถม (2558)

การจัดการความขัด
แย้งภายในองค์กร
ของพนักงานธนาคาร
พาณิชย์ กลุ่มเจนเนอ
ร์เรชั่นวาย

ความมุ่งมั่นและการให้ความร่วมมือเป็นสาเหตุของ
ความขัดแย้งมากที่สุด รูปแบบการจัดการความขัด
แย้งที่พนักงานใช้มากที่สุดคือ แบบการประสาน
ประโยชน์ ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของ
ความขัดแย้งกับการจัดการความขัดแย้งพบว่ามีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณา
แต่ละรูปแบบการจัดการความขัดแย้งพบว่าการ
จัดการความขัดแย้งแบบประสานประโยชน์มีความ
สัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในขณะที่การจัดการความ
ขัดแย้งแบบเผด็จการมีความสัมพันธ์ในระดับต�่ากับ
ทุกสาเหตุความขัดแย้ง

4. ธมลณัฏฐ์ อุดม
พันธุ์ และมณีรัตน์ 
ภาคธูป (2559)

ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบภาวะผู้น�าของ
หัวหน้าหอผู้ป่วยในกับ
การจัดการความขัดแย้ง
ในโรงพยาบาลเอกชน

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยในเป็นแบบ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาเป็นแบบแลกเปลี่ยน
และแบบตามสบายน้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ยการ
จัดการความขัดแย้งหัวหน้าหอผู้ป่วยในการจัดการ
ความขัดแย้งทั้ง 5 รูปแบบ โดยการประนีประนอม
มากที่สุด รองลงมาคือ การยอมให้ การร่วมมือ 
การหลีกเลี่ยง และการเอาชนะ ภาวะผู้น�าแบบ
เปลี่ยนแปลงและแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับการจัดการความขัดแย้ง ส่วนแบบตามสบาย
มีความสัมพันธ์เชิงลบ

จากการทบทวนวรรณกรรมในงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบัความขดัแย้งนัน้ สาเหตขุองความขดัแย้งขึน้

อยู่กับลักษณะการด�าเนินงานและการบริหารจัดการภายในองค์การนั้น การจัดการความขัดแย้งมักใช้รูปแบบ

การประนีประนอมมากที่สุด ซึ่งยังไม่มีผู้ใดได้ศึกษาความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอ

ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากรใน

องค์กร : กรณศีกึษาองค์การบรหิารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุง่ใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยศกึษาสาเหตุ

ของความขดัแย้งในการท�างานตามแนวคดิของเมธา สุดบรรทดั (2552) และศกึษาแนวทางการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งในการท�างานตามแนวคิดของสมิต สัชฌุกร (2550) ตามกรอบแนวคิดในภาพที่ 1.1 ดังนี้
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สาเหตุของความขัดแย้งในการท�างาน 

1. การมีความเห็นไม่ตรงกัน

2. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน

3. ความไม่เชื่อเป็นการส่วนตัว

4. ความแตกต่างกนัในเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

1. การหลีกเลี่ยง

2. การปรองดอง

3. การประนีประนอม

4. การแข่งขัน

5. การร่วมมือกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

4. สถานะงาน

5. รายได้ต่อเดือน

6. ระดับการศึกษา

7. สถานภาพ

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาเกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคล เกิดความขัดแย้งระหว่างสายงานเกิดความขัดแย้ง

ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เกิดความขัดแย้งในเรื่องการแบ่งหน้าที่กันไม่ชัดเจนในหน่วยงาน และการทบทวน

วรรณกรรม ควรท�าวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในการท�างานของบุคลากร และแนวทางการแก้

ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ายาง อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด

นครศรธีรรมราช เพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้ทีจ่ากการวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิตัหิรือแก้ปัญหาโดยตรง ช่วยท�าให้

ผู้ปฏิบัติได้เลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด และท�าให้ทราบข้อเท็จจริงต่างๆซึ่งน�ามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุง

หรือพัฒนาบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น
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A Study of Engagement Components to An Organization 
in The MICE Industry
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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�าเนนิการ

ด้านการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ต่อไป

ค�าส�าคัญ : ความทุ่มเทมีใจ

Abstract

The purpose of this study is to clarify the engagement components to an organization in 

the MICE industry by applying the qualitative research method and researching from research papers, 

involved theory, publishing academic reports and involved reports in The MICE industry. The finding 

of this study found that the components of organization’s engagement are 1) Organization’s goals 

acceptance 2) Long term membership needs 3) Attempt and devotion of Organization’s success. 

The research results will be used to develop the human resource study and engage in organization’s 

human resource systems in The MICE industry.

Keyword : Engagement 

บทน�า

อตุสาหกรรมไมซ์ ถอืเป็นอตุสาหกรรมท่ีสร้างรายได้เข้าสูป่ระเทศ และยงัสร้างการกระจายรายได้ 

ไปสู่หลากหลายธุรกิจ ซึ่งเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ท�าให้ภาครัฐและเอกชน

จึงพยายามพัฒนาศักยภาพของการเป็นเมืองเป้าหมายของการจัดกิจกรรมไมซ์ โดยแนวโน้มการพัฒนาของ

อุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ หน่ึงในประเด็นที่ให้ส�าคัญ คือด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ โดย

องค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์โดยส่วนมากจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ที่มีอัตราการลาออกและย้ายสถานที่ท�างาน
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ของบคุลากรในองค์กร ในอตุสาหกรรมไมซ์ค่อนข้างบ่อยและรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรไม่สามารถสรรหาบคุลากร

ทดแทนให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการขององค์กร อีกทั้งการรับพนักงานใหม่มีต้นทุนสูงกว่าการรักษา

พนักงานเก่า โดยมีต้นทุนอันเกิดจากกระบวนการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทักษะและความสามารถ

ของพนกังานเพือ่ให้พร้อมต่อการปฏบิตังิาน และต้นทนุค่าเสียโอกาสจากการขาดแคลนพนักงานในการด�าเนนิ

งานขององค์กร หากมกีารพฒันาและเสริมสร้างความทุม่เทมใีจตอ่องค์กรจะช่วยให้ลดปัญหาดังกล่าว อนัน�า

มาซึ่งการมีประสิทธิภาพของบุคคลากรและมีประสิทผลที่ดีต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวการศกึษาคร้ังน้ีจงึมวีตัถุประสงค์ส�าคญัในการพฒันาองค์ประกอบปัจจยั

ความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ สืบเนื่องจากการค้นคว้าวิจัย ท้ังแนวคิด ทฤษฎี อีกทั้งสืบค้น 

พิจารณา และรวบรวม ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของผู้อ่ืน บทความทางวิชาการ พบว่า การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของอุตสาหกรรมไมซ์ ในด้านความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรน้ัน ข้อมูลปรากฎยังไม่เพียงพอ และมีการท�า

วจิยัในด้านนีค่้อนข้างน้อย ดังนัน้ผูว้จิยัจงึท�าการศกึษาองค์ประกอบปัจจยัความทุม่เทมใีจต่อองค์กรในอตุสาห

กรรมไมซ์ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการวิจัยที่เกี่ยวข้องและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมไมซ์ อัน

จะน�าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความหมายของความทุ่มเทมีใจ 

นกัวชิาการจ�านวนมากให้ความสนใจศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งความทุม่เทมใีจ จนสร้างเป็นแนวคิดและ

ทฤษฎีความสุขในงานไว้หลากหลาย ได้ให้ความหมายของความทุ่มเทมีใจ ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์ (2561) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้สึกผู้ปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์

ลึกซึ้งต่อองค์กรนั้น โดยแสดงออกมาถึงความภาคภูมิใจ และท�าประโยชน์ให้กับองค์กรน้ันแบบทุ่มสุดตัว  

เพราะเช่ือมัน่ใน วสิยัทศัน์ และเป้าหมาย มคีวามต้องการเป็นส่วนหน่ึงขององค์กรแบบเตม็รูปแบบ แสดงออก

ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นในองค์กร 

พชิชาภร จวงวาณชิย์ (2560) ได้กล่าวว่า การรู้สึกของบคุคลผูน้ั้นได้มส่ีวนร่วมขององค์กร ต้องการ

ที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์กร มีเป้าชัดเจนไปในทิศทางเดียวกับผู้บริหาร และมีความเชื่อมั่นในค่า

นิยมขององค์กร

ธนาภรณ์ ถาวรวัฒน์สกุล (2557) ได้กล่าวว่าความทุ่มเทมีใจ คือ เรื่องทัศนคติของบุคคลที่มีต่อ

องค์กร มคีวามต้องการเป็นสมาชกิขององค์กร และมคีวามพร้อมทีจ่ะใช้ความสามารถของตนเองทุม่เทให้กบั

องค์กร มีความเชื่อและยอมรับเป้าหมายขององค์กรไปในทิศทางเดียวกัน 

ปานกมล ทรัพยสาร (2558) ให้ความหมายความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ว่าคือการมีส่วนรวมของ

สมาชิกกับองค์กรและสามารถเข้ากับองค์กรได้อย่างดี รวมถึงการที่สมาชิกพยายามทุ่มเทต่องาน จนก่อให้

เกิดความรักความผูกพัน
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ธนวฒัน์ เพชรพนัธ์ (2558) กล่าวว่าความทุม่เทมใีจในการท�างาน คอื การเน้นความรู้สึกเป็นหลกั

ของการท�าให้องค์กรและงานประสบความส�าเรจ็ โดยปฏบัิตงิานด้วยความพงึพอใจ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้า 

และการทุ่มเทอย่างเตม็ความสามารถให้กับองค์กร และมคีวามจงรกัภกัดแีละท�างานเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร 

รัศมี อิสลาม (2560) ให้ความหมายของ ความทุ่มเทมีใจในการท�างานว่า หมายถึง การท่ีรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความมุ่งมั่นที่จะท�างานให้องค์กร มีความจงรักภักดี โดยที่ไม่คิดจะเปลี่ยนองค์กร

นริญทร ประจักษ์ธีรนนท์ (2555) ให้ความหมายของ ความทุ่มเทมีใจในการท�างานว่า หมายถึง 

ความเชื่อของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ค่าและส�าคัญ มีความตั้งใจที่ท�างานนั้นให้ออก

มาตามเป้าหมาย

แก้วแสง ธัญธิภา (2559) กล่าวว่า ความทุ่มทมใีจในงานนัน้ หมายถงึ สภาวะทางจติใจทีแ่สดงออก

ต่อองค์ ในเรื่องของการยอมรับเป้าหมายขององค์กรได้ พร้อมเสียสละและอุทิศตนต่อองค์กร เพื่อให้องค์กร

ก้าวหน้า ท�างานด้วยความซือ่สตัย์ มทีศันคตเิชิงบวกทีดี่ต่อองค์กร มคีวามพยายามน�าพาองค์กรสู่ความส�าเรจ็ 

อจัฉรย์ี มานะกจิ และประสพชยั พสุนนท์ (2562) ความทุม่เทในการท�างาน หมายถึง คณุลักษณะ

ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ด้วยความพยายาม อดทน เพื่อให้ท�างาน

ส�าเร็จ 

จากการศกึษาความหมายของความทุม่มใีจจากองค์กรตวัอย่างในอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  สามารถสรุป

และบรูณาการเข้ากบัความทุม่เทมใีจต่อองค์กรในอตุสาหกรรมไมซ์ได้ว่า ความทุม่เทมใีจ หมายถงึการรบัรู้อนั

แรงกล้าของบุคคลนั้น ที่ได้มีการตอบสนองด้วยการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ที่เกิดจากความผูกพัน

อย่างลึกซึ้งต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ มีความต้องการที่จะเติบโตและก้าวหน้าในองค์กร และก้าวหน้าใน

เส้นทางอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้เกิดความก้าวหน้าประสบความ

ส�าเร็จในอุตสาหกรรมไมซ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่บุคคลนั้นมีมุมมอง

และยอมรบัไปในทศิทางเดยีวกบัผูบ้รหิารและเพือ่นร่วมงาน พร้อมผลกัดนัองค์กร สูอ่งค์กรทีเ่ป็นมอือาชีพใน

อุตสหกรรมไมซ์ในประเทศและสากล

การจัดล�าดับขั้นของความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร

The Gallup Organization (2006, อ้างถึงใน วราภร แซ่ปึง, 2560) ซึ่งเป็นองค์การทางด้านวิจัย

และที่ปรึกษาในด้านความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากร ลูกค้า และรวมถึงประชากรทั่วโลก 

ได้คิดเครื่องมือส�าหรับการใช้ประเมินการท�างานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่เรียกว่า Gallup Q – 12 ซึ่งคือ

การศึกษา 12 ปัจจัยในการสร้างความทุ่มเทในองค์กร ด้วยการจัดล�าดับขั้นของความทุ่มเทมีใจในองค์กร ไว้ที่ 

4 ระดับ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ความต้องการพื้นฐาน ประกอบด้วย ความคาดหวังในงานที่ท�า อุปกรณ์และเครื่องมือ 

ขั้นที่ 2 การได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย การได้รับการยอมรับ โอกาสในการได้แสดงความสามารถ การ

พัฒนาและการได้รับการดูแล ขั้นที่ 3 ความก้าวหน้าในการท�างาน ประกอบด้วย การเรียนรู้และพัฒนา และ

ความก้าวหน้า และขั้นที่ 4 การท�างานเป็นทีม ประกอบด้วย การรับฟังความคิดเห็น เพื่อนร่วมงานคุณภาพ 

ภารกิจและวัตถุประสงค์ และเพื่อนร่วมงานที่ดี 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งสามารถสรุปขั้น

ตอนการศึกษาวิจัยได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ด�าเนินการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี อีกทั้งสืบค้น พิจารณา และรวบรวม ข้อมูลจาก

วิทยานิพนธ์ของผู้อื่น บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสารทางวิชาการ ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต งานวิจัย 

และข้อมูลทางสถติทิีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและถกูต้อง จากแหล่งข้อมลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื และ

เป็นที่ยอมรับ

ขั้นตอนที่ 2 ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 3 ด�าเนินการสังเคราะห์ผลการศึกษา และน�าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 

กรอบแนวคิด

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาดังนี้ 

ตัวแปรต้นตัวแปรตาม

องค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจ

ต่ออุตสาหกรรมไมซ์
บุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสรุป

ผลวิจัยได้ดังนี้ 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบของปัจจัยของความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร

ที่มา 

องค์ประกอบของปัจจัย
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ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตอ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก (หนึ่งฤทัย สร้อยยอดทอง 
และโชติ บดีรัฐ, 2564)

✓ ✓ ✓

ความผูกพันต่อองค์กรของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บางเขน (สุฬดี กิตติวรเวช และณิชา ว่องไว, 2564)

✓ ✓ ✓
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ความผูกพันต่อองค์กรของ บุคลากรส�านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (โมรยา วิ
เศษศรีม, สโรชินี ศิริวัฒนา, และวรพล เพ็ชรภูผา, 2564)

✓ ✓ ✓

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวายใน
ธุรกิจร้านอาหารระดับหรูในกรุงเทพมหานคร (ณัฐพล ตรีบุสยะรัตน์, 2564)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชน ABC ในจังหวัดนครราชสีมา) (พรทิพย์ ต้อยหมื่น
ไวย และอัมพาพร ลีลามโนธรรม, 2563)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานโรงพยาบาลเอกชน ABC ในจังหวัดนครราชสีมา) (พรทิพย์ ต้อยหมื่น
ไวย และอัมพาพร ลีลามโนธรรม, 2563)

✓ ✓ ✓

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรบริษัท 
ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จ�ากัด (กวี โฉมเฉลา, มณฑิรา ลีลาประชากุล, นิพิฐพนธ์
สนิทเหลือ, นรรถสรรพ เล็กสู่, และเฉลิมชาติเมฆแดง, 2563)

✓ ✓ ✓

บุพปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเจนเนอเรชั่
นวาย ของธนาคารออมสิน (ชัชวาล ดวงบุบผา, 2563)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างความจงรักภักดีต่อองค์กรกับผลการด�าเนินงานของโรง
พยาบาลเอกชนในประเทศไทย (วัชรพงศ์ สีดาน้อย, รวีระยา ภัทรอาชาชัย, 
และมณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง, 2562)

✓ ✓ ✓

แรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานฝ่ายการแพทย์โรง
พยาบาลหัวเฉียว (ภรณ์ศิรินทร์ ทันสมัย และตวงรัตน์ เจริญดี, 2562)

✓ ✓ ✓

ความผูกพันต่อองค์กรบุคลากรส�านักงานอัยการภาค 7 
(มนูญ จันทร์สมบูรณ์ และไกรวิจิตร อรพรรณ, 2561)

✓ ✓ ✓

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น�าของผู้บังคับบัญชาที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อ
องค์การของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา มหา
วิทยาลัยเกษรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์, 2561)

✓ ✓ ✓

ผลกระทบของความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อความความพึงพอใจในงานของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 
(อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และประวีณ ปานศุภวัชร, 2561)

✓ ✓ ✓

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการสื่อสารในองค์การและความทุ่มเทใน
การท�างานที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร (ชุลีวรรณ สุวิสุทธิ์ และสุนทรี ศักดิ์ศรี, 2561)

✓ ✓ ✓
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อิทธิพลของปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของข้าราชการกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส�านักงาน
ปศุสัตว์เขต 3 (กนกอร รัตนพันธุ์ และสุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร, 2560)

✓ ✓ ✓

อิทธิพลของช่วงอายุต่อความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนรวมและความ
ผูกพันต่อองค์กรในวิชาชีพบัญชี (พิชชาภร จวงวาณิชย์, 2560)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์กร 
และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ณัฐวรา ชมแก้ว, ธนายุ ภู่วิทยาธร, และนิตย์ หทัยวสี
วงศ์ สุขศรี, 2560)

✓ ✓ ✓

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานขับรถในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (สุวัฒน์ 
แพนลา, 2559)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
บุคลากรสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (แก้วแสง 
ธัญธิภา, 2559)

✓ ✓ ✓

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานฝ่ายสนับสนุนและ ฝ่ายปฏิบัติการ
ประจ�าส�านักงานบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(ส�านักงานใหญ่) (สุวิรดา อนันตสิน และอรุณดี สุดาภรณ์, 2559)

✓ ✓ ✓

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว (กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย และนิลาวรรณ 
งามข�า, 2559)

✓ ✓ ✓

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงและความผูกพันต่อองค์กร
กับคุณภาพชีวิตการท�างานของข้าราชการทหาร กรมแพทย์ทหารบก (อรัญญา 
ออมสินสมบูรณ์, 2559)

✓ ✓ ✓

ท�าการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
สหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดชัยนาท (ปมินตา สมณะ, 2558)

✓ ✓ ✓

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก (ธัญพิชชา 
สามารถ, 2558)

✓ ✓ ✓

กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานแผนกครัวโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวในประเทศไทย (ธนวัฒน์ เพชร
พันธ์, 2558)

✓ ✓ ✓
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จากตารางที ่1 แสดงถงึองค์ประกอบของปัจจยัความทุม่เทมใีจต่อองค์กร ทีส่ามารถน�ามาพฒันา

และบูรณาการใช้กับอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถสรุปได้ดังนี้

1) ปัจจยัองค์ประกอบความทุม่เทมใีจต่อองค์กร ด้านการยอมรับเป้าหมายขององค์กร พบว่า การ

ยอมรบัเป้าหมายขององค์กรเป็นสิง่ทีส่�าคญัอนัดบัต้น จากการศึกษาของชชัวาล ดวงบบุผา (2563) พบว่า การ

ยอมรับเป้าหมาย ขององค์กร มีความส�าคัญ เนื่องจากการที่พนักงานยอมรับเป้าหมาย เป็นการสะท้อนว่า

พนกังานมคีวามเข้าใจในจดุมุง่หมาย จะท�าให้พนกังานปฏบัิตงิานด้วยความความเตม็ใจ ซึง่สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พรทิพย์ ต้อยหมื่นไวย และอัมพาพร ลีลามโนธรรม (2563) กล่าวว่าการที่องค์กรก�าหนดเป้าหมาย

ชัดเจน พร้อมทั้งผู้บริหารมีการมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์ องค์กรมีการพัฒนาอยู่ตลอดและมีการตั้งวัตถุประสงค์ที่ส่ง

เสรมิให้พนกังานท�างานเป็นทมี เพือ่ให้งานออกมาตามเป้าหมาย ท�าให้พนักงานกระตอืรือร้น และพฒันาตวั

เองอยู่ตลอดเวลา ท�าให้องค์กรเกิดความม่ันคงเป็นที่ยอมรับของคนภายนอก รวมทั้ง ณัฐพล ตรีบุสยะรัตน์ 

(2564) กล่าวว่า การที่พนักงานยอมรับแนวทางการท�างานเพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย และค่านิยมที่ไป

ในทิศทางเดียวกับองค์กร จะท�าให้พนักงานเอาใจใส่ในการท�างาน พนักงานมีความรู้สึกรัก เห็นองค์กรนั้น

เป็นบ้านหลังที่สอง สอดคล้องกับ มนูญ จันทร์สมบูรณ์, และไกรวิจิตร อรพรรณ (2561) กล่าวถึงว่า การเกิด

ซึ่งความทุ่มเทมีใจ มีอิทธิพลจากความเช่ือมั่นในโครงสร้างบริหารขององค์กร รวมถึงวัฒนธรรมและค่านิยม 

ว่าเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินด้วยจริยธรรม และมีนโยบายที่สร้างความกระตือรือร้นให้กับบุคลากร จึงท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่นในการยอมรับเป้าหมาย ดังนั้น จากการยอมรับเป้าหมายขององค์กรตัวอย่างที่ได้ศึกษา จึงสรุป

และน�ามาบูรณาการใช้กับองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ว่า การยอมรับเป้าหมายขององค์กรในอุตสาหกร

รมไมซ์ หมายถงึ การมคีวามเชือ่มัน่ว่าเป้าหมายในการท�างานของตนน้ันมคีวามสอดคล้องไปในทศิทางเดยีว

กบัเป้าหมายและวสิยัทศัน์ขององค์กรในอตุสา-หกรรไมซ์ มคีวามรูแ้ละความเข้าใจอย่างรอบด้านในตวัองค์กร

และภาพรวมในธุรกิจไมซ์ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน และเป็นผู้ที่มองเห็นทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ที่

ตนท�างานอยู่นั้น ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ปัจจัยองค์ประกอบความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร ด้านความต้องการที่จะเป็นสมาชิกระยะยาวใน

องค์กร พบว่า การที่พนักงานต้องการที่จะเป็นสมาชิกระยะยาว โดยไม่ได้วางแผนย้ายที่ท�างานนั้น เกิดจาก

ความผูกพนัต่อองค์กรอย่างลกึซึง้ แต่พนกังานจะให้ความส�าคญักบัการวางแผนการเตบิโตในองค์กรแบบระยะ

ยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ หนึ่ง-ฤทัย สร้อยยอดทอง และโชติ บดีรัฐ (2564) พบว่า ความต้องการที่จะ

ด�ารงความเป็นสมาชิกขององค์กร คือการทุ่มเทในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อจะด�ารงความเป็นสมาชิกของ

องค์กร ทั้งนี้เพราะว่าพนักงานขององค์กรมีความศรัทธาต่อหน่วยงานที่ได้ท�างาน ท�าให้มีความผูกพันต่อการ

ด�าเนินงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานก็มีความก้าวหน้าในการงาน รวมทั้งงานวิจัยของ สุวิรดา อนันตสิน และอรุณ

ด ีสุดาภรณ์ (2559) สอดคล้องและพบว่า ความปรารถนาทีเ่ป็นพนักงานไว้ซึง่ความเป็นสมาชกิขององค์กร ยงั

แสดงออกมาจากความรูส้กึทีไ่ม่คดิจะลาออกไปท�างานทีอ่ืน่แม้จะมโีอกาสทีด่กีว่า ยงัคงผกูพนัทีจ่ะท�างานต่อ

เนื่อง และงานวิจัยของ ณัฏฐาพัชญ์ มงคลธารณ์ (2561) พบว่า การที่องค์กรมีการสร้างวัฒนธรรมในการให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง มีส่วนส่งผลให้เกิดความ

ผกูพันต่อองค์กร น�าพามาซึง่ความปรารถนาของบคุลากรทีจ่ะด�ารงไว้ซึง่ความเป็นสมาชกิอย่างระยะยาว การ

ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมและเป็นประโยชน์ต่อบคุคลากร ท�าให้เกิดการยกระดบัความผูกพัน

ด้านความต้องการที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกขององค์กร ดังน้ัน จากความต้องการที่จะเป็นสมาชิกระยะยาวใน
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องค์กรตัวอย่างท่ีได้ศึกษา จึงสรุปและน�ามาบูรณาการใช้กับองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ ได้ว่า ความต้องการ

ทีจ่ะเป็นสมาชกิระยะยาวในองค์กรในอตุสาหกรรมไมซ์ หมายถงึ การวางแผนการเตบิโตในอนาคตของตนท้ัง

ในองค์กรและอุตสาหกรรมไมซ์ โดยไม่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปองค์กรหรืออุตสาหกรรมอื่น และ

อาจมีแนวโน้มถึงขั้นปฏิบัติงานจนเกษียณอายุจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมไมซ์ มีความ

เสียสละ อุทิศตน และส่งมอบความจงรักดีต่อองค์กรของตนตลอดการปฏิบัติงาน และมีความภาคภูมิใจใน

องค์กร มีความพร้อมต่อการเป็นกระบอกเสียงเพื่อสร้างชื่อเสียงองค์กรต่อหน่วยงานอื่นในอุตสาหกรรมไมซ์

ทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศและระดับสากล

3) ปัจจยัองค์ประกอบความทุม่เทมใีจต่อองค์กร ด้านความพยายามและทุม่เทเพือ่การส�าเรจ็ของ

องค์กร พบว่า พฤติกรรมการตอบสนองของพนักงานที่มีความพยายาม เพื่อให้เกิดความส�าเร็จขององค์กร มี

ความตัง้ใจในการท�างานตามเป้าหมาย สอดคล้องกบังานวจิยัของ รุง่ทิวา ศรบีรรเทา และธนัยาภรณ์ นวลสงิห์ 

(2563) ทีพ่บว่า ความทุม่เทมใีจของบคุคลากรน้ัน จะแสดงออกด้วยความพยายามเพือ่ให้เกิดความส�าเร็จ โดย

มคีวามต้ังใจในการปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย เสยีสละ และมพีฤตกิรรมมกีารพฒันาตนเองตลอดเวลา งาน

ท่ีได้รับนั้นตรงตามความรู้ความสามารถ และท่ีมีความส�าคัญคือ การได้ท�างานในสถานที่อาคารที่เหมาะสม 

การเดนิทางมาสะดวก และการได้มกีจิกรรมทีไ่ด้เน้นการมส่ีวนร่วมของคนในองค์กร ซึง่สอดคล้องเช่นกบังาน

วจัิยของ หนึง่ฤทยั สร้อยยอดทอง, และโชต ิบดรัีฐ (2564) ทีก่ล่าวว่า การทุม่ทมใีจต่อองค์กรของพนักงานนัน้ 

มาจากการได้รบัผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเองได้รบัมอบหมายตรงตามประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ จึง

ท�าให้พนกังานมคีวามตัง้ใจ ทุม่เท ใช้สตปัิญญาของตนเองเพือ่ปฏบิตังิานตามวตัถปุระสงค์ นอกจากนัน้ สวุริดา 

อนนัตสิน และอรณุดี สดุาภรณ์ (2559) ได้กล่าวว่า ความทุม่เทมใีจต่อองค์กร ในด้านความพยายามทุม่เทนัน้ 

จะได้เห็นได้จากเวลาการท�างานของพนกังาน ซ่ึงเมือ่ถึงเวลาเลิกงาน พนักงานก็ยังเตม็ใจทีจ่ะอยู่ต่อเพือ่ท�างาน

ให้เสร็จ ดงันัน้ จากด้านความพยายามและทุม่เทเพือ่การส�าเร็จขององค์กรตวัอย่างทีไ่ด้ศกึษา จงึสรุปและน�ามา

บูรณาการใช้กบัองค์กรในอตุสาหกรรมไมซ์ ได้ว่าความพยายามและทุม่เทเพือ่การส�าเร็จขององค์กรในอตุสาห

กรรมไมซ์ หมายถึง พฤตกิรรมของตนทีม่คีวามปรารถนาจะช่วยเหลอืสนบัสนนุองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ ยกระดบั

องค์กรมุ่งสู่องค์กรชั้นน�าในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ ผ่านการปฏิบัติงานอย่างพยายามและทุ่มเท ดึงศักยภาพ

ของตนออกมาเพื่อสร้างความส�าเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจไมซ์ขององค์กร หรือส�าเร็จเกินความคาดหมาย

ที่ได้ตั้งเป้าไว้ อีกทั้งมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้อื่นในองค์กรหากต้องการแรงสนับสนุนในงานด้านอื่น ๆ

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบปัจจัยความทุ่มเทมีใจต่อองค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ในครั้งนี้ พบว่า 

ประกอบด้วย 3องค์ประกอบ ได้แก่ การยอมรบัเป้าหมายขององค์กร ความต้องการทีจ่ะเป็นสมาชกิระยะยาว

ในองค์กร และความพยายามและทุ่มเทเพื่อการส�าเร็จขององค์กร ซึ่งเกิดจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี อีกทั้ง

พิจารณา และรวบรวม ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ของผู้อื่น บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสารทางวิชาการ 

งานวจิยั เพ่ือเป็นแนวทางในการน�าไปใช้ในการบรหิารจดัการทรพัยากรมนษุย์ขององค์กรในอตุสาหกรรมไมซ์ 

อันน�ามาซึ่งการเติบโตและความส�าเร็จขององค์กรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
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ข้อเสนอแนะ

การศกึษางานวจิยัในครัง้น้ีเป็นการศกึษาผ่านงานวจัิย บทความทางวชิาการ หนงัสือ วารสารทาง

วชิาการ ข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ ในหลากหลายอตุสาหกรรม ทีไ่ด้น�ามาบรูณาการร่วมกบับริบทของอตุสาหกร

รมไมซ์ ด้วยวจิยัเชงิคณุภาพ ดงันัน้ควรน�าผลการศกึษาในการศกึษาวจิยัเชงิปริมาณในธรุกจิอ่ืน ๆ  เพือ่ให้เกดิ

ความชัดเจน และประสิทธิภาพในการน�าผลการศึกษาไปปฏิบัติมากขึ้น โดยผู้วิจัยนั้นจะน�าผลการศึกษานี้ไป

ใช้ในการศกึษาการพฒันาความสขุในงานเพือ่เสริมสร้างความทุม่เทมใีจของพนกังานบริษัทผู้ประสานงานการ

จัดการประชุมและนิทรรศการต่อไป 
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิก 
ที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผล 
ต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ระเบียบ
วิธีการวิจัยใช้การวิจัยเชิงส�ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป็นข้าราชการครู  
ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 14,375 คน ค�านวณหากลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane 
ทีร่ะดบัความเช่ือม่ันร้อยละ 95 ได้กลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 389 คน การสุม่ตวัอย่างใช้วิธกีารสุม่ตวัอย่างแบบแบ่ง
ชัน้ตามสดัส่วน สถิตท่ีิใช้ในการวจิยัน้ีคอืค่าความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบ 
ทแีละเอฟ ผลการวจิยัพบว่าระดบัความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การของของข้าราชการครู  
ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมากและปัจจัยส่วนบุคคลด้านประสบการณ์ท�างาน 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

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

Abstract

This research paper aimed 1. to study the level of organizational citizenship behavior 

of Government Teacher Office of Education in Bangkok 2. personal factors affecting organizational  

citizenship behavior of Government Teacher Office of Education in Bangkok. The research methodology 

is the survey research by using questionnaires to collect data. The population were 14,375 employees 

of government teacher office of education in Bangkok. The sample size was 389 employees, calculated  

by using Taro Yamane at 95 percent confidence level. Proportional stratified random sampling 

was applied in this research. This research statistic were frequency, percentage, mean, standard  

deviation, t-test and f-test. The research results found that the level of organizational citizenship behavior 

of Government Teacher Office of Education in Bangkok overall is the high level and personal factors 

in terms of working experience affecting organizational citizenship behavior of Government Teacher 

Office of Education in Bangkok.

Keywords : Organizational Citizenship Behavior, Personal Factors, Government Teacher Office of 

Education in Bangkok 
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บทน�า

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในองค์การ อาจใช้การพฒันาพฤตกิรรมในการท�างานให้แก่บคุลากรให้

มพีฤตกิรรมการให้ความช่วยเหลอื พฤตกิรรมความส�านึกในหน้าที ่พฤตกิรรมความอดทนอดกล้ัน พฤตกิรรม

ด้านความมีมารยาทในการท�างาน และพฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ก็คือ

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการให้รางวัลอย่างเป็นทางการจากองค์การ แต่

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ี เกินกว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบ 

อนัน�าไปสู่การเพ่ิมประสทิธิภาพและประสทิธิผลขององค์การได้เป็นอย่างด ีเป็นไปตามทฤษฎขีอง Dennis W. 

Organ ศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลยัอนิเดียน่า ประเทศสหรฐัอเมรกิาผูเ้ป็นเจ้าของทฤษฎีพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกที่ดีขององค์การ (Organ,1987)

ในส่วนของโรงเรียนภายใต้สังกัดส�านักศึกษา กรุงเทพมหานคร มีจ�านวน 437 แห่ง จาก 6 เขต

กลุ่มการศึกษา โดยมีข้าราชการครูสังกัดส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 14,375 คน ได้มีนโยบาย

ในการยกระดับการศึกษาให้กับนักเรียน ส่งผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานในด้านระเบียบ ด้านงบ

ประมาณ ระเบียบการเงิน ระเบียบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ค่าตอบแทน การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน สวัสดิการต่าง ๆ ความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นต้น 

บุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการท�างานเพิ่มขึ้น มีการปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงสืบ

เน่ืองจากเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยท�าให้ข้าราชการครูต้องปรับตัวมากขึ้นโดยเปลี่ยน

บทบาทหน้าทีข่องตนเองจงึส่งผลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ขีององค์การข้าราชการครู ส�านักการศกึษา 

กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานกลุ่ม

บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงาน

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ เช่น พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ พฤติกรรมการ

ค�านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และพฤติกรรมความส�านึกใน

หน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเองของสมาชิกที่เต็มใจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเกิน

กว่าบทบาทที่ตนรับผิดชอบ อันน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององค์การได้  

ค�ากล่าวทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามทฤษฎขีอง Dennis W. Organ ศาสตราจารย์จากมหาวทิยาลัยอินเดียน่า ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาผูคิ้ดทฤษฎพีฤตกิรรมการเป็นสมาชิกท่ีดต่ีอองค์การ (Organ, 1987) ซึง่หมายถงึ การกระท�านอก

เหนือบทบาทหน้าที่ของบุคลากรองค์การที่เต็มใจปฏิบัติและสร้างประโยชน์ให้กับองค์การของตน กิจกรรมท่ี

ส่งเสรมิความสัมพนัธ์ทางสงัคมและความร่วมมอืภายในองค์การ ช่วยสนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จในองค์การ 

โดยได้แบ่งลักษณะพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
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1. พฤตกิรรมให้ความช่วยเหลอืผูอ้ืน่ หมายถงึ การทีพ่นกังานเตม็ใจและอาสาให้ความช่วยเหลอื

แก่เพื่อนร่วมงาน และ ผู้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เก่ียวกับงาน เช่น ช่วยเหลือ

เพือ่นร่วมงานทนัททีีเ่กิดปัญหาในการท�างาน ช่วยแนะน�าพนกังานใหม่เกีย่วกบัวธิใีช้เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้ต่างๆ 

เป็นต้น 

2. พฤติกรรมค�านึงถึงผู้อื่น หมายถึง การค�านึงถึงเพื่อนร่วมงาน เคารพสิทธิของผู้อื่น พยายาม

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับผู้อื่น เพราะตระหนักว่าการปฏิบัติงานในองค์การต้องพึ่งพาซ่ึงกัน

และกันอยู่เสมอ เช่น การปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานก่อนการลงมือท�างาน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะ

เกิดตามมาจากการกระท�านั้น เป็นต้น 

3. พฤติกรรมความอดทนอดกล้ัน หมายถึง การที่พนักงานมีความเต็มใจที่จะอดทนอดกลั้นต่อ

ปัญหา ความคับข้องใจ อุปสรรคในการท�างาน และความกดดันต่างๆ หรือการประสานงานกับบุคคลอื่นๆ 

โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆ เช่น ในกรณีที่พนักงานพบปัญหาในการท�างานที่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความเป็น

ธรรมได้ แต่การร้องทุกข์นัน้จะเพิม่ภาระให้กบัผูบ้รหิาร และจะท�าให้เกดิการโต้เถยีงกนัยดืเยือ้จนละเลยความ

สนใจในการปฏิบัติงาน พนักงานที่มีพฤติกรรมนี้เลือกที่จะอดทน ไม่ร้องทุกข์ด้วยความเต็มใจ 

4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมอื หมายถงึ ความรบัผดิชอบ และการมส่ีวนร่วมในการด�าเนินงาน

ต่างๆ ในองค์การ เช่น การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการประชุม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เหมาะ

สม เป็นประโยชน์ต่อการประชุม รักษาความลับขององค์การ มีความต้องการพัฒนาองค์การ เป็นต้น

5. พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ หมายถึง การที่พนักงานเต็มใจจะปฏิบัติงานให้ได้เหนือกว่าที่

องค์การคาดหวงัตามกฎระเบยีบ และสนองนโยบายขององค์การ เช่น ขยนัท�างาน ตรงต่อเวลา ประหยดั และ

ดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงานไปในเรื่องส่วนตัว 

เป็นต้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

สุภารัตน์ ศรีแสง และคณะ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีของ

พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง จ�านวน 132 คน ผลการวิจัย พบว่า ความยุติธรรมในองค์การ ความพึงพอใจใน

การท�างานและ ความผูกพันต่อองค์การส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง 

อรนิษฐ์ แสงทองสุข (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขอ

พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีป่ฏบิตังิานในธรุกจิโรงแรมในประเทศไทย ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลด้าน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 

ชวีภาส ทองปาน และถวลัย์ เนยีมทรัพย์ (2555) ได้ศกึษาปัจจยัทีม่อิีทธพิลต่อพฤตกิรรมการเป็น

สมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหน่ึง จ�านวน 171 คน ผลการวิจัยพบว่า 

ต�าแหน่งงาน อายุของพนักงาน ความยุติธรรมในองค์การด้านกระบวนการ วัฒนธรรมองค์การด้านลักษณะ

การหลีกเล่ียงความไม่แน่นอนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์การของพนักงานในบริษัท

ผลิตวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่ง
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พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

2. พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น

3. พฤติกรรมความอดทดอดกลั้น

4. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ

5. พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่

ปัจจัยส่วนบุคคล

1.เพศ

2.อายุ

3.ระดับการศึกษา

4.ต�าแหน่งงาน

5.สถานภาพ

6.ประสบการณ์ท�างาน

7.รายได้ปัจจุบันต่อเดือน

ภาพที่	1	กรอบแนวคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชิงส�ารวจ ซึง่ได้เกบ็ข้อมลูการวจัิยโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการ

วิจยั และท�าให้การวิจยัสามารถครอบคลมุประเดน็ท่ีท�าการศกึษา ตรวจสอบแบบสอบถามโดยผู้เชีย่วชาญ โดย

ทดลองใช้กบัประชากรทีใ่กล้เคยีงกับกลุม่ตัวอย่างท่ีก�าลงัศกึษา เพือ่ทดสอบหาความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

จึงเก็บรวบรวมข้อมูลจริงจากประชากรที่เป็นข้าราชการครู ส�านักศึกษา กรุงเทพมหานคร

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�านวน 

14,375 คน (ที่มา : ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การค�านวณของ Taro Yamane (1973) โดยใช้ระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้ จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 389 คน 

n  =   N 

      1 + Ne2

n  =  จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

N =  จ�านวนประชากร

e  =  ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 0.05 

n  =   N 
       1 + Ne2 

n  =          14,375
   1+(14,375 × (0.05)2) 

n  =  389 คน
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling plan)

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) 

ในกลุ่มสุ่มตัวอย่างการวิจัย ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนดังนี้ 

กลุ่มเขต
การศึกษา

จ�านวนประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย

(คน)

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง

(คน)

อัตรา
(%)

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)

(Try Out)

กรุงเทพกลาง 1,023 27 7 2

กรุงเทพเหนือ 2,337 62 16 5

กรุงเทพใต้ 1,598 43 11 3

กรุงเทพตะวันออก 4,461 121 31 9

กรุงธนเหนือ 1,873 50 13 4

กรุงธนใต้ 3,083 86 22 7

รวม 14,375 389 100 30

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยแบ่งค�าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมลูพืน้ฐานของปัจจยัส่วนบคุคล เป็นแบบสอบถามแบบตรวจค�า

ตอบ (Checklist) ประกอบด้วยข้อค�าถาม จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ 

และ รายได้ต่อเดือน 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกทีด่ต่ีอองค์การ ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น พฤติกรรม

การให้ความร่วมมือ และ พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ 

 ลักษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close ended Question) ให้เลือกค�าตอบ ซึ่งแบบสอบถามนี้

เป็นค�าถามในแบบ Likert Scale ใช้ระดับการวัดข้อมูลอันตรภาพชั้น (Interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ

ระดับความคิดเห็น     ระดับคะแนน

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง    1

ไม่เห็นด้วย       2

ไม่แน่ใจ      3

เห็นด้วย      4

เห็นด้วยอย่างยิ่ง   5

การแปลผลคะแนน

ผู้วิจัยได้จัดแบ่งระดับเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากท่ีสุด 

โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับ จากการค�านวณหาค่าอันตรภาคชั้น (Class Interval) ดังนี้
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 ค่าอันตรภาคชั้น  = (ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต�่าสุด)

        จ�านวนชั้น (ระดับ)

      =         5 – 1 
         5

      =         0.80

   ระดับชั้น        แสดงความคิดเห็น

 1.00 – 1.80     น้อยที่สุด

 1.81 – 2.60    น้อย

 2.61 – 3.42    ปานกลาง 

 3.43 – 4.20    มาก

 4.21 – 5.00     มากที่สุด

การสร้างเครือ่งมอืวจิยัได้สร้างขึน้มาจากการทบทวนวรรณกรรมทัง้การศกึษาจากเอกสาร หนงัสอื 

บทความ วทิยานพินธ์ และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง และการทดสอบเคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวจิยั โดยได้ผ่านการตรวจ

สอบความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาแล้วน�าไปทดสอบกบัประชากรท่ีมคีณุสมบตัใิกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 30 

ชุด (Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 

alpha coefficient) ซึ่งพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ เท่ากับ 0.954 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ด�าเนินเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�าหนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามและ

ข้อมูลเรียนบุคคลากรศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ในการขอ

อนเุคราะห์ด�าเนนิการแจกแบบสอบถามและเกบ็ข้อมลู เมือ่ได้รบัความอนเุคราะห์แล้วจึงด�าเนนิการส่งหนงัสอื

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และส่งแบบสอบถามไปยังส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย

ก�าหนดวันเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืน จ�านวน 389 ชุด ตรวจสอบแบบสอบถามที่รับคืนเพื่อความ

ถูกต้องของข้อมูลที่จะน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน�าข้อมูลทั้งหมดเพื่อไปท�าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค�านวณทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบแบบที 

และ เอฟ

สรุปผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง 389 คน จาก 6 เขตการศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 323 คน คิดเป็นร้อย

ละ 83 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 40 ถึง 50 ปี จ�านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพสมรส จ�านวน 

190 คน คิดเป็นร้อยละ 48.8 ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ�านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 มี

ประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 10 ปี จ�านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 50.1และมีรายได้เฉลี่ย 30,000 

บาทขึ้นไป จ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.1
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีดี่ต่อองค์การของ

ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ตัวแปรตาม S.D. แปลผล

1. พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น 4.00 0.79 มาก

2. พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น 3.91 0.79 มาก

3. พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 3.99 0.74 มาก

4. พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ 3.96 0.69 มาก

5. พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ 3.95 0.69 มาก

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การโดยรวม 3.96 0.66 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ

ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่

ในระดับมาก โดย พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น 

พฤติกรรมความส�านึกในหน้าที่ พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ และ พฤติกรรมการค�านึงถึงผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย

รองลงมาตามล�าดับ

ตารางที่ 3 แสดงผล t-test 1 ของเพศที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของ

ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

เพศ S.D. t p-value

ชาย 4.02 0.669 0.774 0.439

หญิง 3.95 0.659

*ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย t-test ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของ 2 กลุ่มประชากร พบว่า ค่า p-value = 0.439 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 
หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที ่4 แสดงผล f-test ของปัจจยัส่วนบคุคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การ
ของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ปัจจัยส่วนบุคคล f p-value

อายุ 0.608 0.657

ระดับการศึกษา 0.512 0.599

ต�าแหน่งงาน 0.200 0.819

สถานภาพ 0.299 0.743

ประสบการณ์ท�างาน 2.710 *0.030

รายได้ต่อเดือน 0.718 0.610

 *ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย f-test ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่าง 

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่มประชากร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ท�างาน ค่า p-value = 0.030 

ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส�าคญัทางสถติทิี ่0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ  ค่า p-value มค่ีามากกว่าระดบันัยส�าคญัทางสถติิ

ที่ 0.05 หมายความว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประสบการณ์ท�างานเท่านั้นที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆที่แตกต่าง

กันส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

ขององค์การโดยรวม ของข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน

ประสบการณ์ท�างาน N

 ผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่

ต�่ากว่า 
1 ปี

1 ปี-น้อย
กว่า 3 ปี

 4.04

3 ปี-น้อย
กว่า 5 ปี

3.77

5 ปี-น้อย
กว่า 10 ปี

4.09

มากกว่า 
10 ปี
3.92

ต�่ากว่า 1 ปี
1 ปี-น้อยกว่า 3 ปี
3 ปี-น้อยกว่า 5 ปี
5 ปี-น้อยกว่า 10 ปี

มากกว่า 10 ปี 

2
22
53
117
195

4.50
4.04
3.77
4.09
3.92 

- 0.46
-

0.73*
0.27

-

0.41
-0.05
-0.32

-

0.58*
0.12
-0.15
0.17

-

* ผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลต่างระหว่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยรวม จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน พบว่า

คู่ที่ 1 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างาน ต�่ากว่า 1 ปี มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยรวม แตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ท�างาน 3 ปี-น้อยกว่า 5 ปีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.73

คู่ที่ 2 บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ท�างาน ต�่ากว่า 1 ปี มีระดับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยรวม แตกต่างกับบุคลากรที่มีประสบการณ์ท�างาน มากกว่า 10 ปี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.58

อภิปรายผลการวิจัย

บุคลากรที่มีประสบการณ์ท�างานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์การของ

ข้าราชการครู ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจาก

การทดสอบเป็นรายคู่พบว่าบุคลากรที่มีประสบการท�างานต�่ากว่า 1 ปี มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ

องค์การโดยรวมมากกว่าบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท�างานกลุม่อ่ืน ๆ  อาจเนือ่งมาจากบคุลากรทีม่ปีระสบการณ์

ท�างาน ต�่ากว่า 1 ปี บางส่วนยังอาจอยู่ในช่วงทดลองงาน ต้องตั้งใจทุ่มเทเพื่อนองค์การเพื่อให้สามารถผ่าน

ช่วงทดลองงานไปได้ และอาจอยูใ่นช่วงทีอ่ยากพฒันาตนเองและต�าแหน่งหน้าทีก่ารงานให้ดขีึน้ โดยในขณะ

เดียวกันก็จะคอยช่วยเหลือผู้ที่มีประสบการณ์ท�างานมากกว่าในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งท�าให้บุคลากรกลุ่ม
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ดังกล่าวมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมากกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ท�างานในกลุ่มอื่น ๆ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของอรนิษฐ์ แสงทองสุข (2560) 

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้บริหารควรสนับสนุนและส่งเสริมพฤติกรรมของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการเสียสละอาสา

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ความสมัครใจ และจริงใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน ท�าให้เป็นสังคมแห่งการ

แบ่งปันช่วยเหลือกัน

2. ผูบ้รหิารควรสนับสนุนและส่งเสริมการเคารพสทิธแิละความต้องการของเพือ่นร่วมงานในการ

ร่วมแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ ซึ่งรวมถึงการปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงานคนอื่นก่อนที่จะมีการ

ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคนอื่น

3. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักในองค์การ คิดว่าองค์การเปรียบเสมือนบ้านหลังที่

สองของตนเอง อยู่กันแบบครอบครัว
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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

Abstract

This research aims to study the conditions and to suggest guidelines for improving the 

quality of working life of hotel staff in the Covid-19 era. A mixed research model was used in the 

study, and the data was collected during July 2020-February 2021. A quantitative part of the study 

followed the working quality of life of Walton’s concept. A questionnaire was used to collect data from 

90 people who were the study population. The statistics used in the study were percentage, pop-

ulation mean, population standard deviation. The interviews were used in collecting qualitative data. 

13 subjects were randomly sampled using snowball. The data collected were analyzed with content 

analysis to study the guidelines for improving the quality of working life. The results showed that a 

majority of the population were female, aged between 20-29 years, and their education levels were 
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under a bachelor degree. Their working experiences were 1-3 years with the income 10,000-14,999 

baht. The quality of work life is at a high level. When considering each aspect, it was found that the 

relationship between work and society was the highest population mean (μ= 4.34, σ= .647) followed 

by social integration (μ= 4.21, σ = .525), sufficient and fair wage has the lowest population mean 

(μ= 3.81, σ= .628) respectively. The guidelines for improving the quality of working life for employees 

were determining remuneration sufficiently to cover the cost of living, compliance with cleanliness or 

sanitary safety, a skill development through online training by involving employees in decision making, 

and setting an appropriate work schedule in accordance with the COVID-19 situation. 

Keyword : quality of working life, hotel staff, Covid-19

บทน�า

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นโรคติดเชื้อท่ีเกิดจากไวรัส SARS-CoV-2  

คนส่วนใหญ่ทีติ่ดเชือ้ไวรสัจะมอีาการระบบทางเดนิหายใจเลก็น้อยถงึปานกลางและฟ้ืนตวัได้โดยไม่ต้องได้รับ

การรกัษาเป็นพเิศษ อย่างไร กต็าม บางรายอาจป่วยหนกัและต้องไปพบแพทย์ ผู้สงูอายแุละผูท้ีม่โีรคประจ�าตวั  

เช่น โรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน ระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือมะเร็ง มีแนวโน้มท่ีจะเจ็บป่วยรุนแรง

มากขึ้น ทุกคนสามารถป่วยด้วยโควิด 19 และ ป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ทุกวัย (World Health Organization, 

2021) สถานการณ์โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกิจการโรงแรม เพราะรัฐบาลเลือกปิดประเทศ ไม่รับ

นักท่องเที่ยวต่างชาติ และท�าให้กิจการโรงแรมต้องหยุดชะงักเพื่อให้คนไทยปลอดจากเชื้อโควิด 19 ในขณะ

ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญต้นทุนจมจากการที่โรงแรมมีสิ่งปลูกสร้างที่ต้องดูแลรักษา แม้ภาครัฐจะส่งเสริมให้

คนไทยเที่ยวภายในประเทศและการจัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ แต่ความต้องการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนไม่เพียง

พอที่จะชดเชยรายได้ของกลุ่มโรงแรมที่หายไปจากการปิดประเทศได้เพียงพอ (อาชนัน เกาะไพบูลย์, 2563) 

กจิการโรงแรมในภาคใต้ได้รบัผลกระทบหนกัทีสุ่ดจากสถานการณ์โควดิ 19 เนือ่งจากพึง่พิงรายได้จากนกัท่อง

เที่ยวต่างชาติเป็นหลัก มาตรการปิดประเทศหรือปิดเมือง (Lockdown) ในไตรมาส 2 ปี 2563 โรงแรมต้องปิด

กิจการชั่วคราว อัตราเข้าพัก (OR) เป็นศูนย์ทันที ธุรกิจขาดทุน จึงต้องปรับตัวด้วยการลดต้นทุน และหาราย

ได้จากการบรกิารทีไ่ม่ใช่ห้องพกั (non-room services) หลังคลายการปิดประเทศหรือปิดเมอืง กจิการโรงแรมดี

ขึน้จากมาตรการกระตุน้ภาครฐั อตัราการเข้าพกัในเมอืงรองสงูกว่าเมอืงหลกั แต่กลบัสะดดุลงอกีครัง้หลงัการ

ระบาดระลอกใหม่ในปลายปี 2563 ท�าให้แนวโน้มระยะต่อไป ฟื้นตัวช้าและเป็น uneven recovery ระหว่าง

เมอืงรองและเมอืงหลกั การปรบัตวัของธุรกิจและแรงงาน ลดต้นทนุ โดยเฉพาะค่าจ้างพนกังาน โดยลดชัว่โมง

ท�างาน ให้หยุดงานแบบไม่รับเงินเดือน (Leave without pay) ปรับการจ้างงานเป็นรายวัน รวมถึงให้พนักงาน

มีทักษะที่หลากหลาย (Multi-function) มากขึ้น (กฤษณี พิสิฐศุภกุล และคณะ, 2564) ส�าหรับผู้ประกอบการ

โรงแรมจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยยอดจองห้องพักน้อยมาก ต่างจากเดิมท่ี

มีนักท่องเที่ยวจองห้องพักเต็มไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ต้องมีการให้พนักงานท�างาน 15 วัน หยุด 15 วัน

ไปก่อน จากนั้นผู้ประกอบการพยายามหาแนวทางเพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวเหมือนเดิม เน้นนัก

ท่องเที่ยวชาวไทยโดยมีการจัดที่พักในราคาพิเศษส�าหรับคนไทย (ไทยรัฐออนไลน์, 2563) ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัย

จึงความสนใจศึกษาสภาพ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดพังงาในยุคโควิด 19 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา 

ยุคโควิด 19

2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน

จังหวัดพังงายุคโควิด 19

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ตามแนวคดิคณุภาพชวีติในการท�างานของวอลตนั (Walton) ซึง่ปรากฏในหนังสือเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (Criteria for Quality of Working life) ได้แบ่งออกองค์ประกอบส�าคัญเกี่ยวกับ

คุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ ดังต่อไปนี้ (สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน, 2562)

 1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) การที่

พนักงานได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ อย่างเพียงพอกับการมีชีวิตอยู่ได้ตาม

มาตรฐานท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และต้องเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับงานหรือองค์การอ่ืนๆ ในประเภท

เดียวกันด้วย

 1.2 สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) พนักงาน

ไม่ควร จะอยูใ่นสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกายและสิง่แวดล้อมของการท�างานทีไ่ม่เหมาสม ซึง่จะก่อให้เกดิสขุ

ภาพไม่ดี โดยสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางด้านจิตใจ นั่นคือ สภาพการท�างานต้องไม่มีลักษณะที่ต้อง

เสี่ยงภัยจนเกินไป และจะต้องช่วยให้พนักงานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

 1.3 เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถได้เป็นอย่างดี (Development 

of Human Capacities) งานทีป่ฏบัิตอิยูน้ั่นจะต้องเปิดโอกาสให้พนกังานได้ใช้และพฒันาทกัษะความรู้อย่าง

แท้จรงิ และรวมถงึการมโีอกาสได้ท�างานทีต่นยอมรบัว่าส�าคญัและมคีวามหมาย การพฒันาขดีความสามารถ

ของบุคคลในการท�างานนี้เป็นการให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ การศึกษา อบรมการพัฒนาการท�างานและอาชีพ

ของบุคคล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตซึ่งจะท�าให้บุคคลสามารถท�าหน้าที่ได้โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่าง

เต็มที่ มีความเชื่อมั่นในตนเอง

 1.4 ลกัษณะงานท่ีส่งเสริมความเจรญิเติบโตและความมัน่คงให้แก่พนกังาน (growth and 

security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเองให้ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ แล้ว 

ยังช่วยให้พนกังานได้มโีอกาสก้าวหน้า และมคีวามมัน่คงในอาชพี มแีนวทางหรอืโอกาสในการเลือ่นต�าแหน่ง

หน้าที่ที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวของตน

 1.5 ลกัษณะงานมส่ีวนส่งเสรมิด้านบรูณาการทางสงัคมของพนกังาน (social integration) 

การท�างานร่วมกนัเป็นการทีพ่นกังานเหน็ว่าตนเองมคีณุค่า สามารถปฏบิตังิานให้ส�าเร็จลุล่วงได้ มกีารยอมรบั

และร่วมมือท�างานด้วยดี และงานนั้นช่วยให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น ๆ รวมถึง

โอกาสที่เท่าเทียมกันในความก้าวหน้าที่ตั้งอยู่บนฐานของระบบคุณธรรม
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 1.6 ลักษณะงานที่ตั้งอยู่บนฐานของกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitution-

alism) หมายถึง การบริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้รับสิทธิในการปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบ

หมายและแสดงออกในสิทธิซึ่งกันและกัน หรือเป็นการก�าหนดแนวทางในการท�างานร่วมกันซึ่งวัฒนธรรมใน

องค์การหรือหน่วยงาน จะส่งเสริมให้เกิดการเคารพสิทธิส่วนบุคคลมีความเป็นธรรมในการพิจารณาให้ผล

ตอบแทนและรางวัล รวมทั้งโอกาส ที่แต่ละคนจะได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย มีเสรีภาพในการพูด มี

ความเสมอภาค

 1.7 ความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างานโดยส่วนรวม (the total life space) เป็นเรื่อง

ของการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ชวีติในการท�างานและชีวติส่วนตวันอกองค์การอย่างสมดลุ นัน่คอืต้องไม่

ปล่อยให้พนักงานได้รับความกดดันจากการปฏิบัติงานมากเกินไป สามารถท�าได้ด้วยการก�าหนดชั่วโมงการ

ท�างานทีเ่หมาะสม เพ่ือหลกีเลีย่งการท่ีต้องคร�า่เคร่งอยูกั่บงานจนไม่มเีวลาพกัผ่อน หรอืได้ใช้ชวิีตส่วนตวัอย่าง

เพียงพอ

 1.8 ลกัษณะงานมส่ีวนเกีย่วข้องและสมัพนัธ์กบัสงัคมโดยตรง (social relevance) กจิกรรม

การท�างานที่ด�าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนับเป็นเร่ืองที่ส�าคัญประการหน่ึงที่พนักงานจะ

รูส้กึและยอมรบัว่าองค์การทีต่นปฏบิตังิานอยูน่ัน้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในด้านต่าง ๆ  ทัง้ในด้านผลผลติ 

การจ�ากัดของเสีย การรักษาสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงาน และเทคนิคด้านการตลาด

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. ประสบการณ์

5. รายได้

6. ระดับต�าแหน่ง 

คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรม

1. ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม

2. สภาพการท�างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ

3. ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน

4. โอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล

5. การบูรณาการทางสังคม

6. ประชาธิปไตยในองค์การ

7. ความสมดุลของชีวิตงานโดยรวม

8. ความเกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 

และ การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative research) การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากพนกังานโรงแรมแห่งหนึง่ในจงัหวัด

พังงา ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ

 1.1 กลุม่ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยัในคร้ังน้ี คอื พนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัพงังา 

จ�านวน 90 คน โดยท�าการศึกษากับประชากรทั้งหมด 

 1.2 เครื่องมือการวิจัย ใช้แบบสอบถามการวิจัย สามารถจ�าแนกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

  1.2.1 เป็นค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบค�าถาม ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ

การศึกษา 4) ประสบการณ์ 5) รายได้ต่อเดือน และ 6) ต�าแหน่งงานในปัจจุบัน ลักษณะค�าถามเป็นค�าถาม

ปลายปิดแบบให้เลือกค�าตอบ

  1.2.2 เป็นค�าถามเกี่ยวข้องกับสภาพคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ลักษณะ

เป็นค�าถาม ปลายปิดซึ่งประกอบด้วยรายการค�าถามจ�าแนกได้เป็น 8 ด้าน ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานของวอลตัน (Walton) โดยใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่า

คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึง ค่าคะแนนมากที่สุดคือ 5

 1.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง (Index Of Concordance : IOC) ระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์ ซึ่ง

เกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คะแนน +1 ข้อค�าถามนั้นมีความสอดคล้องหรือวัดได้ตรงกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงที่ต้องการให้วัดคะแนน -1 ข้อค�าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องหรือไม่สามารถวัดได้ตรงกับเนื้อหา

และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้วัด และคะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นมีความสอดคล้องหรือวัดได้ตรงกับ

เนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้วัด จากนั้นน�ามาหาค่าความสอดคล้องโดยใช้สูตร (บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธิ์, 2553: 330-331) ได้ค่า IOC เท่ากับ 1 และได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .859

 1.4 การเก็บรวบรวมข้อมลูเชงิปริมาณ (Quantitative data) ด้วยการส�ารวจข้อมลูทีเ่กบ็รวบรวม

จากกลุ่มประชากร รวมทั้งสิ้น 90 คน จากพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา

 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการแจกแจงความถี่ (Fre-

quency) และแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ตามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร ระดับความคิดเห็นเกี่ยว

กบัสภาพคณุภาพชวีติในการท�างานของพนักงาน จากแบบสอบถามเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ยประชากร ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ

 2.1 ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา จ�านวน 14 คน ใช้วิธี

การสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล

 2.2 เครือ่งมอืการวิจยั ใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง โดยก�าหนดเป็นแนวทางการสมัภาษณ์

เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ตามแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท�างานของ

วอลตัน (Walton) เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลมีอิสระในการตอบค�าถามได้อย่างเต็มที่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)

 2.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื แบบสัมภาษณ์ ตรวจสอบความเทีย่งตรงโดยอาศยัผู้ทรง

คุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาข้อค�าถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม
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 2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 14 คน และ

ข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตใน

การท�างาน 

 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) แล้วจัด

หมวดหมู่ โดยก�าหนดประเด็นแล้วพรรณนาความ 

สรุปผลการวิจัย

สรปุผลการวจิยั จ�าแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพคณุภาพชีวติในการท�างานของพนักงานโรงแรม

แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 และ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19

1. สภาพคณุภาพชีวิตในการท�างานของพนกังานโรงแรมแห่งหนึง่ในจงัหวดัพังงายคุโควดิ 19

จากการวิจัยเชิงปริมาณ สรุปผลการวิจัยพบว่า กลุ่มประชากรพนักงานโรงแรม จ�านวน 90 คน 

ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 58 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีอายุอยู่ในช่วง 20-29 ปี จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.6 ส่วนใหญ่มรีะดับการศกึษาต�า่กว่า ปรญิญาตรี จ�านวน 66 คน คดิเป็นร้อยละ 73.3 มปีระสบการณ์ในกร

ท�างานอยู่ในช่วง 1-3 ปี จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 มีรายได้ต่อเดือน 10,000-14,999 บาท จ�านวน 

78 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 ระดับต�าแหน่งงาน พนักงานจ�านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 90.0 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยประชากร และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร สภาพคุณภาพชีวิต

ในการท�างาน ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 จ�าแนกรายด้าน

สภาพคุณภาพชีวิตในการท�างาน
N = 90

ระดับμ σ
1. ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 3.81 .628 มาก

 1.1 ค่าตอบแทนเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.88 .762 มาก

 1.2 ค่าตอบแทนที่ได้รับยุติธรรมเมื่อเทียบกับสายงานอื่นที่คล้ายคลึงกัน 3.86 .680 มาก

 1.3 ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับการใช้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจ 3.69 .759 มาก

2. ด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  4.16 .464 มาก

 2.1 สภาพการท�างานส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี 4.13 .603 มาก

 2.2 สภาพการท�างานค�านึงถึงความสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ 4.13 .622 มาก

 2.3 สภาพการท�างานมีความปลอดภัยในการท�างาน 4.20 .464 มาก

3. ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 3.86 .646 มาก

 3.1 องค์กรส่งเสริมและจัดให้บุคลากรเตรียมความรู้และทักษะในงาน 3.94 .740 มาก

 3.2 องค์กรมีการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นสู่ต�าแหน่งสูงขึ้นที่ชัดเจน 3.84 .763 มาก

 3.3 งานที่ท�าอยู่มีความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัวได้ 3.80 .810 มาก

4. ด้านโอกาสการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 3.91 .611 มาก
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 4.1 องค์กรให้อิสระในการท�างานและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 3.93 .700 มาก

 4.2 องค์กรสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนางาน 3.82 .680 มาก

 4.3 องค์กรมีการวางแผนเพื่อฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่ทันสมัย 3.99 .695 มาก

5. ด้านการบูรณาการทางสังคม 4.21 .525 มาก

 5.1 องค์กรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน 4.20 .603 มาก

 5.2 องค์กรและเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการท�างาน 4.22 .650 มาก

 5.3 องค์กรและเพื่อนร่วมงานก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท�างาน 4.22 .614 มาก

6. ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 3.82 .600 มาก

 6.1 องค์กรคุ้มครองสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและไม่เกี่ยวกับงาน 3.83 .783 มาก

 6.2 องค์กรให้ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคลและกฎระเบียบ 3.84 .718 มาก

 6.3 พนักงานมีสิทธิที่จะคัดค้านกับทัศนะของผู้บังคับบัญชา 3.78 .715 มาก

7. ด้านความสมดุลของชีวิตงานโดยรวม 4.11 .654 มาก

 7.1 เพื่อนร่วมงานเคารพในสิทธิส่วนบุคคลและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 4.20 .706 มาก

 7.2 พนักงานมีตารางการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 4.03 .867 มาก

 7.3 พนักงานพึงพอใจกับการแบ่งเวลาในชีวิตการท�างานและชีวิตส่วนตัว 4.11 .800 มาก

8. ด้านความเกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม 4.34 .647 มาก

 8.1 องค์กรมีผลงานเป็นที่พอใจของผู้มารับบริการ 4.33 .719 มาก

 8.2 องค์กรให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 4.34 .673 มาก

 8.3 องค์กรให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 4.36 .754 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยประชากร และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากรเกี่ยวกับสภาพคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 

ทัง้ 8 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านเรยีงล�าดับ ค่าเฉลีย่ประชากรมากทีส่ดุ ได้แก่ ด้านความ

เกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม (μ= 4.34, σ= .647) รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการทางสังคม (μ= 4.21, 

σ= .525) และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยประชากรน้อยที่สุด (μ= 3.81, σ= .628) 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงใน 

จังหวัดพังงา ยุคโควิด 19

จากการวจิยัเชิงคณุภาพ ผูใ้ห้ข้อมลู จ�านวน 14 คน ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสโนว์บอล วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา จัดหมวดหมู่และพรรณนาความ สรุปได้ว่า

 2.1 ด้านค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุติธรรม การก�าหนดค่าตอบแทนให้เพยีงพอกบัค่าครองชพี  

และสภาพการท�างาน สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 เมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการปกติให้จ่ายค่าตอบแทน 

และเซอร์วิสชาร์จตามปกติ จ�านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 การก�าหนดสวัสดิการประกันโควิด การเพิ่ม

สวัสดิการชดเชยให้กับพนักงานที่ติดเชื้อ และต้องกักตัวที่บ้าน หรือโรงพยาบาลสนาม เพ่ือให้พนักงานไม่

สูญเสียรายได้ระหว่างพักรักษาตัว และสร้างขวัญก�าลังใจให้กับพนักงาน จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3
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 2.2 ด้านสภาพการท�างานทีป่ลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพ การปฏบิตัติามมาตรการความสะอาด

และความปลอดภยัด้านสขุอนามยั มมีาตรการท่ีรดักมุ เน้นการป้องกนั และไม่ประมาท การป้องกนัการตดิเชือ้

ทีม่ากกว่าการวดัอณุหภมู ิการสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา การเว้นระยะห่างทางสงัคม การมจีดุบรกิารเจล

แอลกอฮอล์ เพราะพนักงานโรงแรมต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวจ�านวนมากในแต่ละวัน จ�านวน 7 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.0 การจัดสภาพการท�างานโดยค�านึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัย การไม่รับประทานอาหาร

ร่วมกัน จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 การตรวจหาเชื้อโควิดด้วยการสวอบทุก 2 สัปดาห์ จ�านวน 2 คน 

คิดเป็นร้อยละ 14.3 การให้แม่บ้านสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการท�าความสะอาดห้องพัก จ�านวน 2 

คน คิดเป็นร้อยละ 14.3

 2.3 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าในงาน การส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

ให้กับพนักงาน จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 การปรับลดวันท�างานช่วงโควิด โดยไม่มีนโยบายเลิกจ้าง

พนักงาน จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9

 2.4 ด้านโอกาสการพฒันาสมรรถภาพของบคุลากร การส่งเสริมการพฒันาทกัษะในงานแต่ละ

แผนกให้กับพนักงานด้วยการอบรมออนไลน์ เช่น การพัฒนาศักยภาพตามที่พนักงานแต่ละคนต้องการ การ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆในสถานการณ์โควิด จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 

การส่งเสริมให้ศึกษาต่อระดับ ที่สูงขึ้น จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4

 2.5 ด้านการบูรณาการทางสังคม การท�ากิจกรรมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมร่วมกับชุมชน 

จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 การให้ความร่วมมือกันของเพื่อนร่วมงาน จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.4 การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมกิจกรรมของสมาคมการท่องเที่ยว จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3

 2.6 ด้านประชาธิปไตยในองค์การ การเปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมในการตดัสินใจก�าหนดนโยบาย

ต่างๆ ในสถานการณ์โควดิ การบรหิารความเสีย่งและการปรับตวัโดยมองจากสภาพแวดล้อมภายนอกสู่ภายใน 

จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานโรงแรม จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 21.4 

 2.7 ด้านความสมดุลของชีวิตงานโดยรวม การก�าหนดตารางการท�างานที่เหมาะสม  

ให้พนักงานสลับวันท�างานในแผนกเพ่ือลดความแออัดในที่ท�างาน การลดเวลาท�างานลงโดยไม่กระทบ 

ต่อค่าจ้าง จ�านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.6 และการก�าหนดการท�างานให้สมดุลกับชีวิตส่วนตัว  

จ�านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 

 2.8 ด้านความเกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว 

จ�านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น งาน

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 การท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณ

ชายหาด จ�านวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 21.4
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อภิปรายผลการวิจัย

1. สภาพคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรม 

แม้ว่าคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงายุคโควิด 19 ตาม

แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท�างานของวอลตัน (Walton) ทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากก็ตาม แต่เมื่อพิจารณา

ในรายด้านจะเห็นได้ว่า พนักงานโรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน เช่น ค่าตอบแทนที่ได้รับ

เพียงพอกับการใช้จ่ายตามสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน สอดคล้องกับ กฤษณี พิสิฐศุภกุล และคณะ (2564) ที่ว่า 

กิจการโรงแรมปรับตัวโดยท�าการลดต้นทุน โดยเฉพาะค่าจ้างพนักงาน โดยลดชั่วโมงท�างาน ให้หยุดงานแบบ

ไม่รับเงินเดือน (Leave without pay) ปรับการจ้างงานเป็นรายวัน รวมถึงให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลาย 

(Multi-function) มากขึ้น การปรับตัวของพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง ได้แก่ พนักงานที่มีทักษะบริการโรงแรมย้ายไป

ธุรกิจบริการอื่น เช่น ธุรกิจขายรถยนต์ พนักงานมีทักษะด้านอื่นย้ายไปธุรกิจอ่ืน เช่น การผลิตอุตสาหกรรม 

พนกังานนอกสายโรงแรมทีไ่ม่มทีกัษะ ย้ายเข้าภาคการเกษตร ส�าหรบัคณุภาพชวีติในการท�างานของพนักงาน

โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงาในด้านบวก ได้แก่ ด้านความเกี่ยวข้องระหว่างงานกับสังคม เช่น การร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเมื่อมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

แสดงให้เห็นว่า พนกังานให้ความส�าคญักบัความร่วมมอืกับชมุชน และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกีย่วข้องในการปรบั

ตัว และแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์โควิด 19 ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ พุทธชาด ลุนคา (2564) ที่ว่า ผู้ประกอบ

การโรงแรมต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาระดับรายได้ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืนในห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นชุมชน

ท้องถิ่น หรือกระท่ังธุรกิจอื่นๆ ในระยะข้างหน้า ปัจจัยก�าหนดความส�าเร็จของธุรกิจโรงแรมไม่เพียงมาจาก

สถานที่ตั้ง ห้องพัก ราคา และสิ่งอ�านวยความสะดวกเท่านั้น หากยังมาจากความร่วมมือกับชุมชนและธุรกิจ

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ความสามารถในการปรับตัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง แตกต่างกับ ภัทรานันทน์ 

อยู่เกิด และคณะ (2564) ที่ว่า คุณภาพชีวิตในการท�างานโดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน

สภาพการท�างานที่มีความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการบูรณาการ

ทางสังคมหรือการท�างานร่วมกัน 

2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรม การก�าหนดค่า

ตอบแทนให้เพยีงพอกับค่าครองชีพ การปฏบิตัติามมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภยัด้านสุขอนามยั 

การส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่หลากหลายในงานแต่ละแผนกให้กับพนักงานด้วยการอบรมออนไลน์ การ

ท�ากิจกรรมรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมร่วมกับชุมชน การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และก�าหนดตารางท�างานทีเ่หมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์โควดิ 19 และการสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า

ในระยะยาว สอดคล้องกับ Rothwell and Crabtree (2021) สถานการณ์โควิด 19 ที่ท�าให้ความไม่เท่าเทียม

กันในตลาดแรงงานเลวร้ายลง เนื่องจากการเลิกจ้าง สูญเสียรายได้ สัมผัสกับไวรัส ขาดความปลอดภัย และ

ขาดการเข้าถึงงานทางไกล นายจ้างและผู้ก�าหนดนโยบายควรให้ความส�าคัญการปรับปรุงเงื่อนไขการท�างาน 

ออกแบบการท�างานที่ปลอดภัยที่สุด ค�านึงถึงการควบคุมที่ยืดหยุ่น การเพิ่มคุณภาพของงานและสวัสดิการ 

การเตรียมความพร้อมส�าหรับวิกฤตในอนาคต สอดคล้องกับ Burton (2010) ที่ว่า ผู้จัดการและพนักงานต้อง

ปรับปรุงสถานที่ท�างานให้ถูกสุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้อง และส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย และ
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สวัสดิภาพของพนักงาน สถานที่การท�างานที่ยั่งยืนต้องค�านึงถึงความกังวลเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย

ของร่างกาย ความเป็นอยู่ท่ีดีในสภาพแวดล้อมในการท�างาน การมีส่วนร่วมชุมชนเพื่อปรับปรุงสุขภาพของ

พนักงาน ครอบครัว และสมาชิกอื่นๆในชุมชน สอดคล้องกับ ศุภลักษณ์ ศรีวิไลย และรุ่งเรือง ทองศรี (2564) 

ที่ว่า ควรมีการจัดท�าแผนป้องกันโควิด-19 ซึ่งต้องมีแนวทางการปฏิบัติพร้อม Checklist ส�าหรับการป้องกัน

การตดิเชือ้ การน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เพือ่ลดการตดิต่อโดยตรงระหว่างบคุคล จดัให้มเีครือ่งมอือุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอ สอดคล้องกับ กวินภพ สายเพ็ชร์ (2564) ที่วางแผนกระบวนการ

สร้างสมดลุทางเศรษฐกจิของโรงแรมด้วยปัจจยัด้านสามมติ ิการใช้ปัญญาประดษิฐ์ (AI) และการใช้หุน่ยนต์ทุน่

แรง รวมไปถงึการปรบัตวัโดยใช้ระบบดจิทิลั เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานบริการเพือ่ลดการสัมผัสระหว่างลูกค้า

กบัพนกังานให้บรกิาร สอดคล้องกบั Cabaraban and Borbon (2021) ทีว่่า การปรับปรุงเพิม่เตมิเก่ียวกับชัว่โมง

การท�างานที่ยืดหยุ่นและ การจัดเตรียมการท�างานที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดล�าดับความส�าคัญของประสิทธิภาพการ

ท�างานมากกว่าชั่วโมงท�างาน และแตกต่างกับ Wong, et.al (2021) ที่ว่า แรงกดดันจากการท�างานหลังการ

ระบาดของโควิด ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ แรงกดดันจากงานโรงแรมแบบด้ังเดิม ความเครียดจากสภาพ

แวดล้อมในการท�างานโรงแรมที่ไม่แน่นอนและเรียกร้องมากขึ้น และความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน

โรงแรมที่ผิดจรรยาบรรณ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงานโรงแรม ควรให้ความส�าคัญกับการก�าหนด 

ค่าตอบแทนให้เพียงพอกับค่าครองชีพ การปฏิบัติตามมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้าน 

สุขอนามัย การส่งเสริม การพัฒนาทักษะที่หลากหลายในงานแต่ละแผนกให้กับพนักงานด้วยการอบรม

ออนไลน์ การท�ากิจกรรมรับผิดชอบ ของธุรกิจต่อสังคมร่วมกับชุมชน การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

ในการตัดสินใจ และก�าหนดตารางท�างาน ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 และการสร้างความ

พึงพอใจแก่ลูกค้าในระยะยาว

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยความผูกพันต่องาน และความผูกพันต่อองค์การในสถานการณ์โควิด 19 และการวิจัย

กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์โควิด 19 เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari Phuket เพื่อศึกษาบุคลิกภาพที่มีผลต่อภาพลักษณ์ในการท�างานที่

มีประสิทธิภาพ ของพนักงานโรงแรม Amari Phuket กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานโรงแรม 

Amari Phuket จ�านวน 155 คนเครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างขึน้ 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 การรู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยและด้านความเชื่อม่ัน 

ในตนเอง คือ มีการกล้าแสดงออกในสิทธิของตน ส่วนที่ 2 บุคลิกภาพภายนอก ประกอบด้วยด้านบทบาท

ทางสงัคม คอื ยอมรบัและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและสภาพแวดล้อมขององค์กร ด้านพฤตกิรรมการแสดงออก 

คือ กิริยาท่าทาง การวางตัวที่เหมาะสม ด้านการแต่งกายเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามเหมาะสม ส่วนภาพลักษณ์

ทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพการท�างาน คอื ภาพลกัษณ์องค์กรและพนกังาน โดยภาพลกัษณ์องค์กรระดบัมากท่ีสดุ  

เป็นสิ่งแวดล้อมองค์กรที่ช่วยกันจัดขึ้น เช่น ความสะอาด ความสวยงาม และภาพลักษณ์พนักงาน คือ  

การแสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการ 

ค�าส�าคัญ : การปรับภาพลักษณ์, โรงแรมอมารี ภูเก็ต

Abstract

The purpose of this research was to study the approaches to adjusting the self-image 

that affect the efficiency of Amari Phuket hotel staff, to study the personality affecting the effective 

working image of the Amari Phuket hotel staff. The sample group used in this research there were 

155 employees at Amari Phuket Hotel. The tool used for data collection was a questionnaire created  

by the researcher. The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean,  

standard deviation. The results of the study revealed that self-image Most of the samples were female, 
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representing 71.0%, aged 20-29, representing 46.5%, having a bachelor’s degree. accounted for 

83.9%, were employed for 3 years, accounting for 34.2%, and had a job in housekeeping department 

accounted for 22.6 percent can be divided into two parts: part 1, inner personality Maximum average 

result consists of intelligence is to socialize Being friendly with others is easy, building relationships 

with other people in society. The character aspect is knowing how to improve your personality and 

character. and self-confidence is to have the courage to express their rights the second part of the 

external personality consists of social roles. is to accept and comply with the rules and environment 

of the organization behavioral expression is behavior proper posture In terms of dress, clothes that are 

clean, beautiful and appropriate. The image that affects the performance of the work is the image of 

the organization and employees. by corporate image the most level It is an organizational environment 

that helps to organize, such as cleanliness, beauty and employee image, which is an expression of 

respect and dignity for service users.

Keyword : Rebranding, Amari Phuket Hotel

บทน�า

ปัจจุบันการท�างานต้องเผชิญกับสถานการณ์มากมาย ทั้งการแข่งขันภายนอกองค์กรและการ

ด�าเนนิงานภายในองค์กร ซึง่สิง่ส�าคญัทีช่่วยขบัเคลือ่นองค์กรให้พฒันาคอืบคุลากรในองค์กร ซึง่พนกังานโดย

ส่วนใหญ่ เน้นการพัฒนาผลงานเพื่อความส�าเร็จ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ท�าให้การท�างานราบรื่น เป็นตัวเสริมแรงใน

กระบวนการท�างาน คอื คณุลกัษณะบคุลกิภาพเป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีอ่งค์กรให้ความสนใจและน�ามาศกึษาเกีย่ว

กับการปรับตัวในการท�างาน เนื่องจากคุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคคล จะสะท้อนออกมาซึ่งการปรับตัว

หรือการแสดงพฤติกรรมรูปแบบต่างๆ ถือเป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญจะท�าให้บุคคลปฏิบัติงานได้ส�าเร็จและมี

ประสิทธิภาพ

ในการพัฒนาบุคลิกภาพต้องเริ่มจากการส�ารวจข้อบกพร่องของตัวเอง ยอมรับหรือเผชิญความ

จริง โดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่น�าไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น เป็นการสร้างความ

มั่นใจให้กับตนเองและบุคคลอื่น ในการปรับตัวเข้ากับงานการปรับตัวเข้ากับกฎ ระเบียบและสภาพแวดล้อม

ที่ปฏิบัติ และการปรับตัว เข้ากับเพื่อนร่วมงาน จะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามความคาดหวังขององค์กร ซึ่งลักษณะบุคลิกภาพท้ังภายในและภายนอกมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท�างานของแต่ละบุคคล จึงสามารถน�ามาท�านายพฤติกรรมการท�างานในอนาคตของบุคคลได้

ว่าจะเป็นในรูปแบบใด เช่น การมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท�างาน การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และ

ความมั่นคงทางอารมณ์ในการท�างาน เป็นต้น การปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ

พนักงานที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการให้มีเพื่อสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัว

ในการท�างาน มีความส�าคัญอย่างมากต่อพนักงานที่เข้าปฏิบัติงานในองค์กร 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางเทคโนโลยี พฤติกรรม 

ของผูใ้ช้บรกิารทีม่คีวามคาดหวังต่อคณุภาพหรอืบรกิารมากขึน้ และมคีวามต้องการแบบเฉพาะบคุคลมากข้ึน 

ท�าให้ธุรกจิจ�านวนมากได้ใช้ “ภาพลกัษณ์องค์กร” เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้าหรอืบรกิารของตน 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 370



เพราะการมีภาพลักษณ์ที่ดีจะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้า ภาพลักษณ์เป็นการรับรู้ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ

องค์กร โดยองค์กรกเ็ปรยีบเสมอืนคน ซึง่จะมบีคุลกิภาพและภาพลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละองค์กร ภาพ

ลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจมาก องค์กรควรที่จะเน้นสร้างภาพลักษณ์ใน

ด้านพนกังานให้มาก ควรเสรมิสร้างพนกังานให้มคีณุภาพ โดยเฉพาะองค์กรทีม่กีารด�าเนินงานด้านการบรกิาร

ลกูค้า องค์กรต้องพฒันาสนิค้าและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบกบั

สภาพเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคม ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ท�าให้ผูป้ระกอบธรุกิจบรกิารต้องปรบั

กลยุทธ์เพือ่ตอบสนองกบัสถานการณ์ดงักล่าวโดยการคดิค้นกลยุทธ์และสร้างสรรค์ นวัตกรรมการบริการใหม่ๆ 

ในการเข้าถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และตอบสนองความต้องการให้แก่ลกูค้าให้มากท่ีสดุ อกีทัง้การให้บรกิาร

ของธรุกจิจ�าเป็นต้องยดึหลกัการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ ตามมาตรฐาน และมคีวามน่าเชือ่ถือ เพือ่เป็นการสร้าง

ภาพลักษณ์ทีด่ต่ีอลกูค้าในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร และมคีวามจงรกัภักดต่ีอสนิค้าบรกิารขององค์กรต่อไป 

จากเหตผุลดังกล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาการปรบัภาพลกัษณ์ในตวัตนทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพ

ของพนกังานโรงแรม Amari Phuket เนือ่งจากเป็นโรงแรมทีม่ชีือ่เสียง ตัง้อยู่บนพืน้ทีท่่องเทีย่วหลักของจงัหวดั

ภูเก็ต มีการบริการลูกค้าจ�านวนมากและต่อเนื่อง ภาพลักษณ์ของพนักงานและองค์กรจึงเป็นล�าดับต้น ๆ ที่

ควรใหค้วามส�าคญั คณุลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลจะสะทอ้นออกมา ซึ่งการปรับตัวในการท�างานหรือการ

แสดงพฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ รวมไปถึงภาพลักษณ์และเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari 

Phuket

2. เพือ่ศกึษาบุคลกิภาพทีม่ผีลต่อภาพลักษณ์ในการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพของพนกังานโรงแรม 

Amari Phuket

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

เรื่อง แนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม Amari 

Phuket มีการน�าแนวคิดเป็นฐานแนวคิดหลักในการน�ามาใช้เพื่อการด�าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

1. แนวคิดและทฤษฎีการปรับตัวในการท�างาน 

ณัฏยาณี บุญทองค�า (2559, น. 104) การปรับตัวในการท�างานนั้นนับว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ต่อการด�ารงชวีติของบุคคลโดยทัว่ไปเน่ืองจากการท�างานเป็นกิจกรรมหลกัทีท่กุคนต้องปฏบิตั ิเพ่ือช่วยให้ตน

สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมการด�าเนนิชวีติในปัจจบุนัส่วนใหญ่จะถกูใช้ไปกับการท�างาน ดงัน้ัน การปรบัตวั

ในการท�างานจึงมคีวามส�าคญัอย่างมากโดยผู้ทีส่ามารถปรับตวัได้ดใีนการท�างานย่อมจะสามารถปรับตวัได้ดี

ในด้านอ่ืน ๆ  ด้วย เช่นในชีวติครอบครวัในการเข้าสงัคมกบับคุคลอืน่สิง่ทีบ่คุคลต้องปฏบิตัเิพือ่ให้ประสบความ

ส�าเรจ็ในการท�างาน กค็อื การปรบัตวัในการท�างานทัง้นีก้ารปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในการท�างานการ

ปรับตัวเข้ากับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานซึ่งการปรับตัวในการท�างานแต่ละบุคคลจะมีความสามารถใน

การปรบัตวัทีแ่ตกต่างกนัออกไปบางคนสามารถปรับตวัได้ดีและบางคนปรับตวัได้ไม่ดีนัก เมือ่บคุคลเร่ิมต้นเข้า
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สู่ระบบการท�างานสิ่งที่ต้องพึ่งปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการท�างานนั้นคือการปรับตัว

ให้เข้ากับงานที่ตนต้องท�าซึ่งลักษณะของการปรับตัวให้เข้ากับงานน้ันจะประกอบด้วยการปรับตัวในด้านการ

ท�างานของตนการปรับตัวให้เข้ากับจ�านวนชั่วโมงที่ได้ท�าการปรับตัวให้เข้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา

รวมทั้งจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทั่วไปด้วย

2. แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ

 2.1 การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายใน

 การพฒันาบคุลกิภาพภายในมีความส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติของมนุษย์ในสังคมปัจจบุนัเป็น

อย่างมาก เพราะสิ่งที่อยู่ภายในใจ มักมีผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนั้น ถ้าบุคคลมีการพัฒนาบุคลิกภาพ

ภายในมักจะส่งผลให้เกิดสิ่งต่อไปนี้

 1. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพภายในช่วยให้เราสามารถ

จดจ�าและเข้าใจบคุคลแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ตลอดจนรูว้ธิท่ีีจะปรบัตวัให้เข้ากบัคนเหล่านัน้ได้ ท�าให้เกดิความ

สัมพันธ์อันดีต่อกัน

 2. การตระหนักในเอกลักษณ์ของบุคคลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคล เพราะบุคลิกภาพ 

เป็นลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีท�าให้แต่ละคนมีความแตกต่างกนั และเป็นต้นแบบบคุลิกภาพทีด่ใีห้คนรุ่นหลงั

ได้ศึกษาและเลียนแบบเอกลักษณ์ดังกล่าว เช่น บุคลิกภาพของความซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีวินัย

 3. การคาดหมายพฤติกรรม บุคลิกภาพจะช่วยให้เรามีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับบุคคลนั้นๆ 

ท�าให้เราสามารถท�านายได้ว่าหากมีสถานการณ์บางอย่างเกิดขึ้น เขาน่าจะมีการตอบสนองในลักษณะใด

 4. มคีวามมัน่ใจ กล่าวคอื ผู้ทีม่บีคุลกิภาพดจีะท�าให้บคุคลนัน้เกดิความมัน่ใจในการแสดงออก

ได้มากขึ้น กล้าที่จะแสดงออก และรู้แนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 5. การยอมรบัของกลุม่ คนทีม่บีคุลกิภาพทีดี่จะเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป โอกาสในการตดิต่อ

สัมพันธ์กับผู้อื่นมีมากขึ้น ท�าให้ได้รับความสะดวกในการกระท�ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ประสบความส�าเร็จ

 6. เกดิความส�าเรจ็ในการท�างานและการด�าเนนิชวีติ คนทีม่บีคุลกิภาพดีจะได้เปรยีบคนอืน่ ๆ  

เสมอ เพราะการมีบุคลิกภาพดีจะท�าให้ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากผู้พบเห็นและคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วย ดัง

นัน้ การท�างานหรอืประกอบกจิกรรมต่าง ๆ  ย่อมได้รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่มากกว่าคนทีม่บีคุลิกภาพ

ไม่ดี และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 2.2 การพัฒนาบุคลิกภาพจากภายนอก

 เอมอร ภูมิศักดิ์ (2559) ให้ความหมายบุคลิกภาพภายนอก (External Personality) หมายถึง 

ลักษณะภายนอกที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนของแต่ละคน ซึ่งอาจหมายถึง สรีระทางกาย กิริยาท่าทางต่าง 

ๆ การเคลื่อนไหว รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย การใช้น�้าเสียง ศิลปะการพูด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วน

เป็นบุคลิกภาพภายนอกท้ังส้ิน ซึ่งบุคลิกภาพภายนอกสามารถปรับปรุงได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานการพัฒนา

บุคลิกภาพแม้ว่าบุคลิกภาพบางอย่างจะถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เกิด แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจที่จะปรับปรุง

และพัฒนาก็สามารถท�าได้ โดยเฉพาะบุคลิกภาพภายนอกสามารถปรับปรุงได้ โดยใช้เวลาไม่นาน และเพื่อ

ให้การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผล ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
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 1. ตระหนักในความส�าคัญของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพนับเป็นสิ่งที่จ�าเป็นและส�าคัญต่ออาชีพ

และอนาคต จึงมีการให้ความส�าคัญและตื่นตัวในการพัฒนาบุคลิกภาพกันมากขึ้น ดังจะเห็นว่ามีการบรรจุ

หลักสูตรการพฒันาบคุลกิภาพให้นกัเรยีน นักศกึษาได้เรยีนรู้โดยเฉพาะงานด้านบริการต่าง ๆ  การจัดตัง้ศนูย์

หรือสถาบันส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ชมรมฝึกพูด การวางตัว การเข้าสมาคม การแสดงอิริยาบถ

ในสังคม มีนิตยสารและคอลัมน์ในนิตยสารกล่าวถึงหัวข้อ หรือบุคคลต่าง ๆ ท่ีประสบความส�าเร็จในหน้าที่

การงาน บุคลิกภาพกับความส�าเร็จในการท�างาน สาเหตุของความล้มเหลวในชีวิตเป็นต้น และหาทางพัฒนา

ตนเองด้วยการศึกษาหาความรู้และน�ามาปฏิบัติ

 2. ประเมินบุคลิกภาพของตนทั้งด้านดีและด้านที่บกพร่อง ก่อนการพัฒนาบุคลิกภาพต้อง

ท�าการประเมินบคุลกิภาพของตนเองก่อนโดยประเมนิข้อดข้ีอเสียของตนเอง การประเมนิตนเองเป็นเร่ืองค่อน

ข้างยากเพราะบางครัง้คนเราไม่ค่อยยอมรบัความบกพร่องเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ ส่วนมากมกัจะคิดว่าตวัเองถกู ตวั

เองด ีตวัเองเพียบพร้อมด้วยคณุสมบัติทกุประการ ฉะนัน้จงึถอืเป็นเรือ่งยาก เว้นแต่เราต้องเปลีย่นแปลงความ

รูสึ้กนกึคดิเสียใหม่โดยพจิารณาถึงหลกัความจรงิว่า “สีเ่ท้ายงัรูพ้ลาดนักปราชญ์ยงัรูพ้ลัง้” คนเรากต้็องมบ้ีางท่ี

บางครั้งท�าอะไรไม่ถูกต้องและรับฟังค�าวิจารณ์จากผู้ใกล้ชิด เช่น บิดามารดา ญาติพี่น้อง เพื่อน โดยเก็บข้อดี

ไว้ และน�าข้อบกพร่องมาปรับปรุงและพัฒนา

 3. มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างจริงจังและถูกวิธี เมื่อได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของบคุลกิภาพและได้ประเมนิข้อดข้ีอเสยีของตนเองแล้ว จะต้องศกึษาวิธกีารปรบัปรงุข้อบกพร่อง

ด้วยวธิทีีม่ปีระสทิธิภาพ ด้วยความมุง่มัน่จริงจัง และมคีวามสม�า่เสมอในเรือ่งต่อไปนี ้คอื การปรบัปรงุท่วงท่า 

(Appearance)

การเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในตนเอง (Self Confidence) การปรบัปรงุมนษุย์สมัพนัธ์ (Human Re-

lationship) และการเสรมิสร้างความคดิอย่างมเีหตผุล มคีวามคดิริเร่ิม และการแก้ไขปัญหาอย่างมปีระสิทธภิาพ 

(Reasoning Thinking, Creative Thinking, and Problem Solving) บุคลิกภาพเป็นสมบัติเฉพาะตัวยังไม่มีใคร

มีบุคลิกภาพเหมือนกันทุกประการ บุคลิกภาพที่ดีที่สุดไม่มี มีแต่ว่าจะปรับปรุงให้บุคลิกภาพดีขึ้นได้อย่างไร

3. แนวคิดและทฤษฎีบุคลิกภาพ

ปารีณา อภิชนาธง (อ้างอิงโดย ปภาวี บุญกลาง, 2560) ได้กล่าวถึงลักษณะของภาพลักษณ์ 

องค์กรไว้ ดังนี้

1. ภาพลักษณ์องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์การกระท�าที่เกิดขึ้นตามท่าที  

ความรู้สึก และทัศนคติของประชาชนในขณะนั้นที่มีต่อองค์กร

2. ภาพลกัษณ์องค์กรทีเ่สยีไปแล้วมกัแก้ไขได้ยากและจะตดิต่อสืบทอดจากผู้รับมอบกิจการ การ

ด�าเนินการต่อไปได้ทั้งในทางที่ดีและไม่ดี

3. ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นนามธรรมเกิดจากการเผยแพร่โฆษณาจะเกิดขึ้นเร็วและสลายได้เร็ว 

แต่ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นรูปธรรม เช่น การกระท�า การบริการแก่สังคมการสร้างสาธารณประโยชน์ท่ีเป็น

วัตถุสิ่งของจะเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่คงทนถาวร
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สมพงษ์ สงวนศักดิ์ (อ้างอิงโดย ปภาวี บุญกลาง, 2560) กล่าวถึงลักษณะของภาพลักษณ์องค์กร

ไว้ดังนี้

1. ภาพลักษณ์องค์กรเกิดจากความประทับใจ โดยเป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดขึ้นจากความประทับใจ

ซ่ึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับองค์กรท่ีประชาชนได้รับ และส่ิงเหล่าน้ีจะก่อตัวข้ึนเป็น

ความประทับใจ ซึ่งอาจจะเป็นความประทับใจที่ดีหรือไม่ดี แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระท�าขององค์กร

2. ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้และ

เปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากสภาพการณ์ภายใน หรือปัจจัยภายนอกองค์กรมากระทบ ดังนั้นองค์การต่าง 

ๆ จึงจะต้องมีการส�ารวจภาพลักษณ์ปัจจุบันขององค์กรอย่างสม�่าเสมอ เพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ของ

องค์กรเป็นอย่างไร และจะได้ส่งเสริมรักษา หรือแก้ไขภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรคงอยู่ตลอดไป

3. ภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่อยู่น่ิง หมายถึง ภาพลักษณ์องค์กรจะต้องถูกน�าเสนออย่าง

สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ปรัชญา นโยบายการด�าเนินงาน การประพฤติปฏิบัติ รวม

ทั้งคุณภาพของสินค้าหรือบริการขององค์กร

4. กรอบแนวคิดของงานวิจัย

ลักษณะส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. สถานภาพ

4. ระดับการศึกษา

5. ประสบการณใ์นการท�างาน

6. ต�าแหน่ง

บุคลิกภาพภายใน

1. สติปัญญา

2. อุปนิสัย

3. แรงกระตุ้น

บุคลิกภาพภายนอก 

1. บทบาททางสังคม

2. พฤติกรรมการแสดงออก

3. การแต่งกาย

ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน

1. ด้านภาพลักษณ์องค์กร

2. ด้านภาพลักษณ์ของพนักงาน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีด�าเนินการงานวิจัยแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

โรงแรม Amari Phuket มีรายละเอียด ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานโรงแรม Amari Phuket ทั้งหมด จ�านวน 260 คน 

(จ�านวนพนักงานโรงแรม Amari Phuket ณ วันที่ 6 กันยายน 2563)

 กลุ่มตัวอย่าง ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกกลุ่มตัวอย่างจากจ�านวนประชากร 260 คน

โดยใช้ตารางสูตร Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 155 คน

2. สถานที่ที่ใช้ท�าการวิจัย/เก็บข้อมูล

 โรงแรม Amari Phuket 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเชิงปริมาณ โดยใช้เคร่ืองมอืเป็นแบบสอบถาม แนวทางการปรบั

ภาพลักษณ์ในตวัตนทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพของพนกังานโรงแรม Amari Phuket โดยผูว้จิยัได้น�าแบบสอบถาม

ไปให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 155 ชุด โดยวิธีการแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน ต�าแหน่ง

 ส่วนที่ 2 บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ สติปัญญา อุปนิสัย แรงกระตุ้น

 ส่วนท่ี 3 บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ บทบาททางสังคม พฤติกรรมการแสดงออก ทักษะและ 

   ความรู้

 ส่วนที่ 4 ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ได้แก่ ภาพลักษณ์องค์กร ภาพลักษณ ์

   ของพนักงาน

 ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานโรงแรม 

Amari Phuket จ�านวน 155 ชุด

 2. น�าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบรูณ์และได้แบบสอบถามจากการตอบของพนกังาน

โรงแรม Amari Phuket จ�านวน 155 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

 3. ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูล

โดยตรงผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานโรงแรม Amari Phuket 

จ�านวน 155 ฉบับ
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 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ข้อมูลจากการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ

คุณลักษณะบุคลิกภาพและการปรับตัวในการท�างาน รวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร หนังสือ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทความจากวารสารวิชาการ หรือ เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

5. การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปหาค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(SPSS) ดังนี้

 ส่วนที่ 1 น�าข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปใช้การค�านวณหาความถี่ ค่าร้อยละ

 ส่วนที่ 2-4 น�าข้อมูลเชิงปริมาณ บุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก ภาพลักษณ์ท่ีมีผล

ต่อประสทิธภิาพการท�างาน เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแปลความหมายค่าเฉลีย่ (X) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานโรงแรม 

Amari Phuket มีดังนี้

  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก

  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง

  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย

  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่องแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ

พนักงานโรงแรม Amari Phuket สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 71.0 มอีายรุะหว่าง 20-29 คิดเป็นร้อยละ 

46.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีอายุงาน 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.2 และมีต�าแหน่ง

งานแผนกแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 22.6

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อบุคลิกภาพภายในพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

 2.1 ด้านสติปัญญา/การคิดวิเคราะห์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุ คอืการเข้าสงัคม การเป็นมิตรกับคนอืน่ได้ง่าย มกีารสร้างความสัมพนัธ์กบับคุคลอืน่ในสังคม รองลง

มาคือ การใช้สติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ในการพิจารณาหรือท�าในสิ่งที่ถูกที่ควรหรือที่สังคมยอมรับ 

ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

 2.2 ด้านอุปนิสัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการ

รู้จักปรับปรุงบุคลิกภาพและลักษณะนิสัย รองลงมาคือ การแสดงอารมณ์อยู่ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะ

สม ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ มีความสุภาพอ่อนโยนและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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 2.3 ด้านความเชื่อมั่นในตนเอง พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ทีส่ดุ คือ มกีารกล้าแสดงออกในสทิธิของตน เช่น คณุลักษณะความเป็นผูน้�า กล้าแสดงตวัต่อสังคมอย่างมัน่ใจ 

มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก รองลงมา คือ การยอมรับตนเองและเชื่อมั่นในความสามารถ

ของตนเอง ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ มีความตั้งใจท�างาน สู้งาน และรับผิดชอบงานที่ตนท�าอยู่ให้

ส�าเร็จลุล่วง

3. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อบคุลิกภาพภายนอกพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

 3.1 ด้านบทบาททางสังคม พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบและสภาพแวดล้อมขององค์กร รองลงมาคือ เคารพในสิทธิและหน้าที่

ของผูอ่ื้น ส่วนประเดน็ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่ทีส่ดุ คอื การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบคุคลการสร้างความสมัพนัธ์เพือ่ให้เกิด

การช่วยเหลือกัน

 3.2 ด้านพฤติกรรมการแสดงออก พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย 

มากที่สุด คือ กิริยาท่าทาง การวางตัวที่เหมาะสม รองลงมา คือ มีความกระตือรือร้นในการท�างานมีความ

สุขกับการท�างาน ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ การแสดงถึงความเห็นใจ เป็นการแสดงแบบเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา

 3.3 ด้านการแต่งกาย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดสวยงามเหมาะสม รองลงมา คือ ใส่ใจในรายละเอียดของการแต่งกายให้ครบถูก

ต้อง มากกว่าความโก้หรู ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ แต่งกายทั้งสีและแบบสุภาพ เรียบร้อย เหมาะ

กับกาลเทศะ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานพบว่า 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

 4.1 ด้านภาพลักษณ์องค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือสิ่งแวดล้อมที่ช่วยกันจัดขึ้น เช่น ความสะอาด ความสวยงาม รองลงมา คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในด้าน

สังคม การที่องค์กรสร้างประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้าง และสังคมอย่างสม�่าเสมอ ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่า

ที่สุด คือ การดูแลใส่ใจพนักงาน

 4.2 ด้านภาพลกัษณ์ของพนกังาน พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด คือ แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการ รองลงมา คือ ทัศนคติส่วนตัวพนักงานในการ

ให้บรกิาร เช่น บคุลกิภาพ กริยิาท่าทาง ค�าพดู และวธิกีารส่ือสารทีเ่ป็นอัตโนมตัจินกลายเป็น “พฤตกิรรมการ

บริการ” ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ มีน�้าใจไมตรีอันดีต่อกันและมีความเอื้ออาทร กริยาอาการอ่อน

โยน สุภาพและมีมารยาทดี 
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อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องแนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

โรงแรม Amari Phuket พบว่า

1. บุคลิกภาพภายใน ในด้านสติปัญญา อุปนิสัย ความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพจากภายใน

จึงถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาบุคลิกภาพทางด้านอื่น ๆ กล่าวคือ เราจะต้องควบคุมจิตใจ

ไม่ให้เกิดอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง อิจฉาริษยา หรืออารมณ์ใด ๆ  ก็ตามที่จะส่งผลมายังกายและวาจาได้ ซึ่ง

สิง่เหล่านีต้้องฝึกฝนหรอืใช้หลกัธรรมเข้ามาช่วย เมือ่เราสามารรถควบคมุจติใจได้แล้ว การแสดงออกทางกาย 

และวาจาก็จะดีตามไปด้วย ท�าให้สามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่เราติดต่อด้วยเป็นอย่าง สอดคล้องกับ

แนวคดิของ ประภสัสร (2559, น. 5) ในบรรดาผู้คนทีม่บีคุลิกภาพโดดเด่นทัง้หลายไม่ใช่เป็นเพยีงคนทีว่างตวัดี 

อปุนสิยั กริยิา วาจาดวีางตวัเหมาะกบักาลเทศะและบคุคลแต่เพยีงเท่าน้ันหากมองลงไปลึก ๆ  แล้วบคุลิกภาพ

ทีด่ขีองบคุคลเหล่าน้ัน เริม่ต้นขึน้จากภายในทัง้สิน้ ภายในกคื็อในใจ ในความคดิทีม่ต่ีอตนเองต่อโลกและสงัคม

นัน่เองและเมือ่เร่ิมต้นดีภายในดีแล้ว บุคลกิภาพดกีจ็ะสะท้อนออกมา จะเป็นทีป่รากฏต่อสายตาของประชาชน

ทั่วไปเองในที่สุด เป็นพฤติกรรมที่สามารถมองเห็นได้ เป็นเรื่องที่ต้องสังเกต เช่น ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ 

ความกระตือรือร้น ความรอบรู้สติปัญญา อุปนิสัย ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังเกตและมองเห็นได้

ยากมาก ซึ่งบางคนอาจแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจดี แต่แท้ที่จริงแล้วอาจเป็นคนใจร้าย ใจด�าก็ได้ ดังกล่าวที่ว่า 

“จิตมนุษย์นี้ไซร้ยากแท้หยั่งถึง”ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและภายในและสอดคล้องกับแนวคิดของ Dr.David 

McClenlland ทฤษฎีภูเขาน�้าแข็งเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน�้าแข็งเพื่อมองถึงสมรรถนะของ

แต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานในองค์กรส่วนที่อยู่ใต้น�้านั้นเป็นส่วนที่มีมากกว่าสังเกตและวัดได้ยากกว่า เช่น 

อุปนิสัย แรงจูงใจซึ่งในการท�างานนั้น การมีทักษะและความรู้ยังไม่พอที่จะท�าให้การท�างานมีความโดดเด่น 

แต่จ�าเป็นจะต้องมแีรงผลกัดันเบ้ืองลกึเพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าในการท�างานนัน่เองเปรียบเสมอืนบคุลิกภาพ

ภายใน BlackBox (2558)

2. บุคลิกภาพภายนอก ในด้านบทบาททางสังคม พฤติกรรมการแสดงออก การแต่งกาย

บคุลิกภาพภายนอก ต้องเริม่จากการส�ารวจข้อบกพร่องของตนเอง ยอมรบัหรอืเผชิญความจรงิโดยไม่เข้าข้าง

ตนเอง น�าข้อบกพร่องทีส่�ารวจพบ มาปรบัปรงุแก้ไขเพือ่ให้บคุลกิภาพภายนอกดขีึน้ เป็นการสร้างความมัน่ใจ

ให้กบัตนเอง และเป็นทีป่ระทบัใจแก่บคุคลอืน่ทีต้่องปฏสิมัพนัธ์ด้วย บคุลิกภาพบางอย่างจะถกูหล่อหลอมมา

ต้ังแต่เกิด แต่ถ้าคนเรามีความมั่นใจท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาก็สามารถท�าได้ โดยเฉพาะบุคลิกภาพภายนอก

สามารถปรบัปรงุได้โดยใช้เวลาไม่นาน สอดคล้องกับแนวคดิของ เอมอร ภมูศิกัดิ ์(2559) บคุลิกภาพภายนอก

และการแต่งกาย ไม่ว่าโรงแรมจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือโรงแรมขนาดใหญ่ หากพนักงานมีบุคลิกภาพและ

การแต่งกายที่ดี ดูสะอาดสะอ้าน ย่อมท�าให้ลูกค้าหรือแขกที่เข้าพัก เห็นแล้วรู้สึกอารมณ์ดี สดใส และท�าให้

ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างแขกกับโรงแรมน้อยลงไปได้ด้วย คนทั่วไปยอมรับมาตรฐานของสังคมในเรื่องความ

สะอาดทัง้ร่างกายและเครือ่งแต่งกาย การมกีริยิาวาจาสภุาพเรยีบร้อยการแสดงออกรวมถงึบทบาททางสงัคม 

นบัแต่ครอบครวัจนถงึสงัคมภายนอกและสอดคล้องกบัแนวคดิของ Dr.David McClenlland ทฤษฎภีเูขาน�า้แขง็ 

เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน�้าแข็ง เพื่อมองถึงสมรรถนะของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติงานใน

องค์กรกล่าวคือเป็นการเปรียบเทียบบุคคลกับภูเขาน�้าแข็ง ส่วนที่อยู่เหนือน�้านั้นเป็นส่วนที่สังเกตและวัดได้

ง่าย เช่น ความรู้ และทักษะที่เรียนมา BlackBox (2558)
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3. ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างาน ทั้งภาพลักษณ์องค์กรการท่ีองค์กรสร้าง

ประโยชน์ต่อชุมชนรอบข้างและสังคมอย่างสม�่าเสมอ สร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการรวมไป

ถึงการดูแลใส่ใจพนักงาน และภาพลักษณ์ของพนักงาน แสดงออกถึงความนับถือและให้เกียรติแก่ผู้ใช้บริการ 

ทศันคตส่ิวนตวัพนกังานในการให้บรกิาร เช่น บคุลิกภาพ กิริยาท่าทาง ค�าพดู และวธิกีารส่ือสารทีเ่ป็นอัตโนมัติ

จนกลายเป็น “พฤติกรรมการบริการตามล�าดับ สอดคล้องกับแนวคิด สมพงษ์ สงวนศักดิ์ (อ้างอิงโดย ปภาวี 

บุญกลาง, 2560) เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

อาจเปล่ียนจากภาพลกัษณ์ทีด่เีป็นภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดหีรืออาจเปล่ียนจากภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดมีาเป็นภาพลกัษณ์

ที่ดีได้อันเนื่องมาจากสภาพการณ์ภายในหรือปัจจัยภายนอกองค์กรมากระทบ ภาพลักษณ์ของโรงแรมนั้นไม่

ได้หมายถงึแค่เพยีงส�าหรบัพนกังานในส่วนต้อนรบัเท่านัน้ แต่พนกังานทุกคนล้วนมหีน้าทีแ่ตกต่างกนัไป และ

ย่อมสามารถสะท้อนตัวตนของโรงแรมได้เช่นกัน เพราะพนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะได้พบปะกับแขกที่มาใช้

บริการได้ตลอดเวลาหรืออาจกล่าวง่ายๆ ได้ว่าลูกค้าจะมองและตัดสินโรงแรมเป็นภาพรวมโดยทั้งหมด ถ้า

ลูกค้าไม่พอใจกับการบริการของพนักงานคนหน่ึง น่ันก็หมายถึงลูกค้าจะเหมารวมที่จะเกิดความไม่พอใจต่อ

การบริการทั้งหมดของโรงแรมไปด้วย ดังนั้นองค์การจึงจะต้องมีการส�ารวจภาพลักษณ์ปัจจุบันขององค์กร

อย่างสม�่าเสมอ เพื่อจะได้ทราบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างไร และจะได้ส่งเสริมรักษา หรือแก้ไขภาพ

ลักษณ์ที่ดีขององค์กรคงอยู่ตลอดไป

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการปรับภาพลักษณ์ในตัวตนที่มีผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

โรงแรม Amari Phuket ท�าให้ทราบความพึงพอใจของพนักงานในด้านต่าง ๆ บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะที่

ดีจึงจะท�าให้ผู้เข้าใช้บริการนั้นประทับใจและกลับมาใช้บริการโรงแรมอีกคร้ัง ดังนั้น เร่ืองของบุคลิกภาพถือ

เป็นส�าคัญ ต้องมีการอบรมเพิ่มเติมในด้านบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกซึ่งจะเป็นประโยชน์และพัฒนา

องค์การในอนาคตต่อไป
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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

Abstract

This research studied the subject “The Influence of Teamwork toward Work Efficiency 

during the pandemic Covid-19” Objectives to study the components of teamwork that affect the  

performance of hotel staff. to study the relationship of teamwork that affect the performance of hotel 

staff to study the way of working Teamwork. The sample group studied in this study was a group of 86 

hotel staffs in Phuket province using questionnaires to collect quantitative data and analyze the results.  

Packaged program with frequency, mean, percentage, standard deviation Multiple Correlation Coefficient 

and Pearson’s relative coefficient from the results of study of the influence of teamwork on employee 

performance. A hotel In Phuket, all 4 aspects are the environment. Composition and properties work  
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design work process It was found that the weight of the independent variables affecting the  

performance of the employees. From the analysis, it can be concluded that teamwork affects the  

efficiency of employees. The statistical significance at the 0.05 level in this organization was work process

Keywords : teamwork component, teamwork, performance efficiency

บทน�า

ปัจจบัุนด้วยสภาพการแข่งขนัของธรุกจินัน้ได้เกดิการเปล่ียนแปลงทีร่วดเร็วมากย่ิงขึน้ จงึจะต้องมี

การพัฒนา ประสิทธิภาพการท�างานขององค์การให้ดีกว่าเดิม โดยมีการเน้นในด้านการพัฒนาตัวบุคลากรใน

องค์กรนั้นเป็นหลัก (พสุ เดชะ รินทร์, 2549) และการท�างานในธุรกิจหรือในองค์การนั้นบุคลากรไม่สามารถ

ท�างานได้เพยีงคนเดยีว แต่จะต้องการรบัความช่วยเหลือหรือการร่วมมอืของเพือ่นๆ บคุลากรคนอ่ืนๆ ไม่ว่า

จะเป็นการช่วยเหลอืจากผู้บรหิาร ผูน้�าทมีหรอืสมาชกิในทมี คอื การท�างานเป็นทมี (Team Work) การท�างาน

เป็นทมีเป็นการท�างานทีข่ึน้อยูก่บัการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ผลงานจะออกมาดีหรือไม่น้ันข้ึนกับการร่วม

มือกันของบุคลากรว่ามีมากหรือเพียงใด ซึ่งต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันในกลุ่มบุคลากรในการท�างานเป็น

อย่างดี ซึ่งในอดีตน้ันผู้บริหารท่ีมีความสามารถสูง บุคลิกภาพดี มีความรู้ และทักษะสูงต่างมีโอกาสในการ 

ประสบความส�าเร็จ การท�างานเป็นทีม (Teamwork) และสามารถสร้างประสิทธิภาพของทีม (Team Building 

Effectiveness) เพราะฉะนัน้ผูบ้รหิารควรเปลีย่นจากการส่ังงานเพยีงอย่างเดียวมาท�าหน้าทีเ่ป็นการชีแ้นะสอน

งานควบคุมงาน เพื่อจะท�าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (HR NOTE, 2562) ในอดีตนั้นการ

ท�างานคนเดยีว จะท�าให้งานทีไ่ด้รบันัน้ส�าเรจ็ได้อย่างทีค่ดิไม่ต้องมเีสยีเวลาไม่ต้องมคีนมาท�างาน การท�างาน

นัน้ช้าแต่กต้็องยอมรบัว่าการท�างานคนเดยีวนัน้ เป็นการท�างานทีเ่หนือ่ยและท�าให้เรานัน้ไม่ได้มคีวามสามารถ

ในการปรับตัวหรือทักษะที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ แต่หลายองค์กรได้สังเกตเห็นถึงการท�างานคนเดียว อาจ

ท�างานส�าเร็จช้าซึ่งบางคนไม่สามารถท�างานหลายอย่างๆ ได้ปัจจุบันการบริหารจัดการที่ประสบความส�าเร็จ

ที่แตกต่างกันไปไม่ง่ายเหมือนในอดีต ผู้บริหารบางคนต้องเจอกับความล้มเหลวในการบริหารงานแบบเดิมๆ 

ทัง้นีผู้บ้รหิารยังมกีารท�างานแบบเดมิ การท�างานคนเดยีวไม่มกีารมอบหมายงาน การสัง่งานไม่มกีารวางแผน 

ไม่มีการเปิดให้บุคลากรคนอื่นได้แสดงความคิดเห็น เลยท�าให้ได้ผลงานที่ไม่มีประสิทธิผลพอตามเป้าหมาย 

และไม่มีความก้าวหน้าอย่างที่ควร การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันนั้นจึงได้เกิดการยอมรับถึงความหลากหลาย

ของงานในปัจจุบัน จึงท�าให้ได้มีการแบ่งงาน การมอบอ�านาจในการควบคุมงาน การแบ่งหน้ารับผิดชอบท่ี 

ในการท�างานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท�าแทน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องเรียนรู้พัฒนาและการท�างานเป็นทีม (Team 

Work) และสร้างทีมงานซึ่งพื้นฐานที่ส�าคัญของการท�างานเป็นทีม การสื่อสาร ความเข้าใจ ความร่วมมือ และ

การประสานงาน (เสนีย์ แดงวงั, 2553 ) ซึง่ทมีงานทีดี่จงึส่งผลให้งานเกดิประสิทธภิาพ และเกดิประสิทธิผลต่อ

องค์กรช่วยลดความสญูเสยีขององค์กร ดังน้ันการท�างานเป็นทมีท�าให้เกดิประสทิธภิาพทีด่ต่ีอพนกังานนัน้จึง

ควรมีรปูแบบการท�างานทีดี่ เป็นทมีก็เป็นอกีปัจจยัหนึง่ท่ีมคีวามส�าคญัเพือ่ช่วยในการสร้างประสทิธภิาพของ

การท�างาน เพราะการร่วมมอืร่วมใจกนัถอืเป็นการรวมพลงั การท�างาน เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั มีเป้าหมายร่วม

กนั การท�าวจิยัในครัง้นีมุ้ง่ทีจ่ะการศกึษาอทิธพิลของการท�างานเป็นทมีทีส่่งผลต่อประสิทธภิาพของพนักงาน 

โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตศึกษาการท�างานเป็นทีมกับรูปแบบที่ได้มาตราฐานในการท�างาน เพื่อน�าผล

การวิจัยไปใช้ประกอบการตัดสินใจถึงความสัมพันธ์ของการท�างานเป็นทีม และเสนอแนวทางการท�างานรูป

แบบการท�างานเป็นทีม
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการท�างานเป็นทีมกับประสิทธิภาพของ

พนักงาน

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. ความหมายประสิทธิภาพ 

ประสทิธภิาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการบรรลุจดุมุง่หมายโดยใช้ทรัพยากรต�า่สดุ  

การใช้วิธีการ (Mean) ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่สิ้นเปลืองน้อยที่สุดโดยมีเป้าหมาย คือ ประสิทธิภาพท่ี

องค์กรนั้นได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ประสิทธิภาพเป็นค�าที่มักจะได้ยินบ่อยๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการท�างาน 

ซึ่งมักจะพัฒนายิ่งขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากการประชุมหรือการหารือเพื่อพัฒนากระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ การบริหาร การผลิตหรือการขาย ซึ่งยังมีแง่

มุมอีกหลากหลาย โดยมีการให้ความหมาย ดังนี้ ชาคริต ศรีขาว (2552) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 

การผลิตสินค้าหรอืบรกิารให้ได้มากทีส่ดุพจิารณาถงึต้นทนุ หรอืปัจจยัน�าเข้าให้น้อยท่ีสดุหรือมคีวามประหยดั

ทีส่ดุ และได้มีการเปรยีบเทยีบกบัผลทีไ่ด้รบั คอื บรรลวุตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ทีป่ระกอบด้วย ต้นทนุ 

คุณภาพ ปริมาณ วิธีการในการผลิต 

จตุพล พัฒนากิจเจริญการ (2552) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการท�ากิจกรรมในองค์กร

ที่ได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยสามารถปฏิบัติได้เป็นไปตามแผนที่วางการใช้ทรัพยากรที่ก�าหนดไว้ ทัน

เวลา ได้คุณภาพ ได้ผลงานเท่ากับหรือเพิ่มขึ้นกว่าปัจจัยน�าเข้า สมยศ นาวีการ (2545) ได้ให้ความหมายของ

ประสิทธิภาพ เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของความส�าเร็จของเป้าหมาย ความมีประสิทธิภาพตอบค�าถามที่ว่าเรา

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นความประสิทธิภาพ คือ อัตราส่วนระหว่างผลผลิตและ

ปัจจัยการผลิต Millet (1994) ได้นิยามค�าว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความ

พอใจแก่มนุษย์และได้ผลก�าไรจากการปฏิบัติงานน้ันด้วย และความพึงพอใจน้ัน หมายถึง ความพึงพอใจใน

การบริการ (Satisfactory Service) ซึ่งพิจารณาจาก 1. การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable service) 

2. การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา (Timely service) 3. การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample service) 4. 

การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous service) 5. การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive service) รักษ์

ศักดิ์ บุญสิทธิ์ (2553) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่าหมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้

เกดิ ความส�าเรจ็ บรรลุตามวตัถุประสงค์ในการปฏบิตังิาน โดยอาศยัการบริหารจัดการทรัพยากรในการปฏบัิติ

งานอย่างคุม้ค่า ประหยดั เกิดประโยชน์สงูสดุและก่อให้เกดิประสิทธผิลในการปฏบิติังานมากทีสุ่ด องค์กรควร

มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

สรปุได้ว่า ประสทิธิภาพหมายถงึ การกระท�ากจิกรรมใดๆ ทีบ่รรลุตามทีต้่องการและตัง้เป้าหมายไว้  

โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของทรัพยากรต่างๆ ในการด�าเนินกิจกรรมที่มุ ่งผลิตผลลัพธ์  

โดยมีส่วนของต้นทุนหรือปัจจัยน�าเข้าในการลงทุนน้อยที่สุด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้อย่างทัน

ต่อเหตุการณ์และประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุ้มค่า 
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2 แนวคิดและทฤษฎีการท�างานเป็นทีม 

 2.1 ทฤษฎีการระบุเหตุของพฤติกรรม ไฮเดอร์ อธิบายว่า การรับรู้พฤติกรรมนั้นจะต้องอาศัย 

สาเหตุ 2 อย่าง ได้แก่ 1. สาเหตุที่มาจากส่วนบุคคล 2. สาเหตุที่มาจากเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุ

ทั้งสองนี้จะอยู่ในลักษณะความสัมพันธ์แบบเพิ่มหรือลด บวกหรือลบ กล่าวคือ ถ้ากระท�าสิ่งใดด้วยความ

ต้องการของตนบคุคลจะท�าได้ง่ายขึน้ เมือ่เงือ่นไขสิง่แวดล้อมอ�านวยให้แต่จะยากขึน้เมือ่สิง่แวดล้อมเป็นตวัขดั

ขวาง ส�าหรับสาเหตุที่มาจากส่วนบุคคลถูกแยกออกเป็น 2 สาเหตุย่อย คือ สาเหตุที่เป็นแรงจูงใจให้พยายาม

ท�า (Trying) และที่เป็นความสามารถ (Ability) สาเหตุย่อยทั้งสองส่วนนี้จะสัมพันธ์กันในลักษณะที่ว่าบุคคลจะ

ไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ถ้าบุคคลนั้นขาดแรงจูงใจ ได้แก่ ความต้องการจะท�าหรือขาดความสามารถที่จะท�าได้ 

(Heider, 1958)

 2.2 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ มาสโลว์ ได้เขียนทฤษฎีการจูงใจ หรือที่เรียกว่า ทฤษฎีทั่วไป

เกี่ยวกับการจูงใจเป็นทฤษฎี ซึ่งมาสโลว์กล่าวถึงส่ิงจูงใจจากความต้องการของมนุษย์ไว้ว่า มนุษย์มีความ

ต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุดขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเข้า

มาแทนที่ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว และความต้องการของมนุษย์มีล�าดับขั้นจากต�่าไปหาสูง 

 ความต้องการทั้ง 5 ขั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) คือ ความต้องการขั้น

พื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีและพึงต้องการเพื่อการด�ารงชีวิตให้อยู่รอด นึกง่ายสุดคือปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร 

น�้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค 

 2. ความต้องการด้านความมัน่คงปลอดภยั (Safety Needs) เมือ่มนษุย์ได้รบัความต้องการพืน้

ฐานเพยีงพอแล้ว จะเริม่มคีวามต้องการทีเ่พิม่ขึน้คอืการมชีวีติอยูร่อดและปลอดภยั เขาจงึต้องการครอบครวั

ที่อบอุ่น ต้องการการงานที่มั่นคง เพื่อน�าไปสู่ความมั่นคงของฐานะและการเงินการมีรายได้ที่มั่นคง

 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Need) มนษุย์เป็น

สัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ด้วยเหตุผลนี้มนุษย์จึงเกิดความต้องการขั้นที่ 3 คือการมีเพื่อน มีครอบครัว 

คนรัก มีการยอมรับในความสามารถ และตัวตน ความเป็นพวกพ้อง และสิ่งส�าคัญสุดคือ “ความรัก” 

 4. ความต้องการเกยีรตยิศชือ่เสยีงและความภาคภมูใิจ (Self- Esteem Need) เมือ่มนษุย์เตบิโต

มาถงึจดุหนึง่ ท่ีมคีวามต้องการด้านกายภาพ ความปลอดภยั ความรกั เพยีบพร้อมสมบรูณ์ เขาจะเริม่มคีวาม

ต้องการอีกขั้น คือ ความก้าวหน้า และการยอมรับในคุณค่าของตนจากบุคคลอื่นรอบข้าง ความต้องการการ

ยกย่องชมเชย 

 5. ความต้องการความสมบรูณ์ของชวิีต (Self-Actualization Needs) เป็นความต้องการข้ันสูงสดุ

ที่มนุษย์ น้อยคนจะไปถึงได้ เริ่มจากการที่ต้องได้รับความต้องการทั้งสี่ด้านข้างต้นอย่างเพียงพอก่อน ความ

ต้องการนีม้าสโลว์อธิบายว่า เป็นความต้องการและความปรารถนาทีม่นษุย์จะใช้ความสามารถ และศกัยภาพ

ที่มีทั้งหมดในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เท่าที่เขาพึงจะท�าได้ตามศักยภาพ 

 2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น�า Hersey and Blanchard (1993) กล่าวว่า รูปแบบผู้น�าแต่ละคน

เป็นแบบแผนของพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความพยายามทีจ่ะกระตุน้การปฏบิตังิานของผูต้าม โดยแยกพฤตกิรรม

ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 
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 1. พฤติกรรมด้านงาน (Task behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้น�าปฏิบัติเพื่อก�าหนดบทบาท และ

มอบหมายงานที่ผู้ตามแต่ละคนจะต้องปฏิบัติด้วยการก�าหนดกิจกรรมว่าจะท�าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 

เพื่อให้งานของกลุ่มส�าเร็จตามเป้าหมาย 

 2. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพ (Relationship behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู ้น�าแต่ละคน

แสดงออกโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตนกับ ลูกน้อง และระหว่างลูกน้องด้วยกัน

ซึ่งแสดงออกโดยการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารแบบอิสระ จัดหาและเตรียมการสนับสนุนด้านสังคม 

 3. ลักษณะและองค์ประกอบของการท�างานเป็นทีม 

ลักษณะของทีม ลักษณะที่ส�าคัญของทีม 4 ประการ ได้แก่ 

 1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล หมายถึง การที่สมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความ

เกี่ยวข้องกันในกิจการของ กลุ่ม/ทีม ตระหนักในความส�าคัญของกันและกัน แสดงออกซึ่งการยอมรับ การให้

เกียรติกัน ส�าหรับกลุ่มขนาดใหญ่มักมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายมากกว่าการติดต่อกันตัวต่อตัว 

  2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน หมายถึง การที่สมาชิกกลุ่มจะมีส่วนกระตุ้นให้เกิด

กิจกรรมร่วมกันของทีม/กลุ่ม โดยเฉพาะจุดประสงค์ของสมาชิกกลุ่มที่สอดคล้องกับองค์การ มักจะน�ามาซึ่ง

ความส�าเร็จของการท�างานได้ง่าย 

 3. การมโีครงสร้างของทีม/กลุ่ม หมายถงึ ระบบพฤตกิรรม ซึง่เป็นแบบแผนเฉพาะกลุ่มสมาชกิ

กลุ่มจะตอ้งปฏบิัตติามกฎหรือมตขิองกลุ่ม ซึง่อาจจะเปน็กลุ่มแบบทางการ (Formal Group) หรือกลุ่มแบบไม่

เป็นทางการ (Informal Group) ก็ได้ สมาชิกทุกคนของกลุ่มจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามเป็นอย่างดี สมาชิก

กลุ่มย่อย อาจจะมีกฎเกณฑ์แบบไม่เป็นทางการ มีความสนิทสนมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 

  4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน การรักษาบทบาทที่มั่นคงในแต่ละทีม/กลุ่มจะมี

ความแตกต่างกนัตามลกัษณะของกลุม่ รวมทัง้ความรูค้วามสามารถของสมาชกิ โดยจกีารจดัแบ่งบทบาทและ

หน้าที่ความรับผิดชอบ กระจายงาน กันตามความรู้ ความสามารถ และความถนัดของสมาชิก

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป ็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลของการท�างานเป็นทีมท่ีส ่งผล 

ต่อประสิทธิภาพของ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ต�าแหน่ง

งานปัจจุบัน อายุการท�างาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยของการท�างานเป็นทีมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมการ

ท�างานเป็นทีม ด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติ การออกแบบงาน กระบวนการท�างานเป็นทีม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมาชิกมีความ

พึงพอใจในทีม ด้านสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. ผู ้วิจัยได้น�าหนังสือขออนุญาตให้กับทางโรงแรม โดยก�าหนด วัน เวลา สถานที่ขอรับ

แบบสอบถามคืนกลับยังผู้วิจัย 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวม ติดตาม และตรวจสอบ แบบสอบถามที่ได้รับคืนจ�านวน 86 ชุด เพื่อที่จะ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม เม่ือไม่สมบูรณ์น้ันผู้วิจับจะน�าไปเก็บเพิ่มเติมด้วยตนเองเพื่อให้

ครบตามจ�านวนทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ใช้วิธีการประมวลผลค่าทางสถิติด้วย

โปรแกรมสถติสิ�าเรจ็รปู เพือ่การวิเคราะห์เพือ่วเิคราะห์ทางสงัคมศาสตร์ ผูว้จิยัใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลูดังนี้ 

1. ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและปัจจยัการท�างานเป็นทมี สถิตทิีใ่ช้ ค่าความถี ่ค่าร้อย

ละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ

พนกังาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท�างานเป็นทมี องค์ประกอบและคณุสมบตักิารออกแบบงาน กระบวนการ

ท�างานเป็นทมี โดยสถติทิีใ่ช้คอื Multiple Linear Regression และการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ แบบ

เพียร์สัน (Pearson’s Product-Moment Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ผลการวจัิย พบว่า พนกังานโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวดัภเูกต็ เป็นเพศหญงิมากทีส่ดุจ�านวน 45 คน 

คิดเป็น ร้อยละ 52.30 รองลงมา คือ เพศชาย จ�านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 47.70 มีอายุ 26-35 ปี มาก

ที่สุด จ�านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา คือ 36-45 ปี จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 41.90 

และ ต�่ากว่า 25 ปี จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 สถานภาพสมรสมากที่สุด จ�านวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 51.20 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 ต�าแหน่งเป็นแม่บ้านมากที่สุด 

จ�านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 รองลงมา คือ ห้องอาหารจ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 และ

พนักงานต้อนรับจ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 อายุงาน 3 ปี ขึ้นไปมากที่สุด จ�านวน 46 คน คิดเป็น

ร้อยละ 53.50 รองลงมา คือ 1-2 ปี จ�านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 38.40 และต�่ากว่า 1 ปี จ�านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.10 

2. ทดสอบสมมติฐาน

 2.1 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน Pearson’s Correlation Coefficient 

เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
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ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการท�างานเป็นทีมกัประสิทธิภาพ

ของพนักงาน

ประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อม องค์ประกอบ การออกแบบงาน กระบวนการ
ท�างาน

ประสิทธิภาพ 1.000

สภาพแวดล้อม 0.429** 1.000

องค์ประกอบ 0.135 0.398** 1.000

การออกแบบงาน 0.507** 0.546** 0.410** 1.000

กระบวนการท�างาน 0.669** 0.541** 0.304** 0.586** 1.000

*มีนัยส�าคัญสถิติที่ระดับ 0.05
**มีนัยส�าคัญสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 1 พบว่า แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการท�างานเป็นทีมกับ

ประสทิธภิาพของพนกังาน พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต้องมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญั 

โดยประสิทธภิาพของพนกังาน กบักระบวนการท�างานเป็นทมี มคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกในระดบัสูงสุดที ่0.669 

และ องค์ประกอบและคณุสมบัตกัิบกระบวนการท�างานเป็นทมีมคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกในระดบัต�า่สุดที ่0.304 

ส่วนประสิทธิภาพ กับ องค์ประกอบและคุณสมบัตินั้นไม่มีความสัมพันธ์กันอยู่ที่ 0.135

 2.2 การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาอิทธิพลระหว่าง

การท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ การท�างานเป็นทีมกับ

ประสิทธิภาพของพนักงาน

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม
Unstandardized 

Coefficients
standardized 
Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.

ปัจจัยการท�างานเป็นทีม 1.389 .448 3.099 .003

สภาพแวดล้อม .098 .132 .076 .744 .459

องค์ประกอบและคุณสมบัติ -.156 .096 -.145 -1.622 .109

การออกแบบงาน .218 .117 .200 1.864 .066

กระบวนการท�างานเป็นทีม .498 .093 .555 5.329 .000

R square =.485  R = .697 p< 0.05

จากตารางที่ 4.16 ผลโดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้น แบบพหุ ระหว่างการท�างาน

เป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ผลโดยการวิเคราะห์ความทดถอยเชิงเส้นแบบพหุ พบว่า  

ด้านกระบวนการท�างานเป็นทีม ได้ค่า sig เท่ากับ .000 และค่า (Beta = .555) R square =.485 R=.697  

จึงส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนักงาน สามารถน�าผลวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้ 

พนกังานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี สถานภาพสมรส ต�าแหน่งงาน

แม่บ้าน ส่วนใหญ่อายุการท�างาน 3 ขึ้นไป มีระดับปัจจัยการท�างานเป็นทีมอยู่ในด้านระดับมากในทั้ง 4 ด้าน  

คือ 1. ด้านสภาพแวดล้อมการท�างานเป็นทีม 2. ด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติ 3. ด้านการออกแบบงาน 

4. ด้านกระบวนการท�างานเป็นทีม และประสิทธิภาพของพนักงานอยู่ในระดับมากในด้านสมาชิกมีความพึง

พอใจในทีม ด้านสมาชิกมีการสื่อสารที่ดี ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงานมคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัการท�างานเป็นทมีด้านสภาพแวดล้อมการท�างานเป็นทมี ด้านองค์

ประกอบ และคณุสมบัต ิด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการท�างานเป็นทมี อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็น

ถึงการท�างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ที่มี

ระดบัปัจจัยองค์ประกอบของทมีอยูใ่นระดับมาก ทัง้ในด้านองค์ประกอบและคณุลักษณะ ด้านสภาพแวดล้อม 

ด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการท�างานและมปีระสิทธภิาพของพนกังานอยู่ในระดบัมาก คอื ด้านความ

พึงพอใจ ด้านการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการสื่อสารที่ดีและงานวิจัย กรวิภา งาม

วุฒิวงศ์ (2559) ที่ได้ผลการวิจัยใน ด้านบทบาทของสมาชิกในทีม ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านกระบวนการที่

อยู่ในระดับมากที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของกระบวนการท�างานเป็นทีม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของพนักงาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดย

ประสิทธิภาพของพนักงาน กับ กระบวนการท�างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.669 

และองค์ประกอบและคณุสมบัตกัิบกระบวนการท�างานเป็นทมี มคีวามสัมพนัธ์เชงิบวกในระดบัต�า่สุดที ่0.304

ผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธ์ิสหสัมพนัธ์พหคุณู การท�างานเป็นทมีกบัประสิทธภิาพของพนกังาน 

พบว่าน�้าหนักของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงแรมแห่งหนึ่งใน

จังหวัดภูเก็ต พบว่า ด้านกระบวนการท�างานเป็นทีมได้ค่า sig เท่ากับ .000 และค่า (Beta = .555) ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพของพนักงาน มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหาร

การศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน ในด้าน

สภาพแวดล้อม ด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติด้านการออกแบบงาน ด้านกระบวนการท�างาน โดยมี ด้าน

กระบวนการท�างานเป็นทมีนัน้มคีวามสมัพนัธ์กับประสิทธภิาพของพนักงานในเชงิบวก ดงัน้ันการท�างานเป็น

ทีมในอีก 3 ด้าน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางได้ดังนี้ 

1. ด้านสภาพแวดล้อม ดังนั้น สมาชิกในทีมอาจต้องยอมรับในการแสดงความคิดเห็นและการ

ตัดสินใจของเพื่อนๆ ในทีม หรืออาจจะเป็นการที่สมาชิกยอมรับในความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีม เพื่อให้

งานนั้นได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนั้น ผู้น�าหรือหัวหน้างานต้องมีการพูดคุย เข้าหาสมาชิก

ในทีมเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่จะแก้ไข และต้องมีการกระตุ้นในการท�ากิจกรรมร่วมกันให้กับสมาชิกในทีม 

3. ด้านการออกแบบงาน ดังนั้น การออกแบบงานที่ดีนั้นเกิดจากการที่สมาชิกในทีมได้รับมอบ

หมายงานที่มี ความละเอียดและชัดเจนมาก หรือการก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ท เพื่อให้สมาชิกในทีมได้ใช้ความสามารถและทักษะที่มีนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอส�าหรับงานวิจัย

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยการท�างานเป็นทีมของโรงแรมอื่น ๆ ที่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน เพื่อ

น�ามาศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างการท�างานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน 

2. ควรมีการศึกษาด้านภาวะผู้น�าในการท�างานเป็นทีมเพิ่มเติม เพื่อให้ผลวิจัยมีความสมบูรณ์
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บทคัดย่อ

การพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการพฒันาทุนมนุษย์ทีส่่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ บริษทั เอก-ชยั  

ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์และการพฒันาทุนมนษุย์ทีส่่งผลต่อประสิทธผิล และ 3) เพือ่เสนอแนวทางการพฒันาทรัพยากรมนษุย์

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

Abstract

Human Resource Development and Human Capital Development Affecting Organizational 

Effectiveness, Ek-Chai Company Distribution Company Limited, Samkong Branch, Phuket Province The 

objectives of this study are to study 1) to study the components of human resource development and 
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human capital development 2) to study the relationship between human resource development and 

human capital development affecting effectiveness. And 3) to propose guidelines for human resource 

development and human capital development that affect the organizational effectiveness The study 

population consisted of 140 people. A sample of 103 people used the Krejcie & Moegan formula. 

This thesis was based on a blended research method based on quantitative research methodology. 

The tools used for data collection were questionnaires that analyzed the data by percentage, mean, 

standard deviation. The hypothesis testing was done by testing the difference between the mean of 

two sample groups using T-test statistics for 2 or more samples using the F-test statistic to find the 

Pearson correlation coefficient. And find the multiple correlation coefficient 

The results of the study were as follows: 1) Human resource development components 

Overall, it was at a level very high, but considering each aspect, it was found that the training and 

development aspects 2) the relationship between human resource development and organizational 

effectiveness. From the hypothesis testing, it was found that the educational activities and organiza-

tional development activities Have the highest levels of positive relationships And the development of 

human capital Have a relationship with organization effectiveness The intellectual capital component 

had the highest positive relationship.

Keywords : Human Resources Development, Human Capital, Organizational Effectiveness

บทน�า
จากสถานการณ์ในปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคกระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลง 

ที่รวดเร็ว ซึ่งในแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ล�้าสมัย 

เพื่อตอบสนองให้มนุษย์ท�ากิจกรรมต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้แบบ

ไร้พรมแดน ประชากรโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความต้องการหลากหลายและซับซ้อน มีการเคลื่อนย้าย

ถิ่นฐาน เทคโนโลยี ตลาดเงิน ตลาดทุนและวัฒนธรรมได้สะดวกขึ้นท�าให้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและโครงสร้างต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ จากกระแสการ

เปลี่ยนแปลงนี้ได้ส่งผลกระทบต่อองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การภาค

รัฐที่มีโครงสร้างการจัดการองค์การที่ใหญ่ มีสายงานเป็นล�าดับชั้นบังคับบัญชามีการยึดกฎระเบียบวินัยเป็น

หลกัในการปฏบิตังิานและมกีารรวมศนูย์กลางอ�านาจการบริหารและมวีฒันธรรมเฉพาะขององค์การ ส่งผลให้

ประสทิธผิลขององค์การมรีะดบัต�า่กว่าภาคเอกชน นับว่าเป็นความท้าทายและยากล�าบากอย่างย่ิงของภาครฐั 

ทีต้่องเร่งพัฒนาศกัยภาพ เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิฒัน์และตอบสนองความต้องการ

ของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิผลขององค์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีส่วนเก่ียวข้องกับ 

ทุกภาคส่วน ไม่ว่าภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างให้ความส�าคัญกับบุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรม (Training) และ

พฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มทีกัษะ (Skill) ความรู ้(Knowledge) ความสามารถ (Ability) และ

ความช�านาญในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการท�างานที่ดี

ขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคตดังน้ันการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เพือ่ให้องค์กรสามารถท่ีจะเอือ้ประโยชน์ให้

องค์กรด�าเนนิธรุกจิต่างๆ ไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมัน่ใจ โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทีเ่ป็นพลงัเสรมิ
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บุคลากรให้ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมปฏิบัติงานที่ท้าทายความรู้ ความสามารถ สร้างความ

ส�าเร็จให้แก่องค์กรมากขึ้น (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2564) และยังเป็นประโยชน์ที่ท�าให้เกิดในด้านประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจในงาน และความส�าเร็จตามเป้าหมายที่จะท�าให้องค์กรปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการพฒันาทนุมนษุย์ของ บรษิทัเอก-ชยั  

ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทุนมนุษย์  

กับประสิทธิผลของบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต

3. เพือ่ศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์และการพฒันาทนุมนษุย์ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลองค์การ 

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต ได้น�าไปปรับปรุงแก้ไขในอนาคต

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ทฤษฎีและแนวคิดที่น�ามาสร้างตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัยมาจากแนวคิดการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ (Gilley and Eggland, 1989) การพัฒนาทุนมนุษย์ใช้แนวคิดของ Lynda Gratton and  

Sumantra Ghoshal (2003) และประสทิธิผลองค์การ (Gibson and Other,1982) โดยการทบทวนงานวรรณกรรม

ส�าหรับงานวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ ระดับมหภาค (Macro  

Perspective) และระดับจุลภาค (Micro perspective) ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมหภาคเป็นมุมมอง

กว้าง ๆ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นการใช้ก�าลังคนที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ในการที่จะ

ต้องการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นในทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมายถึง เป็นกระบวนการที่ช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การ ผลของงานและการเปลี่ยนแปลงผ่านทาง

กจิกรรมทีจ่ดัขึน้ ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพือ่เพิม่ความสามารถและศกัยภาพให้เหน็ผลในระยะสัน้ 

และระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันและการปรับปรุงองค์การ (Gilley, Eggland & Maycunich, 

2002 อ้างถึงในจุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ, 2560) ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงสรุปได้ว่า เป็นกระบวน

การที่องค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้กับองค์กร      ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร

ก�าลังคน การพัฒนาและการส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการท�างานเพื่อการ

พัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. ทุนมนุษย์ (Human Capital)

แท้จริงแล้วค�าว่าทุนมนุษย์ (Human Capital) เป็นค�าใหม่ที่น�ามาใช้ในภายหลังจากเดิมที่ใช้ค�าว่า

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ส�าหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษางานด้าน HR มักตีความกันว่าตัวบุคลากรหรือ

พนักงานเป็นทรัพยากรและเมื่อเปลี่ยนมาใช้ค�าว่าทุนมนุษย์ก็คิดว่าคนเป็นต้นทุนความจริงแล้วท่านเหล่านั้น

เข้าใจถูกต้องเพียง แต่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้เน่ืองจากค�าว่าทุนมนุษย์น้ันความหมายที่ส�าคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวคน

หรือบุคลากรที่เป็นทุน แต่หมายถึงคุณค่าของคนหรือบุคลากรขององค์กร Lynda Gratton และ Sumantra 
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Ghoshal (2003) ได้ให้ความหมายของ “ทุนมนุษย์” ว่าหมายถึงส่วนผสมของ 3 สิ่ง คือ 

1. ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ประกอบด้วยความรู้และความสามารถในการเรียนรู้               

ความเชีย่วชาญเฉพาะทกัษะ ประสบการณ์ทีค่นสะสมไว้รวมทัง้ความรูท้ีอ่ยูใ่นตวัเราทีเ่รียกว่า Tacit Knowledge 

2. ทุนทางสังคม (Social Capital) ประกอบด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ 

3. ทุนทางอารมณ์ (Emotional Capital) ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น การรับรู้ตนเอง                

(Self-Awareness) ความมีศักดิ์ศรี (Integrity) การมีความยืดหยุ่น (Resilience) “ทุนมนุษย์” ที่ใช้ในบทความนี้

เป็น (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2551: 5)

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทุนมนุษย์ หมายถึง กระบวนการในการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณภาพและ

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การบริหารทุนมนุษย์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาบุคลากร

ที่มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานให้กับองค์การ การรักษาบุคลากรที่ดีไว้ให้อยู่กับองค์การ การพัฒนาและ

จูงใจให้บุคลากรแสดงศักยภาพของตัวบุคลากรเองออกมาได้

3. ประสิทธิผลขององค์การ

แนวคดิประสทิธผิลองค์การ (Organizational Effectiveness) เกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว

และมลัีกษณะกว้างขวางเป็นประเดน็ทีน่กัทฤษฎอีงค์การให้ความส�าคญัเพราะเป็นแก่นของแนวคดิทีส่่งผลต่อ

การขับเคลื่อนองค์การในด้านต่าง ๆ อีกจ�านวนมาก เช่น โครงสร้างองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ภาวะ

ผูน้�า วฒันธรรมองค์การ ธงชยั สนัตวิงษ์ (2537, หน้า 22) กล่าวไว้ว่า ประสิทธผิลองค์การเป็นการตดัสนิใจขัน้

สุดท้ายว่าการบริหารองค์การประสบความส�าเร็จหรือไม่เพียงใดองค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคงเพียงใด 

ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การ ความหมายของประสิทธิผลองค์การที่ใช้กันในกลุ่มผู้บริหารองค์การ คือ ความ

สามารถขององค์การทีใ่ช้ประโยชน์จากทรพัยากร ท�าให้เกดิผลผลติทีบ่รรลเุป้าหมายขององค์การและสามารถ

คงอยูไ่ด้ในสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลง ทัง้นีป้ระสทิธผิลองค์การทีด่ทีีส่ดุเป็นการท�าให้เป้าหมายขององค์การ

ในสถานการณ์ใดๆ มีความเป็นไปได้ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริหารองค์การต้องการจะบรรลุถึง  

(พงษ์เทพ จันทสุวรรณ และ คณะ, 2553) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการ

ด�าเนินงานขององค์การที่ต้องบริหารองค์การให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลในการที่จะเติบโตตาม

เป้าหมายที่องค์การวางไว้ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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ภาพที่	1	กรอบแนวคิดงานวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ พนกังาน บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ จ�ากดั สาขาสามกอง 

จงัหวดัภเูก็ต มจี�านวนพนักงานรวมทัง้สิน้ 140 คน โดยมกีลุม่ตวัอย่างท้ังสิน้ 103 คน (Krejcie& Moegan, 1998)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาครัง้นีผู้้วจิยัใช้เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

การวเิคราะห์ข้อมลูในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาวจิยัเชงิปริมาณ จงึวเิคราะห์ข้อมลูโดยอาศยั

เชิงการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเป็นการใช้ค่าสถิติพื้นฐาน 

ได้แก่ 

 3.1 การวเิคราะห์โดยใช้สถิตพิรรณนา ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบีย่ง

เบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 

 3.2 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติเิชิงอนมุาน ได้แก่ การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบแต่ละปัจจัย
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทุนมนุษย์ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัดสาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต ได้ข้อมูลกลับมา 103 

ชุด จากกลุ่มตัวอย่าง 103 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สามารถสรุปผลการวิจัยที่ได้

จากแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ�านวน 55 คน คดิเป็นร้อยละ 53.4 อาย ุ22–25 ปี จ�านวน 51 คน  

คิดเป็น ร้อยละ 49.5 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. จ�านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รายได้ต่อเดือน 

10,000-19,999 บาท จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 3 ปี 

จ�านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ S.D. ระดับ

ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนา
ด้านกิจกรรมการศึกษา
ด้านกิจกรรมการศึกษา

4.4932
4.4252
4.4252

.48330

.48330

.48330

ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก

เฉลี่ย 4.4511 .50247 ระดับสูงมาก

จากการศกึษาพบว่า การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูมาก 

( = 4.4511) และ เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและการพฒันามค่ีาเฉล่ียสูงทีส่ดุ 

คือ ( = 4.4932 และ S.D.= .48330)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การพัฒนาทุนมนุษย์

การพัฒนาทุนมนุษย์ S.D. ระดับ

ทุนทางปัญญา
ทุนทางสังคม
ทุนทางอารมณ์

4.4194
4.4194
4.4392

.60164

.60164

.48013

ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก

เฉลี่ย 4.4362 .49527 ระดับสูงมาก

จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาทุนมนุษย์มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก  

( = 4.4362) และ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุนทางอารมณ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ( = 4.4932 และ 

S.D.= .48330)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลองค์การ

ประสิทธิผลองค์การ S.D. ระดับ

ความส�าเร็จตามเป้าหมาย
ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านความพึงพอใจในงาน

4.4167
4.3961 
4.4874

.61674

.56004

.56058

ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก
ระดับสูงมาก

เฉลี่ย 4.4453 .52669 ระดับสูงมาก

จากการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลองค์การ มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก  

( = 4.4453) และ เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ  

( = 4.4453 และ S.D.= .52669)

2. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ การพัฒนาทุน มนุษย์กับประสิทธิผลองค์การ สามารถแสดงผลได้ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ

ประสิทธิผลขององค์การ

ล�าดับ ตัวแปร
ประสิทธิผล

องค์การ

ด้านกิจกรรมการ
ฝึกอบรมและ
การพัฒนา

ด้าน
กิจกรรม
การศึกษา

ด้านกิจกรรม
การพัฒนา
องค์การ

1 ประสิทธิผลองค์การ 1

2 ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและ
การพัฒนา

.640 1

3 ด้านกิจกรรมการศึกษา .811 .775 1

4 ด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การ .849* .607 .859 1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับ

ประสิทธิผลองค์การ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยองค์

ประกอบด้านกจิกรรม  การพฒันาองค์การมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัประสทิธผิลองค์กรในระดบัสงูสดุที ่.849 

ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทุนมนุษย์กับประสิทธิผล

องค์การ

ล�าดับ ตัวแปร ประสิทธิผลองค์การ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางอารมณ์

1 ประสิทธิผลองค์การ 1

2 ทุนทางปัญญา .869* 1

3 ทุนทางสังคม .732 .758 1

4 ทุนทางอารมณ์ .724 .746 .800 1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทุนมนุษย์กับ

ประสิทธิผลองค์การ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดย

องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การกับทุนทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .869 

3. การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ

พัฒนาทุนมนุษย์กับ ประสิทธิผลองค์การ สามารถแสดงผลได้ดังนี้

ตารางที ่6 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์พหุคณู ระหว่างการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์กับประสิทธิผลองค์การ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Unstandardized 
Coefficients

standardized 
Coefficients

B Std.Error beta t Sig.

ประสิทธิผลองค์การ .722 .253 2.856 .005

ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและ
การพัฒนา

.127 .088 .117 1.448 .151

ด้านกิจกรรมการศึกษา .188 .119 .197 1.577 .118

ด้านกิจกรรมการพัฒนา
องค์การ

.523 .086 .609 6.118 .000

r2 = .752 R = .867       p = ≤0.05

จากตารางที ่6 ผลสมมติฐานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิเส้น แบบพหุคณู พบว่าการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์ด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ

บิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนัก

ของผลกระทบของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขา

สามกอง จังหวัดภูเก็ต พบว่า ด้านกิจกรรมการพัฒนาองค์การ ได้ค่า Sig. เท่ากับ .000 และค่า (Beta = .609) 

ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด 

ตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทุนมนุษย์กับประสิทธิผล

องค์การ

ล�าดับ ตัวแปร ประสิทธิผลองค์การ ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทางอารมณ์

1 ประสิทธิผลองค์การ 1

2 ทุนทางปัญญา .869* 1

3 ทุนทางสังคม .732* .758* 1

4 ทุนทางอารมณ์ .724* .746* .800* 1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการพัฒนาทุนมนุษย์กับ

ประสิทธิผลองค์การ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดย

องค์ประกอบประสิทธิผลองค์การกับทุนทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ .869 และ ทุน

ทางสังคมกับทุนทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่าสุดที่ .758

ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ระหว่างการพัฒนาทุนมนุษย์

กับประสิทธิผลองค์การ

การพัฒนาทุนมนุษย์
Unstandardized 

Coefficients
standardized 
Coefficients

B Std.Error beta t Sig.

ประสิทธิผลองค์การ .678 .226 2.995 .003

ทุนทางปัญญา .628 .065 .720 9.634 .000

ทุนทางสังคม .148 .082 .150 1.811 .073*

ทุนทางอารมณ์ .073 .089 .067 .820 .414*

r2 = .796  R = .892  p = ≤0.05

จากตารางที ่8 ผลสมมตฐิานโดยการวเิคราะห์ความถดถอยเชงิเส้น แบบพหคุณู พบว่า การพฒันา

ทุนมนุษย์ด้านทุนทางปัญญา ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสาม

กอง จังหวัดภูเก็ต อย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาค่าน�้าหนักของผลกระทบของตัวแปร

อิสระที่มีผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต พบ

ว่าทุนทางปัญญาได้ค่า Sig.=.000 และค่า (Beta= .720) ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของ บริษัทเอก-ชัย ดิส

ทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต มากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

จากการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง 

จงัหวดัภเูกต็ ภายใต้องค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกิจกรรมการฝึกอบรมและการพฒันา ด้านกิจกรรม

การศกึษา และด้านกิจกรรมการ พัฒนาองค์การ ผลการศกึษาพบว่าระดบัการพฒันาทรัพยากรมนษุย์โดยรวม

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ อนันต์บุญสนอง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง การ

พฒันาทรพัยากรมนษุย์กบัประสทิธผิลองค์การ พบว่า การพฒันาทรัพยากรมนุษย์โดยภาพรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่น

ระดบัสูงทกุด้าน และจากการศกึษาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัสงูมาก 

ซึง่หมายถงึการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของพนักงานบริษทั เอก-ชยั ดสิทริบวิชัน่ จ�ากดัสาขาสามกอง จงัหวัด

ภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Gilley, Eggland & Maycunich, 2002 (อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ, 

2560) ที่กล่าวว่า กระบวนการที่ช่วยก่อให้เกิดการ เรียนรู้ขององค์การ ผลของงานและการเปลี่ยนแปลงผ่าน

ทางกิจกรรมทีจั่ดขึน้ ทัง้เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพือ่เพิม่ ความสามารถและศกัยภาพให้เหน็ผลในระยะ

สั้นและระยะยาวเพื่อเตรียมพร้อมที่จะแข่งขันและการปรับปรุงองค์การ 
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2. การพัฒนาทุนมนุษย์ 

จากการศึกษาการพัฒนาทุนมนุษย์ของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง  

จังหวัดภูเก็ต ภายใต้องค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ทุนทางปัญญา ทุนทางสังคม และทุนทางอารมณ์

ผลการศกึษา พบว่าระดับการพฒันาทนุมนุษย์โดยรวมมมีลูค่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัสูงมาก ซึง่ไม่สอดคล้องกบัผล

การศกึษาของ เบญ็จพร พงษ์เจรญิธรรม (2552) ทีศ่กึษาเรือ่ง ปัจจยัองค์กรต่อการพฒันาทนุมนษุย์ของบรษัิท

ผลิตน�้าอัดลม พบว่าการพัฒนาทุนมนุษย์โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3. ประสิทธิผลองค์การ 

จากการศึกษาประสิทธิผลองค์การของ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัดสาขาสามกอง  

จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ องค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบด้วย ความส�าเร็จตามเป้าหมาย ด้านประสิทธิภาพ  

และด้านความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาพบว่า ระดบัประสทิธผิลองค์การโดยรวมมค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงู

มาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พงศ์สุรีย์ ชาญตะบะ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานขององค์การบริหารส่วนต�าบลบางนา อ�าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง และจากผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลองค์การโดย

รวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กาญจนา บุญยัง (2554) ศึกษา พีญา  

ชื่นวงศ์ และ วิชิต อู่อ้น (2558) เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารหรือผู้น�าองค์กร

 1.1. ผู้บริหารควรน�าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในระดับด้านกิจกรรม

การศึกษา เพื่อน�าไปปรับปรุง และก�าหนดทิศทางในการพัฒนา บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสาม

กอง จังหวัดภูเก็ต ต่อไป

 1.2. ผูบ้รหิารควรน�าผลข้อค้นพบทีเ่ก่ียวกับประสิทธิผลองค์การด้านประสิทธิภาพ บริษทั เอก-

ชัย ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาองค์การต่อไป

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาวิจัยเฉพาะเพียงข้อมูลของพนักงาน บริษัท เอก-ชัย 

ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด สาขาสามกอง จังหวัดภูเก็ต บางส่วนเท่านั้นผู้วิจัยไม่สามารถด�าเนินการวิจัยได้อย่าง

ครอบคลุม ฉะนั้นส�าหรับการศึกษาครั้ง ต่อไปควรศึกษาเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 2.1. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ บริษัท เอก-ชัย ดิส

ทรบิวิชัน่ จ�ากดั สาขาสามกอง จงัหวดัภเูกต็ ท�าให้สามารถน�าปัญหาและอุปสรรคทีเ่กิดข้ึนไปแก้ไขพฒันา และ

ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

 2.2. ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ท�าให้สามารถ

น�าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นไปแก้ไขพัฒนา และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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 2.3. ควรศกึษาในมติแิละปัจจยัอืน่ ๆ  ทีมี่อทิธพิลต่อประสทิธผิลของมลูนธิกิศุลธรรมภเูกต็ ให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อท�าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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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 และควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเร่ือง การจัดการขยะ 

เช่น การคัดแยกขยะ การจัดเก็บและการก�าจัดขยะ และกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการน�าขยะอินทรีย ์

มาหมักเป็นปุ๋ยแล้วน�าไปใช้ เพื่อลดปริมาณขยะต่อไป

ค�าส�าคัญ : การจัดการขยะ, การแยกขยะ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Abstract

The aim of this research were 1) to survey people’s opinions on waste management 

under the Road Trash-Free Project of Surat Thani City Municipality 2) to propose appropriate waste 

management recommendations. It’s a mixed method research. The research population was people 

living in the Surat Thani City municipality by randomly selecting Talat Subdistrict and Makham Tia 

Subdistrict. The research tools used questionnaires and interviews Form and analyzed by statisti-

cal percentage, mean and standard deviation. The finding is the amount of waste per household 

with 1-3 members averages 1 kilogram/day. Most of the waste is plastic. Followed by food scraps,  
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paper, cans, and glass, and no waste was separated before being disposed of. The level of people’s  

satisfaction in implementing the trash-free road project was at a low level. Especially in issues  

related to the determination of unclear waste collection points. But most were satisfied with the work 

of the garbage truck and the clear timing of the collection. For recommendations on proper waste  

management the municipality should have an event to recycle waste to exchange eggs or other things. 

The further developed into a recycling bank by bringing recycled waste to the bank instead of cash. 

And should organize activities to educate about waste management, such as waste sorting, storage 

and disposal. And bio-composting activities by composting organic waste into fertilizer and then using 

to further reduce the amount of waste

Keyword : Waste management, Waste separation, Local administrative organizations

บทน�า

ปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส�าคัญของทุกชุมชนภายในประเทศไทย และท่ัวโลก เน่ืองจาก

ปัญหาขยะมูลฝอยเกิดจาก การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลง

ไป การพัฒนาของเศรษฐกิจที่ให้ความส�าคัญกับวัตถุส่ิงของมากกว่าการให้ความส�าคัญกว่าส่ิงแวดล้อมที่อยู่

รอบตวั เมือ่เศรษฐกจิมกีารขยายเพิม่มากขึน้จ�านวนประชาชากรก็จะเพิม่ข้ึน การขยายตวัของชุมชนเพิม่มาก

ขึ้น ปัญหาขยะมูลฝอยก็จะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น (ประภาพร แก้วสุกใส,2549 : 1) โดยปัญหาของขยะมูลฝอยเป็น

ปัญหาทีต้่องได้รบัความร่วมมอืจากคนทกุระดบัเพือ่การแก้ไขปัญหา การมจีดุมุง่หมายเพือ่ท�าให้ชมุชนของเรา

เป็นชุมชนสีเขียวโดยผ่านการมีส่วนร่วมของคนภายในชุมชน ใน การช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายใน

ชุมชนให้มีความร่มรื่นและน่าอยู่อาศัยโดยเป็นชุมชนที่ปลอดขยะ (สัมพันธ์ สุกใส, 2563 : 531)

ประทศไทยช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2554-2563) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยมีแนวโน้มที่จะ

เพิ่มข้ึน ท�าให้รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นวาระของชาติและนโยบาย

ที่เร่งด่วน จึงมีการก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยต้องการที่จะสร้างคุณภาพชีวิต

ของประชาชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยวางเป้าหมาย 

3R เป็นการจัดท�าแผนด�าเนินการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามหลัก 3 ช คือ ใช้น้อยลง ใช้ซ�้า น�ากลับมาใช้

ใหม่ และแนวทางในการด�าเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้จังหวัดสะอาด โดยมีการประกาศจาก

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ได้มีการมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน�าไปด�าเนินการตามอ�านาจและหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด (เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม

และคณะ, 2563 : 19)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นองค์กรปครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายในการ

ด�าเนินการเรื่อง การจัดการขยะภายในพื้นที่รับผิดชอบ ในอดีตใช้วิธีการฝังกลบแต่การด�าเนินงานไม่ถูกต้อง

ตามหลักสุขาภิบาล จึงท�าให้มีปัญหาในการจัดการขยะและเกิดข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ มีการต่อ

ต้านและประท้วงปิดหลุมฝังกลบใน ปี พ.ศ.2551 โดยหลุมฝังกลบมีจ�านวนทั้งหมด 4 บ่อ มีการใช้งานเต็ม

ทุกบ่อ โดยอยู่ในพื้นที่ของเขตเทศบาลต�าบล วัดประดู่ ท�าให้ปัจจุบันเทศบาลจึงได้น�าขยะไปก�าจัดในสถาน

ที่ก�าจัดขยะของเอกชนในต�าบลท่าโรงช้าง อ�าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีแทน (ส�านักงานปลัดกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558 : 45) ภายในเขตพื้นท่ีของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จัดตั้งถัง

ขยะมีก�าหนดพื้นท่ีตามเส้นทางต่างๆโดยแยกจากน�้าหนักขยะในการบริการเก็บขน คือ การเก็บแบบถังรวม

ในบริเวณจุดต่างๆ การเก็บจากถังคอนเทนเนอร์ และการจัดรถเสริมในการเวียนเก็บขยะตกค้างในช่วงเวลา 

09.00-12.00 น. ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ทางเทศบาลได้จัดระเบียบพื้นที่โดยน�าโครงการถนนปลอดถังขยะ

มาใช้เพื่อให้ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลมีความสวยงาม มีสุขลักษณะที่ดี และการสร้างวินับให้กับประชาชน โดย  

ขอความร่วมมือจากประชาชนในการทิง้ขยะให้ตามเวลา 18.00-23.00 น.เท่านัน้ และทิง้ในบริเวณในส่วนของ

พ้ืนทีม่ ีถงัขยะ ส�าหรบัในเขตปลอดถังขยะโดยการรวบรวมขยะวางไว้ในจดุทีร่ถเกบ็ขยะวิง่ผ่านและต้องรวบรวม

ขยะใส่ถุงและมัดปากถุงก่อนทิ้ง โดยมีการตั้งกฎว่า หากฝ่าฝืน “จับ ปรับ จริง” (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, 

2563 : ไม่ทราบหน้า) และด�าเนินการมาถึงปัจจุบัน

การด�าเนินงานโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถือเป็นแก้ปัญหาการ

จัดการขยะภายในชุมชน โดยต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินการ และได้

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง จงึน่าสนใจว่าความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการจดัการขยะตามโครงการถนน

ปลอดถังขยะของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไร และที่ทางเทศบาลด�าเนินการอยู่มีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด ตลอดจนแนวทางใน การส่งเสรมิให้ประชาชนในพืน้ทีด่�าเนนิการในการคดัแยกขยะควรเป็น

อย่างไร จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อน�าผลที่ได้จากการศึกษาและการท�าวิจัยไปเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง พัฒนากระบวนการด�าเนินงาน และรูปแบบ การจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในโครงการถนนปลอดถังขยะต่อไปในอนาคต และเทศบาลสามารถน�าข้อมูลไปจัดท�าร่วมกับแผน

พัฒนาหรือการแก้ปัญหาของโครงการอื่นๆ ภายในอนาคต โดยที่มี การจัดท�าโครงการที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนที่แท้จริงและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพือ่ส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการจดัการขยะตามโครงการถนนปลอดถงัขยะ

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

2) ศกึษารปูแบบการจดัการขยะทีเ่หมาะสมในการด�าเนนิโครงการปลอดถงัขยะของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้มีแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้

การจัดการขยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดการขยะ คือ การจัดการกับเศษส่ิงของต่างๆ ที่เหลือจากการใช้งานที่เกิดข้ึนในครัวเรือน

และชุมชน ซึ่งมีเศษอาหาร เศษผัก กระดาษ และพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

ท้องถิ่นนั้นจ�าเป็นต้องจัดการหรือปฏิบัติในการด�าเนินการแก้ปัญหาโดยค�านึงถึงหลักสุขาภิบาล และคุณค่า

หรือประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน และเหลือใช้วิธีในการก�าจัดขยะที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และได้ผลดี
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กรมอนามัย (2553 : 4) ได้แบ่งหลักการจัดการขยะมูลฝอยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย โดยการน�าเอาขยะมูลฝอยจากแหล่งก�าเนิดต่างๆ เช่น 

การท�ากิจกรรมภายในครัวเรือน สถานประกอบการ ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า โรงงาน หรือการท�ากิจกรรม 

อืน่ๆ มารวบรวมไว้เพือ่น�าไปก�าจดั โดยการเกบ็ขยะมลูฝอยจะเป็นหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อจะมกีารออกกฎหมาย ข้อบงัคบั และขอความร่วมมอืจากประชาชน โดยการให้ประชาชน

น�าขยะมลูฝอยมารวมกนัไว้ทีจ่ดุใดจดุหนึง่ภายในชมุชน เพือ่ทีท่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจะน�าขยะมลูฝอยเหล่า

นัน้ไปก�าจดัต่อ โดยหน่วยงานจะมกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการจดัการขยะมลูฝอยในแต่ละครวัเรอืนเพือ่

เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซือ้ถังขยะ น�า้มนัเช้ือเพลงิ และยานพาหนะในการขนขยะมูลฝอย โดยการเกบ็รวบรวม

ขยะมูลฝอยจะมีการพิจารณาจากภาชนะที่รองรับขยะมูลฝอย หรือถังขยะ และจุดรวบรวมขยะมูลฝอย โดย

ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยมีหลายประเภท เช่น ระบบแบบถังเดียวโดยการรวมขยะมูลฝอยทุกประเภท

อยู่ในถังเดียว ระบบแบบสองถังโดยมีการแยกขยะมูลฝอยเป็น 2 ประเภท คือ มีถังขยะเปียกและถังขยะแห้ง 

ระบบหลายถังโดยการแยกประเภทของขยะมูลฝอย เช่น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะประเภทแก้ว ถัง

ขยะประเภทพลาสติก ถังขยะอันตราย ถังขยะติดเชื้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างถูก

วิธี และจุดรวบรวมขยะมูลฝอยต้องเป็นจุดที่มีความเหมาะสมเพราะอาจท�าให้เกิดปัญหาและ ความขัดแย้ง

ของประชาชนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้การรวบรวมขยะมูลฝอยไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งท�าให้เกิดความไม่น่าดู ส่งกลิ่น

เหมน็ ดังนัน้การจัดตัง้จดุรวบรวมขยะมลูฝอยจะต้องมกีารก�าหนดสถานทีท่ีแ่น่นอนและชดัเจน เช่น ตลาดสด 

ชุมชน จุดท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีภาชนะที่สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ และต้องเป็นจุดหรือสถานที่ที่รถขน

ขยะสามารถเข้าถึง นอกจากนี้ประชาชนต้องมีการคัดแยกประเภทของขยะมูลฝอยเพื่อการน�าขยะมูลฝอยไป

ก�าจัดได้อย่างถูกต้อง 

ขัน้ตอนท่ี 2 การขนส่งขยะมลูฝอย โดยการเลอืกใช้รถขนส่งขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

และสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บในแต่ละวันได้ และควรมีการค�านึงถึงค่าใช้จ่ายในการ

ลงทนุและค่าด�าเนนิการเพือ่ให้เกดิความคุม้ค่าในการด�าเนนิงาน รถเกบ็ขยะมลูฝอยทีใ่ช้ในประเทศไทย ได้แก่ 

รถเปิดข้างเทท้าย มีขนาดความจุ 7-12 ลบ.ม รถเทท้าย มีขนาดความจุ 3 ลบ.ม. รถบรรทุกคอนเทนเนอร์  

มีขนาดความจุ 6-8 ลบ.ม. รถปิกอัพเทท้าย มีขนาดความจุ 3 ลบ.ม. เป็นต้น โดยในส่วนของการแบ่งเขตและ

เส้นทางในการจัดเก็บขยะมูลฝอยนั้นก็เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่าย และ

รถจดัเกบ็ขยะต้องมคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีดั่งน้ันหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต้องมกีารก�าหนดเขตเส้นทางใน

การจดัเกบ็ขยะมูลฝอย ดังนี ้(1) การดปูรมิาณงานและประชากรภายในพืน้ทีเ่ป็นหลกัเพือ่เป็นการพจิารณาการ

แบ่งเขตพื้นท่ีและเส้นทางในการจัดเก็บขยะที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปริมาณของขยะมูลฝอยของพื้นท่ี  

(2) เขตต้องไม่ซ�้ากัน เส้นทางที่รถขยะผ่านควรอยู่ฝั่งซ้ายมือให้มากที่สุด (3) เลือกใช้รถเก็บขยะให้เหมาะกับ

พื้นที่และการจราจร (4) มีการก�าหนดเวลาเก็บขยะเพื่อไม่ให้รบกวนประชาชน ในส่วนของสถานที่ในการขน

ถ่ายขยะมูลฝอยต้องเป็นสถานที่ที่อยู่นอกเมืองห่างไกลชุมชนและพื้นที่รอบข้างไมค่วรเป็นพื้นที่ชุมชนเพราะ

อาจจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนได้ 

ขั้นตอนที่ 3 การก�าจัดขยะมูลฝอย ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการก�าจัดขยะมูลฝอย เช่น ระบบ

หมกัเพือ่ท�าปุย๋ และระบบฝังกลบอย่างถูกหลกัสุขาภบิาล โดยการก�าจดัขยะมลูฝอยต้องมกีารวางมาตรการใน

การป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะเกิดขึน้ได้ เช่น การปนเป้ือนของน�า้เสยีจากกองขยะมลูฝอยหรอืเรยีกว่า น�า้ชะ
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ขยะมลูฝอย ซึง่เป็น น�า้เน่าเสยีท่ีมค่ีาความสกปรกสงูมากไหลซมึสูช้ัน้น�า้ใต้ดนิจนท�าให้สภาพน�า้ใต้ดนิมคีวาม

เสื่อมสภาพและส่งผลกระทบต่อประชาชนในการใช้น�้าในการอุปโภคบริโภคได้ นอกจากน้ียังต้องมีมาตรการ

ป้องกนัน�า้ท่วม การส่งกลิน่เหมน็ และ การท�าให้ภมูทิศัน์รอบข้างเกดิผลเสีย โดยรูปแบบฝังกลบอย่างถกูหลกั

สุขาภิบาลสามารถใช้วธิโีดยการขดุลกึลงไปในชัน้ใต้ดนิหรอืการถมดนิให้สงูจากระดบัพืน้ดนิ หรือน�าทัง้สองวิธี

มาผสมกันแต่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของสถานที่ใน การก�าจัดขยะมูลฝอย

โครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นโยบายถนนปลอดถังขยะมีการด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน โดยสาเหตุหลัก

ในการด�าเนนินโยบายเนือ่งจาก ปัญหาถงัขยะทีป่ระชาชนมาขอไปตัง้บรเิวณหน้าบ้านและเมือ่มปีระชาชนใน

พืน้ท่ีอืน่น�าขยะมาทิง้รวมๆ กันจนกลายเป็นกองขยะขนาดใหญ่ประชาชนจึงมาร้องเรยีนกบัเทศบาลให้มาเก็บ

ถงัขยะกลบัไปดังเดิม และอกีสาเหตุมาจากการทีค่นงานจดัเกบ็ขยะไม่หมดท�าให้ขยะเหลอืตกค้างอยูใ่นถงัขยะ

จนเกิดการเน่าเสีย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)

กรอบแนวคิดการวิจัย

ความพึงพอใจของประชาชนในการด�าเนินการ

โครงการถนนปลอดถังขยะ

รูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม

ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อมูลทั่วไป
-เพศ
-อายุ
-การศึกษา
-อาชีพ
-ระยะเวลาอาศัยในพื้นที่

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

สภาพปัจจุบันของการจัดการขยะ

-ปริมาณขยะต่อวัน

-จ�านวนสมาชิกในครอบครัว

-วิธีการจัดการขยะ

-ช่วงเวลาทิ้งขยะ

-สถานที่ทิ้งขยะ
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วิธีด�าเนินการวิจัย

วิธีการวิจัยใช้แบบเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้การเก็บข้อมูลทั้งในเชิง

ปริมาณ และเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

เชิงปริมาณ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้มีการด�าเนินการโครงการถนนปลอดถังขยะในปี พ.ศ. 2555 โดยได้

เลือกพื้นที่น�าร่องจ�านวน 2 ต�าบล ประกอบด้วย 22 ชุมชน คือ

 1) ต�าบลตลาด ได้แก่ ชมุชนหวัแหลมพฒันา ชมุชนหาดตายวง ชมุชนตลาดล่าง ชุมชนหน้าด่าน  

ชุมชนตลาดท่าเรือ ชุมชนวัดไทร ชุมชนหลังอาชีวะ ชุมชนตลาดเกษตร2 ชุมชนเทศบาล และชุมชนตาปี

  2) ต�าบลมะขามเตี้ย ได้แก่ ชุมชนวัดโพธาวาส ชุมชนในลึก ชุมชนย่านยาว ชุมชนทุ่งน้อย 

ชุมชนพวงเพชรพฒันา ชุมชนวงัเพชร ชมุชนรวมเพชรสามคัค ีชมุชนราษฎร์อุทศิ ชมุชนราษฎร์บ�ารุง-ดอนนก 

ชุมชนสหกรณ์ครู และชุมชนหน้าศาลากลาง

จ�านวนประชากรในการวิจัยทั้งหมด (เฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์) 4,097 คน ในการก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การค�านวณสูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้จ�านวน 394 ชุด การ

สุม่เลือกพืน้ทีศ่กึษา โดยใช้วธิกีารหยบิสลากเป็นรายต�าบลแบบใส่กลับ เพือ่ให้ความน่าจะเป็นในการถูกเลือก

เท่ากัน และก�าหนดสัดส่วนต�าบลละ 2 ชุมชน คือ ต�าบลตลาด (ชุมชนตลาดเกษตร 2 และชุมชนตาปี) และ

ต�าบลมะขามเตีย้ (ชมุชนในลกึ และชมุชนราษฎร์บ�ารุง-ดอนนก) โดยสุ่มเลือกผู้ตอบแบบสอบถามแบบบงัเอญิ 

(Accidental Sampling) ตามสัดส่วนของจ�านวนในแต่ละชุมชน

เชิงคุณภาพ

ส�าหรับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการโครงการถนน

ปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจาก 2 กลุ่มหลัก คือ

 1) พนกังานงานของเทศบาลทีเ่ก่ียวข้องกบัการด�าเนินการโครงการถนนปลอดถังขยะ จ�านวน 

4 คน ให้ข้อมูลในมิติการจัดการโครงการถนนปลอดถังขยะเลือกแบบเฉพาะเจาะจง

 2) ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องเข้าร่วมโครงการถนนปลอดถังขยะ จ�านวน 15 คน ให้ข้อมูลในมิติ

ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการถนนปลอดถังขยะ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง

เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผล

เชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 ท่าน และมีการทดลองเก็บและหาค่าความเชื่อมั่นได้ทั้ .84 ซึ่งสามารถใช้ได้ โดยใช้วิธี

การผสมผสานระหว่างการเก็บด้วยทีมนักวิจัยและการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์ ปัจจัยมาจากสถานการณการ

แพร่ระบาดของโควิด ได้จ�านวน 372 ชุด โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์
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เชงิคณุภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์ โดยการลงพ้ืนทีสั่มภาษณ์ แล้วน�ามาเรียบเรียงเน้ือหา เพือ่ดคูวาม

สอดคล้องกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวจิยัเรือ่งรปูแบบการจดัการขยะตามแนวทางโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง มอีายุเฉล่ีย 35.67 ปี ส�าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี 

มีอาชพีประกอบธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนกังานบริษัทเอกชน อาศัยอยูใ่นพื้นที่ไม่เกิน 10 ปี และเป็นบา้น

ของตัวเอง สภาพปัจจบุนัของการจดัการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขยะส่วนใหญ่มาจากครัวเรือนท่ีพกั

อาศัยที่มีสมาชิกเฉลี่ย 1-3 คน/ครัวเรือน (เขตเมือง) ปริมาณขยะเฉลี่ย 1 กิโลกรัม/วัน/ครัวเรือน โดยประเภท

ขยะส่วนใหญ่เป็นพลาสติก รองลงมาเป็นเศษอาหาร กระดาษ กระป๋อง แก้ว และไม่ได้มีการแยะขยะก่อนน�า

ไปทิง้ โดยเทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ีได้มกีารก�าหนดจดุในการทิง้ขยะ และช่วงเวลาในการจดัเกบ็ ทัง้น้ีในการ

จัดท�าโครงการถนนปลอดถังขยะเป็น การแก้ปัญหาขยะล้นถัง ท�าให้สุนัขจรจัดเข้ามาคุ้ยเขี่ยท�าให้เกิดขยะบน

ท้องถนนไม่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือจัดให้พื้นที่มี ความสะอาด รวมถึงการสร้างวินัยในให้กับประชาชนในการทิ้ง

ขยะ โดยได้มีการรณรงค์ให้มีการแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง

2. การส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี แสดงได้ดังตาราง 1.1

ตาราง 1.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินการโครงการถนนปลอดถังขยะ

ความพึงพอใจ S.D. การแปลผล

การประชาสัมพันธ์โครงการ

1. มีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดท�าโครงการถนนปลอดถังขยะ
   ล่วงหน้าก่อนการท�าโครงการ

2.26 0.86 น้อย

2. มีการแจ้งเวลาในการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจน 2.64 0.83 มาก

3. มีการแจ้งขั้นตอนและวิธีการน�าขยะไปยังจุดทิ้ง 2.54 0.78 มาก

4. มีการอธิบายวิธีการคัดแยกขยะหรือการน�ากลับไปใช้ซ�้า 2.52 0.81 มาก

5. มีการแจ้งจุดตั้งขยะส�าหรับการเก็บไปทิ้ง 2.44 0.89 น้อย

การด�าเนินการจัดเก็บขยะ

6. จุดทิ้งขยะมูลฝอยเพียงพอส�าหรับรวมขยะมูลฝอย 2.54 0.88 มาก

7. ต�าแหน่งจุดรวมขยะมูลฝอยมีความเหมาะสม 2.60 0.88 มาก

8. การก�าหนดจุดรวมขยะมีการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 2.18 0.83 น้อย

9. จุดรวมขยะไม่มีการรื้อค้นของคนเก็บขยะหรือสุนัข 2.19 0.94 น้อย

10. ไม่มีขยะตกค้างในบริเวณพื้นที่รวมขยะ 2.30 0.90 น้อย

11. รถขยะของเทศบาลสามารถจัดเก็บขยะได้ตรงเวลา 2.67 0.77 มาก

12. การจัดเตรียมถังบรรจุขยะมูลฝอย ในกรณีที่มีการร้องขอเพิ่มเติม 2.35 0.86 น้อย
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ความพึงพอใจ S.D. การแปลผล

ด้านผลกระทบของโครงการ

13. โครงการถนนปลอดถังขยะสามารถจัดการปัญหาขยะมูลฝอยได้อย่าง
     มีประสิทธิภาพ

2.42 0.83 น้อย

14. การจัดท�าโครงการถนนปลอดถังขยะท�าให้ชุมชนสะอาดปลอดขยะ 2.45 0.85 น้อย

15. ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการจัดท�าโครงการถนนปลอดถังขยะอย่างทั่วถึง 2.22 0.79 น้อย

16. ภาพรวมของระดับความพึงพอใจในโครงการถนนปลอดถังขยะ 2.40 0.88 น้อย

* ใช้ Rating Scale แบบ 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (4) มาก (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)

จากตาราง 1.1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในโครงการถนนปลอดถังขยะของ

เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่อยู่ในระดับ น้อย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการ

ท�างานของรถขยะจัดเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการแจ้งเวลาในการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจน และการจัดท�า

โครงการถนนปลอดถังขยะท�าให้ชมุชนสะอาดปลอดขยะตามล�าดบั ส่วนทีม่รีะดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุคือ 

การก�าหนดจดุรวมขยะโดยมีการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ที ่ท้ังน้ีประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบ

เกี่ยวกับการด�าเนินการโครงการดังกล่าว แต่ทราบว่า มีการแจ้งให้ด�าเนินการเรื่องวิธีการทิ้งขยะ ช่วงเวลาใน

การจัดเก็บ และจุดรวมของขยะ

3. รปูแบบการจดัการขยะมคีวามเหมาะสมในการด�าเนนิโครงการถนนปลอดถงัขยะของเทศบาล

นคร สุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของประชาชน แสดงได้ดังตาราง 1.2

ตาราง 1.2 รูปแบบการจัดการขยะมีความเหมาะสม

ระดับความเหมาะสม S.D. การแปลผล

การคัดแยกขยะ

1. เทศบาลจัดท�าถังขยะแบบแยกประเภทเพื่อความสะดวกในการคัดแยก
   ประเภทของขยะ

2.90 0.76 มาก

2. การคัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนน�าไปทิ้ง 3.09 0.74 มาก

3. การให้เทศบาลคัดแยกขยะก่อนน�าไปก�าจัด 3.16 0.73 มาก

4. ล้างถุงพลาสติกและกล่องโฟมก่อนทิ้งถังขยะ 2.77 0.84 มาก

การมีส่วนร่วมของประชาชน

5. การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ เช่น เศษกระดาษ พลาสติกขวดแก้ว 
 หรือขยะมีพิษก่อนน�าไปทิ้งลงถังของเทศบาล

3.08 0.75 มาก

6. การมีส่วนร่วมในการใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกร้า มาซื้อสินค้า
   เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

3.12 0.77 มาก

7. การมีส่วนร่วมในการลดขยะมูลฝอย เช่น ขวด พลาสติก ขวดแก้ว 
 หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่

3.09 0.67 มาก

8. ควรมีกิจกรรมธนาคารรีไซเคิล โดยน�าขยะรีไซเคิลหรือของเก่ามาให้
   ธนาคารแทนเงินสด

3.28 0.73 มากที่สุด
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ระดับความเหมาะสม S.D. การแปลผล

กิจกรรมภายในชุมชน

9. เทศบาลควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ เช่น การคัด
    แยกขยะ การจัดเก็บและการก�าจัดขยะ

3.25 0.65 มาก

10. ควรมีกิจกรรมขยะแลกไข่ โดยการคัดแยกขยะและน�าขยะที่คัดแยก
     มาแลกกับไข่

3.32 0.68 มากที่สุด

11. ควรกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการน�าขยะอินทรีย์มาหมักเป็นปุ๋ย 3.25 0.67 มาก

* ใช้ Rating Scale แบบ 4 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด (4) มาก (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)

จากตาราง 1.2 ผลการส�ารวจความคดิเหน็พบว่า รปูแบบการจดัการขยะมคีวามเหมาะสมในการ

ด�าเนนิโครงการถนนปลอดถงัขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รปูแบบส่วนใหญ่มคีวามเหมาะสมในอยูร่ะดบั

มาก ซึง่ใน การจดัการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีควรมกีารจดักจิกรรมขยะแลกไข่ โดยการคดัแยกขยะ

และน�าขยะที่คัดแยกมาแลกกับไข่ รองลงมาคือควรมีการจัดกิจกรรมธนาคารรีไซเคิล โดยน�าขยะรีไซเคิลหรือ

ของเก่ามาให้ธนาคารแทนเงินสด และควรมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ เช่น การคัดแยก

ขยะ การจัดเก็บและการก�าจัดขยะ และกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยการน�าขยะอินทรีย์มาหมักเป็นปุ๋ย และ

การให้เทศบาลคัดแยกขยะก่อนน�าไปก�าจัดลงมาตามล�าดับ ส่วนที่มีระดับความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ การ

ล้างถุงพลาสติกและกล่องโฟมก่อนทิ้งถังขยะ 

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการประเมินความพึงพอใจโครงการถนนปลอดถังขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอยู่ใน

ระดับน้อย ซึ่งมีความแตกต่างกับผลการศึกษาของ กิตติมา เนตรพุกกณะ (2563) ประเมินความพึงพอใจ 

ของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาต่อการจัดการขยะของโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 

การประเมนิความพึงพอใจต่อ การพัฒนากระบวนการจดัการขยะของโรงเรยีนเกาะพะงนัศกึษาของข้าราชการ 

ครแูละบคุลากรทางการศกึษา พบว่า มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีความพงึพอใจในการบรหิารส�านักงาน

ของท่านจัดการ บริหารขยะที่ดีสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ

ขยะ อยู่ในระดับมากที่สุด และคุณค่าในการใช้ทรัพยากรในหน่วยงานย่อย อยู่ในระดับมาก ความรับผิดชอบ

ต่อการบรหิารจดัการขยะของท่านอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีห้ากพจิารณาผลความพงึพอใจทีเ่ก่ียวข้องกับโครงการ

ถนนปลอดถงัขยะโดยตรงยงัไม่มหีน่วยงานใดประเมนิผลทีช่ดัเจน และบริบทของการประเมนิผลมคีวามแตก

ต่างกันในเชิงเนื้อหา รูปแบบและขนาดของพื้นที่

ด้านแนวทางการจัดการขยะคือ การคัดแยกขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรม

ในชุมชน จากการศึกษาพบว่า การคัดแยกขยะ การมีส่วนร่วมของประชาชนและกิจกรรมในชุมชนถือเป็น

แนวทางหนึง่ในการจดัการขยะ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ สุวตัถิ ์ไกรสกุล (2564 : 113) การจดัการก�าจดั 

ขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนเพราะขยะเกิดจากชุมชน ชุมชนจึงต้องเป็นผู้ก�าจัดโดยการมีส่วนร่วม

ตั้งแต่การวางแผน การตัดสินใจ การด�าเนินการ การรับผลประโยชน์ ซึ่งการมีส่วนร่วมน้ีเองท�าให้ประชาชน

ตระหนักหวงแหนความเป็นชุมชนของตนเองส่งผลให้เกิดจิตส�านึกในการรักชุมชน และมีความต้องการที่จะ

พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เช่นเดียวกับ
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ผลการศึกษาของ วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ และคณะ (2562) ที่นักวิชาการจะใช้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นผู้ด�าเนินการจัดการขยะด้วย

ตนเอง เริ่มจากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซึ่งแต่ละชุมชนจะด�าเนินการในเรื่องของ การคัดแยก การจัดเก็บ 

การรวบรวม การจ�าหน่าย การบริหารรายได้จากการจ�าหน่ายขยะ ชุมชนสามารถด�าเนินจัดการ แบบพึ่งพา

ตนเองได้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

จากการส�ารวจโดยใชอแบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ทีท่ีเ่กีย่วข้องได้มข้ีอเสนอ

แนะรูปแบบการด�าเนินงานในการจัดการขยะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้

1. เทศบาลควรมีการเตรียมข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เช่น การบันทึกฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการขยะที่เป็นปัจจุบันตลอดเวลาเก่ียวกับการปฏิบัติงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อน�ามา

ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการขยะให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

2. เทศบาลควรก�าหนดมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบตัใินการจดัการขยะมลูฝอยทีเ่หมาะสม ตัง้แต่

ระบบ การเก็บรวบรวม การเก็บขน การขนส่ง และการก�าจัด เพื่อใช้ให้ถูกสุขลักษณะ

3. ควรมกีารศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมของการจดัการขยะมลูฝอยจากชมุชน เพือ่ให้เหมาะสมกับ

สภาพสังคม วฒันธรรมการด�ารงชีวติของประชาชน และสภาพเศรษฐกจิในแต่ละพ้ืนทีข่องชมุชนในเขตเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานีที่มีความแตกต่างกัน

4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ท้ังฝ่ายเทศบาลและฝ่ายประชาชน ควรจัดการประชุมอย่า

สม�่าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ที่จะสามารถน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูก

ต้องแบบร่วมกัน เนื่องจากในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนั้นปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่จ�านวนมาก จึงต้อง

วางแผนเพื่อพูดคุยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด  

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 เกณฑ์การคดัเลือกผูใ้ห้ข้อมลูหลักยึดหลักความ

สมัครใจเป็นส�าคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบ

สามเส้า ผลการศกึษาพบว่า 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

Abstract

This article based on a qualitative research aims to study the promotion strategy of Ban 

Khuan Khey Rad Coffee Group located in Patong Subdistrict, Hatyai District, Songkhla Province. 

The research methodology employs qualitative data collection methods covering in-depth interview,  

general observation, and participatory observation. The research key informants are 20 person recruit-

ed by purposive sampling and voluntarily. The research findings are derived by content analysis and 

triangulation method. This research found that Ban Khuan Khey Rad Coffee Group has adopted 2 

models of promotion strategy which are pull and push strategy. However, in this case, push strategy 

contributed more effective than pull strategy. This research suggests that farmers should continue to 
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apply both two strategies and Patong Subdistrict Administrative Office should seriously convince the 

entrepreneurs in the area to use local products in order to promote sustainable community enterprise.  

Keyword : Promotion Strategy, Coffee, Ban Khuan Khey Rad, Hatyai, Songkhla

บทน�า

กาแฟเป็นเครื่องด่ืมยอดนิยมของโลกชนิดหนึ่ง โดยท�ามาจากเมล็ดกาแฟค่ัวที่ได้จากต้นกาแฟ 

ซ่ึงเป็นพืชเขตร้อนแถบเอเชียใต้และแอฟริกา ต้นกาแฟจะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นตามเส้นศูนย์สูตร

ของโลก เช่น แอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ กาแฟซึ่งได้รับความนิยมในตลาดโลกมีสองสายพันธุ์ คือ  

อราบิก้า (Arabica) และโรบัสต้า (Robusta) ส�าหรับสถานภาพการปลูกกาแฟในประเทศไทยน้ัน สายพันธุ์ที่

ปลูกเป็นพันธุ์โรบัสต้า (ร้อยละ 69) อราบิก้า (ร้อยละ 31) กาแฟอราบิก้าจะเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ทางภาค

เหนอื เช่น เชียงราย เชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก และน่าน ในขณะท่ีกาแฟโรบสัต้าจะเจริญเตบิโตและให้ผลผลติ

ได้ดีในพื้นที่ทางภาคใต้ เช่น ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี กระบี่ และระนอง ที่ผ่านมากาแฟท�าราย

ได้ให้กับเกษตรกรไทยเฉลี่ยปีละ 2,000 ล้านบาท โดยในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ตลาดกาแฟภายใน

ประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก ท�าให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปกาแฟภายในประเทศ 

เพิม่ขึน้จาก 75,000 ตนั ในปี 2557 เป็น 95,000 ตนั ในปี 2561 แต่เดมิประเทศไทยเคยส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ 

ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตกาแฟรวม เหลือใช้ภายในประเทศเพียงร้อยละ 20 แต่ปัจจุบันผลผลิตใช้

ภายในประเทศเกือบทั้งหมด แต่ถึงกระน้ันก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เมล็ดกาแฟที่ขยายตัวอย่าง

รวดเรว็ ท�าให้ประเทศไทยต้องน�าเข้าเมลด็กาแฟโดยเฉล่ียมากถงึ 68,616 ตนัต่อปี (กรมวชิาการเกษตร, 2563)

ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีลักษณะทางภูมิศาสตร์บางประการที่เหมาะสม

กับการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า กล่าวคือ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลาด

ต�่าจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีล�าคลองส�าคัญหลายสายได้แก่ คลองตง คลองทุ่งโพธิ์ คลองขี้แรด 

คลองใหญ่ คลองประต ูคลองทุง่จงั คลองโล๊ะมดุ คลองหนิเหลก็ไฟ คลองวงัหมาก คลองแทงแม่ คลองช้างตาย  

และคลองอู่ตะเภา สภาพภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก

เฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ กลางวันอากาศไม่ร้อนจัด และมีอากาศค่อนข้างเย็นในเวลา

กลางคืน เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเล มีภูเขาล้อมรอบ สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาล คือ  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม 

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ระหว่าง 24 - 33 องศาเซลเซียส (องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง, 2562) 

ในราวปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตงเล็งเห็นโอกาสที่ “กาแฟ” เป็นเคร่ืองดื่ม

ยอดนิยมของผู้บริโภค จึงได้ร่วมกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอหาดใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิต

กาแฟให้แก่เกษตรกรที่มีความสนใจ และยังได้น�าต้นกล้ากาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากระจายให้เกษตรกรทดลอง

ปลูกในพื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง จนกระทั่งในราวปี พ.ศ. 2563 ต้นกาแฟเริ่มออกดอกและให้ผลกาแฟ

เป็นครัง้แรก พบมากในพืน้ทีห่มู ่6 บ้านควนขีแ้รด ซึง่เป็นพืน้ทีต้่นน�า้ โดยนางประจวบ บญุสร้าง เกษตรกรครู

ภูมิปัญญาบ้านควนขี้แรด เป็นผู้ริเริ่มน�าผลกาแฟสุกมาแปรรูปเป็นกาแฟสาร คั่ว บด และบรรจุใส่ซอง พัฒนา

จนกลายเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟบ้านควนขีแ้รด หลงัจากนัน้ไม่นาน “กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รด” จงึได้ถกูจดัตัง้ขึน้ 

อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางประจวบ บุญสร้าง เป็นประธานกลุ่ม (ภัทรกันย์  

พรหมเกตุ, 2564)
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นักวิจัยเลือกกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดเป็นกรณีศึกษาเนื่องจาก กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดเป็น

วสิาหกจิชมุชนทีเ่พิง่ก่อตัง้ ประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย จ�านวน 12 ครวัเรอืน แต่ละครวัเรอืนมพีืน้ทีท่างการ

เกษตรไม่เกิน 5 ไร่ เพิ่งเริ่มปลูกกาแฟจากการส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง ในโอกาสท่ีกลุ่ม

กาแฟบ้านควนขี้แรดด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายกาแฟมาจนกระทั่งครบรอบ 1 ปี ผนวกกับสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จึงเป็นเรื่องน่าสนใจศึกษาว่า กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดมีการปรับตัวด้าน

กลยทุธ์การส่งเสรมิการตลาดอย่างไร บทความนีเ้ป็นการวิจยัเชงิคณุภาพ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษากลยทุธ์การ

ส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด ผลที่ได้จากการศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนา

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือ่ศกึษากลยทุธ์การส่งเสรมิการตลาดของกลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รด ต�าบลพะตง อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือเคร่ืองมือวางแผนการตลาดผ่านการวิเคราะห์

องค์ประกอบส�าคัญ 4 ส่วน หรือที่เรียกกันว่า 4Ps ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์) Price (ราคา) Promotion  

(การส่งเสริมการตลาด) และ Place (ช่องทางจัดจ�าหน่าย) องค์ประกอบของส่วนประสมการตลาดที่เป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกนัจะท�าให้องค์กรธรุกจิสามารถเข้าถงึความต้องการของกลุม่ลกูค้าและบรรลวุตัถปุระสงค์ทางการ

ตลาดได้ องค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนนี ้แต่ละส่วนมคีวามส�าคญัเท่าเทยีมกนั แต่ขึน้อยูก่บัผูบ้รหิารการตลาดว่าจะ

วางกลยุทธ์โดยเน้นน�้าหนักที่องค์ประกอบใด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการ

ตลาด นั่นก็คือ ผู้บริโภค (Kotler, 2003) 

บทความวิจัยน้ีเน้นกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เนื่องจากผลงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและจ�าหน่ายกาแฟชุมชนมักจะประสบปัญหาทางด้าน 

การตลาด อาทิ พัชรี หล้าแหล่ง (2555) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพรจ�ากัด พบว่า การด�าเนินงานของกลุ่มสหกรณ์มีจุดแข็งหลาย

ด้าน เช่น การมวีตัถดุบิทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ การบริหารงานสหกรณ์มีความโปร่งใส สินค้าของสหกรณ์

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่วนจุดอ่อนในการด�าเนินงานที่ส�าคัญคือ ปัญหาด้านการวางแผนทางการตลาด 

ปัจจบุนัการด�าเนนิธรุกจิมกีารแข่งขนัสงู การส่งเสรมิการตลาดจงึมบีทบาทในการท�าธรุกจิมากข้ึน 

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่องค์กรใช้เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร 

เป็นการจงูใจตลาด ซึง่ต้องอาศยักระบวนการตดิต่อสือ่สารระหว่างผูข้ายและผูซ้ือ้ เพือ่สร้างทศันคต ิให้ข้อมูล 

ชกัจงูใจ หรอืตอกย�า้เก่ียวกับตวัผลติภณัฑ์และตราสนิค้า รวมท้ังเพือ่ให้เกดิอทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงความ

เชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกและพฤติกรรมการซ้ือของผู้ซื้อ การส่งเสริมการตลาดโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นให้ผู้บริโภค

สนใจในตัวสินค้ามากขึ้น และกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้า จุดประสงค์ของการส่งเสริมการตลาด

คือการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มเป้าหมาย (to inform) เพื่อจูงใจ

ให้กลุม่เป้าหมายเกิดความต้องการซือ้สนิค้า หรือเพิม่อตัราการซือ้ซ�า้ ตลอดจนสร้างความจงรกัภกัดใีนตราสนิ

ค้า (to persuade) เตือนความทรงจ�าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ�าในตราสินค้า (to remind) การส่งเสริมการ
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ตลาดมีเครื่องมือที่ส�าคัญ 4 ชนิดด้วยกัน เรียกว่า ส่วนประสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

ได้แก่ การขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ธิญาดา กีร์

ตะเมคินทร์ และพุฒิธร จิรายุส, 2559)

วิธีด�าเนินการวิจัย

บทความนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เหตุผลที่เลือกศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพเน่ืองจากเป็นการค้นหาความรู้ที่เป็นความจริงจากแหล่งต้นตอรากเหง้าของข้อมูล ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม

กาแฟบ้านควนข้ีแรดเป็นพืน้ทีว่จิยัเน่ืองจากกลุ่มกาแฟบ้านควนขีแ้รดเป็นวสิาหกจิชมุชนทีเ่พิง่ก่อตัง้ ประกอบ

ด้วยเกษตรกรรายย่อย จ�านวน 12 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนมีพื้นที่ทางการเกษตรไม่เกิน 5 ไร่ เพิ่งเริ่มปลูก

กาแฟจากการส่งเสรมิขององค์การบรหิารส่วนต�าบลพะตง ในโอกาสทีก่ลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรดด�าเนินการผลติ

และจ�าหน่ายกาแฟมาจนกระทั่งครบรอบ 1 ปี ผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 

จงึเป็นเรือ่งน่าสนใจศึกษาว่า กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดมกีารปรบัตวัด้านกลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดอย่างไร

ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล คือ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม  

2 เดอืน ผูใ้ห้ข้อมลูหลกัในการวจิยัมีจ�านวน 20 คน ใช้วธิกีารคดัเลอืกแบบเจาะจง ประกอบด้วย คณะกรรมการ

กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบ้านควนขี้แรด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง 

ที่เกี่ยวข้อง ร้านกาแฟซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนข้ีแรด และผู้บริโภคเคร่ืองดื่มจากกาแฟบ้านควนข้ีแรด  

เกณฑ์การคัดเลือกผู ้ให้ข้อมูลหลักยึดหลักความสมัครใจเป็นส�าคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้  

(1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) (2) การสังเกตการณ์ (General Observation) และ  

(3) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ทั้งน้ี ตลอดระยะเวลาด�าเนินงานวิจัย  

ผู้วิจัยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวม

หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และ

ใช้ช่องทางออนไลน์ช่วยในการสือ่สาร การวเิคราะห์ข้อมลูนัน้ใช้วธิวีเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ข้อมูล

สนามที่เก็บรวบรวมได้ถูกจ�าแนกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นท่ีศึกษา การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบ 

แบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณาว่าแหล่งบุคคลที่แตกต่างกันให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่  

หากข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันจึงถือว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ (Hsieh & Shannon, 2005)

สรุปผลการวิจัย

1. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2563/64

ฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน ของทุกปี 

(ระยะเวลาเก็บเก่ียวประมาณ 6 เดือน) ฤดูกาลเก็บเก่ียวผลแรกของกลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรด เริ่มเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564 กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดเก็บเกี่ยวผลกาแฟสุกได้จ�านวนรวม 

185 กิโลกรัม น�ามาแปรรูปเป็นกาแฟสาร (กาแฟดิบ) ได้ 37 กิโลกรัม ในจ�านวนนี้น�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

ทดลองตลาดจ�านวน 12 กิโลกรัม กาแฟสารที่เหลือ 25 กิโลกรัม บ่มเก็บไว้ในโรงเรือนนาน 1 ปี ซึ่งจะท�าให้

กาแฟสารมีรสชาติเข้มขึ้นและไม่เปรี้ยว
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 1.1 เป้าหมายทางการตลาด

 เป้าหมายทางการตลาดในปีแรก คอื ชาวบ้านในต�าบลพะตงท่ีมกัจะดืม่กาแฟในชีวติประจ�าวนั 

 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย

 กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดพฒันาผลติภณัฑ์กาแฟดรปิ (Drip Coffee) เพ่ือรองรบักลุม่เป้าหมาย 

โดยน�ากาแฟสารมาคัว่และบด แล้วบรรจลุงในซองดริปซ่ึงท�าหน้าทีเ่ป็นตัวกรอง การคัว่จะใช้กาแฟสารจ�านวน 

1.5 กิโลกรัมต่อการคั่วแต่ละครั้ง ใส่กาแฟสารลงในกระทะใบบัว ตั้งเตาให้ร้อน ประมาณ 190 – 210 องศา

เซลเซียส นานประมาณ 17-20 นาที เกษตรกรใช้เตาแก๊สปิกนิก ซึ่งง่ายต่อการเคลื่อนย้าย สถานที่คั่วเป็นโรง

เรอืนอยูน่อกตวับ้าน ซึง่ใช้เป็นทีท่�าการกลุม่กาแฟบ้านควนข้ีแรด มลัีกษณะเป็นลานคอนกรตีมหีลังคา สะอาด 

โล่ง สามารถส่งกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟในขณะคั่วไปได้ไกล ระดับการคั่วคือ คั่วกลาง โดยอาศัยการสังเกต

จากส ีกลิน่ และเสยีงแตกของเมลด็ เกษตรกรใช้ตะหลวิค่ัวให้เมลด็กลิง้ตลอดเวลา ให้ทุกเมลด็สมัผสัโลหะ และ

ทกุเมล็ดสุกด้วยความร้อนซึง่ผ่านทางโลหะ เมือ่คัว่จนได้ท่ีแล้ว น�ามาพกัไว้ในกระด้งเพือ่ระบายความร้อน ท้ิง

ไว้อย่างน้อย 1 คนื เพือ่ให้กาแฟคายความร้อนออกมาจนหมด ก่อนจะน�าไปบด ส�าหรับการบดน้ัน เกษตรกร

ใช้เครือ่งบดไฟฟ้า ระดับการบดคอื บดกลาง อาศยัการสงัเกตให้ผงกาแฟมลีกัษณะคล้ายเกลด็ทรายขนาดเลก็ 

ไม่ละเอยีดหรอืหยาบจนเกนิไป ส�าหรบับรรจภุณัฑ์น้ันใช้วธีิส่ังซือ้ออนไลน์ แต่ละซองบรรจกุาแฟคัว่บดจ�านวน 

7 กรัม

    

ภาพที่	1	ผลิตภัณฑ์กาแฟดริปบ้านควนขี้แรด

ที่มา	:	ภัทรกันย์	พรหมเกตุ	ถ่ายเมื่อ	มีนาคม	2564

 1.3 การก�าหนดราคา

 ผลิตภัณฑ์กาแฟดริปบ้านควนขี้แรดมีสองขนาด ขนาดใหญ่ น�้าหนักรวม 91 กรัม บรรจุ  

13 ซอง ๆ ละ 7 กรัม ราคา 129 บาท ขนาดเล็ก น�้าหนักรวม 42 กรัม บรรจุ 6 ซอง ๆ ละ 7 กรัม ราคา 69 

บาท (เฉลี่ยสนนราคาซองละ 10 บาท) เมื่อเทียบราคากับผลิตภัณฑ์กาแฟดริป กาแฟสด หรือกาแฟโบราณ

ในท้องตลาด นับว่ามีราคาถูกกว่ามาก เกษตรกรเป็นผู้ก�าหนดราคาขายเอง โดยค�านึงถึงความสามารถของ 

ผู้ซื้อเป็นส�าคัญ ไม่ได้หวังก�าไรเกินควร

 1.4 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟดริปบ้านควนข้ีแรดให้กับกลุ่มเป้าหมายหลักคือ  

ชาวบ้านในต�าบลพะตงที่มักจะดื่มกาแฟในชีวิตประจ�าวัน มีสองช่องทางหลักคือ (1) การขายตรง ซึ่งสามารถ

ส่ังซื้อได้ทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ของประธานกลุ่ม หรือมาติดต่อขอซื้อ ณ ที่ท�าการกลุ่ม และ  

(2) องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตงน�าผลิตภัณฑ์ไปวางจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ให ้

คนสงขลารู้จักเป็นวงกว้างมากขึ้น
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 1.5 การส่งเสริมการตลาด

 นางสาวภัทรกันย์ พรหมเกตุ นิสิตฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ กลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรด และองค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง ได้พัฒนา

ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟดริปบ้านควนข้ีแรด เพื่อให้มีเอกลักษณ์และความน่าสนใจ 

พร้อมออกวางจ�าหน่ายในงานแสดงสินค้า และการขายตรง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 

เช่น กิจกรรมทดลองดื่มในการประชุมของต�าบล พร้อมแจกให้น�ากลับไปทดลองดื่มที่บ้าน เป็นต้น

 1.6 ผลประกอบการ

 เน่ืองจากกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ องค์การ

บรหิารส่วนต�าบลพะตง ส�านักงานพฒันาชมุชนอ�าเภอหาดใหญ่ ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน และมหาวทิยาลยั

ทักษิณ ท�าให้ต้นทุนในกระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในส่วนท่ีเกษตรกรลงทุนเองมีจ�านวนน้อยมาก 

รายได้เสรมิจากการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์กาแฟดรปิในตลอดฤดกูาลแม้มจี�านวนไม่มากนกั ประมาณ 3,000 บาท 

แต่ไม่ขาดทุน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกาแฟสารจ�านวน 12 กิโลกรัม ส่วนหนึ่งเกษตรกรเก็บไว้บริโภคเองภายใน

ครัวเรือนเพื่อลดรายจ่าย อีกส่วนหนึ่งหมดไปกับกิจกรรมแนะน�าสินค้าและการประชาสัมพันธ์ สืบเน่ืองจาก

กาแฟบ้านควนขี้แรดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใหม่ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้ง จ�าเป็นต้องส่งเสริม

การขายด้วยวิธีให้ทดลองสินค้า

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2564/65

ในช่วงฤดกูาลเกบ็เกีย่วรอบใหม่ เริม่เมือ่เดือนพฤศจกิายน 2564 กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดประสบ

ปัญหาภัยธรรมชาติ เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบ่อยครั้ง ส่งผลให้ดอกกาแฟร่วง เกษตรกรท�างานในสวนเกษตร

ได้น้อยลง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟได้น้อยลง ผลกาแฟสุกที่เก็บเกี่ยวได้ เกษตรกรน�ามาทยอยแปรรูป

เป็นกาแฟสารได้จ�านวนประมาณ 20 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) จากนั้นจึงน�าไปบ่มเก็บไว้

ในโรงเรือน โดยใช้กาแฟสารที่บ่มเก็บไว้จากฤดูกาลที่แล้ว ครบอายุการบ่ม 1 ปีพอดี น�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดจ�านวน 25 กิโลกรัม

 2.1 เป้าหมายทางการตลาด

 จากการประเมินสถานภาพการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในฤดูกาลที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์กาแฟดริป

ขายได้ค่อนข้างยากเนือ่งจากชาวบ้านในต�าบลพะตงทีนิ่ยมดืม่กาแฟสด ชอบมากกว่าท่ีจะออกมานัง่ดืม่กาแฟ

พร้อมเพื่อนฝูงที่ร้านกาแฟริมทาง อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังท�าให้แทบจะ

ไม่มกีารจดังานแสดงสนิค้า (งาน OTOP) ในจงัหวดัสงขลาเลย โอกาสทีผ่ลิตภณัฑ์กาแฟบ้านควนข้ีแรดจะไปถงึ

ผูบ้รโิภคจงึมอียูอ่ย่างจ�ากัด ตลอดจนกลุ่มเกษตรกรยงัขาดความรูค้วามช�านาญอย่างเพียงพอทีจ่ะพึง่ตนเองได้

ในการท�าการค้าออนไลน์ กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดโดยค�าแนะน�าของนกัวจิยัมหาวทิยาลัยทักษิณ จึงปรับเป้า

หมายทางการตลาดในฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2564/65 เป็น “ร้านกาแฟสด” มุ่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับร้านกาแฟ

สดในอ�าเภอหาดใหญ่ และอ�าเภอใกล้เคียง 
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 2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือทดสอบตลาดร้านกาแฟสด มีจ�านวน

ผลิตภณัฑ์รวม 4 ประเภท ได้แก่ (1) กาแฟสาร หรือกาแฟดบิ ส�าหรบัร้านกาแฟทีต้่องการคัว่บดกาแฟเองตาม

สูตรของทางร้าน (2) กาแฟคั่วเมล็ด ส�าหรับร้านกาแฟสดที่ใช้เครื่องชงไฟฟ้าซึ่งบดเมล็ดกาแฟเอง (3) กาแฟ

คั่วบด ส�าหรับร้านกาแฟโบราณที่ใช้ถุงชงกาแฟและร้านกาแฟสดที่ใช้หม้อต้ม MOKA POT และ (4) กาแฟคั่ว

บดในซองดริป ส�าหรับลูกค้าจากฤดูกาลท่ีแล้วยังคงสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟดริปได้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

นี้จะเห็นได้ว่า เป็นการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากกระบวนการผลิตเดิม ไม่ได้เพิ่มสายการผลิตใหม่

แต่อย่างใด สิ่งที่กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้ด�าเนินการเพิ่มเติมคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์

ทั้งส่ีประเภท ซึ่งกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์จากองค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง

และส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอหาดใหญ่ 

ภาพที่	2	ผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนขี้แรด	ฤดูกาลเก็บเกี่ยว	2564/65

ที่มา:	ฤทธิชัย	โบกระณี,	คัคเนศ	ศรีหนู,	และนายอภิสิทธิ์	อัตถปัญญาสิทธิ์	ถ่ายเมื่อกุมภาพันธ์	2565

 2.3 การก�าหนดราคา

 ผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนข้ีแรดทั้ง 4 ประเภทมีการก�าหนดราคาไว้ดังน้ี (1) กาแฟสาร  

ขนาดบรรจุ 500 กรัม ราคาขายปกติ 150 บาท ฟรีค่าส่งช่วงแนะน�า (2) กาแฟคั่วเมล็ด ขนาดบรรจุ 500 กรัม 

ราคาปกติ 340 บาท ราคาช่วงแนะน�า 300 บาท ฟรีค่าส่ง (3) กาแฟคั่วบด ขนาดบรรจุ 500 กรัม ราคาปกติ 

340 บาท ราคาช่วงแนะน�า 300 บาท ฟรีค่าส่ง และ (4) กาแฟดริป ขนาดบรรจุซองละ 10 กรัม ราคาปกติ

ซองละ 15 บาท ราคาช่วงแนะน�า ซองละ 10 บาท สั่ง 15 ซอง ฟรีค่าส่ง ส�าหรับการก�าหนดราคาในครั้งนี้

เกษตรกรยังคงก�าหนดเอง แต่ได้รับค�าแนะน�าจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้น�าต้นทุนการผลิตซึ่งได้เริ่ม

มีการจดบันทึกไว้แล้ว มาใช้ในการค�านวณราคาขาย และน�าราคาจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของคู่เทียบมาประกอบ

ในการพจิารณาด้วย โดยเกษตรกรเลอืกผลติภณัฑ์กาแฟถ�า้สงิห์ จงัหวัดชมุพร เป็นคูเ่ทยีบในการก�าหนดราคา 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในภาคใต้

 2.4 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ช่องทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กาแฟบ้านควนขีแ้รดให้กับกลุม่เป้าหมายหลกัคอื ร้านกาแฟสด 

มีสองช่องทางคือ (1) การขายตรง ซึ่งร้านกาแฟสดสามารถส่ังซื้อได้ผ่านทางโทรศัพท์และส่ือสังคมออนไลน์

ของประธานกลุ่ม และ (2) การขายผ่านตัวแทนซึ่งท�าหน้าที่แนะน�าผลิตภัณฑ์ให้กับร้านกาแฟสด
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ภาพที่	3	ช่องทางการติดต่อกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด

ที่มา	:	ฤทธิชัย	โบกระณี,	คัคเนศ	ศรีหนู,	และนายอภิสิทธิ์	อัตถปัญญาสิทธิ์	ถ่ายเมื่อกุมภาพันธ์	2565

 2.5 การส่งเสริมการตลาด

  2.5.1 การสร้างค�าขวัญ (Gimmick) ให้กับผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนขี้แรด

  กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดโดยค�าแนะน�าของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้น�าลักษณะ

เด่นของกาแฟบ้านควนขี้แรดมาก�าหนดเป็นค�าขวัญให้กับผลิตภัณฑ์ดังนี้ “กาแฟโรบัสต้าบ้านควนข้ีแรด 

เกษตรกรรมธรรมชาติและประณีต ในสวนสมรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีของคนปักษ์ใต้ ปลูกและคั่วมือ 100% 

ด้วยภมูปัิญญาของเกษตรกรมอือาชพี” ค�าขวญัน้ีได้ถกูน�าไปใช้ส่ือสารทางการตลาดผ่านช่องทางต่าง ๆ  อาทิ 

สือ่สงัคมออนไลน์ของสมาชกิกลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รด สือ่สงัคมออนไลน์ของร้านกาแฟสดท่ีใช้ผลิตภณัฑ์กาแฟ

บ้านควนขีแ้รด ค�าขวญัช่วยเพิม่คณุค่าให้กับผลติภณัฑ์กาแฟบ้านควนข้ีแรด และเพิม่มลูค่าให้กบัเคร่ืองด่ืมทีใ่ช้

กาแฟบ้านควนขี้แรด

  2.5.2 การพัฒนาตัวแทนซึ่งท�าหน้าที่แนะน�าผลิตภัณฑ์ให้กับร้านกาแฟสด

  สาขาวชิาการบรหิารและพฒันาชมุชน มหาวทิยาลัยทกัษณิ ได้จดักจิกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้ชุมชนเป็นฐาน ก�าหนดโจทย์การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ฝึกทักษะการประกอบการ โดย

การวางแผนธรุกจิร่วมกบัร้านกาแฟสด ออกแบบเครือ่งดืม่ทีใ่ช้กาแฟบ้านควนขีแ้รดเป็นวตัถดุบิหลกัเพ่ือทดลอง

จ�าหน่ายภายในร้าน พร้อมทัง้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของร้านเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์กาแฟ

บ้านควนขี้แรด โดยมีนิสิตเป็นนักสื่อสารทางการตลาดคอยเชิญชวนให้ลูกค้าทดลองด่ืมเคร่ืองดื่มกาแฟบ้าน

ควนขี้แรด ระยะเวลาด�าเนินงานคือ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 2 เดือน ร้านกาแฟ

เปรียบเสมือนศูนย์บ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการของนิสิต ประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือ นิสิตได้รับการพัฒนา

สมรรถนะจากการปฏิบัติจริง ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ และสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

การคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะดิจิทัล

ภาพที่	4	การขายผ่านตัวแทนซึ่งท�าหน้าที่แนะน�าผลิตภัณฑ์ให้กับร้านกาแฟสด
ที่มา	:	กิตติมา	เรือศรีจันทร์	ถ่ายเมื่อ	27	มกราคม	2565
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 2.6 ผลประกอบการ

 ผลประกอบการฤดูกาลเก็บเกี่ยว 2564/65 พบว่า กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดสามารถจ�าหน่าย

ผลติภณัฑ์ทีผ่ลิตจากกาแฟสารจ�านวน 25 กิโลกรัมได้ทัง้หมด เกษตรกรมรีายได้เสริมจากการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์

กาแฟมากกว่าในฤดูกาลทีผ่่านมามากกว่าสามเท่า กล่าวคอื รายได้จากการจ�าหน่ายในปีทีผ่่านมา 3,000 บาท 

รายได้จากการจ�าหน่ายในปีนี้ 10,950 บาท และร้านกาแฟสดส่วนใหญ่มีแนวโน้มสั่งซื้อซ�้า นอกจากนี้นิสิต 

ซึง่ท�าหน้าทีส่ือ่สารทางการตลาดยงัช่วยส่งข้อมลูสะท้อนกลบัจากร้านกาแฟและผูบ้รโิภคเครือ่งดืม่กาแฟบ้าน

ควนข้ีแรด เพ่ือให้กลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดน�าไปใช้ในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้คณุภาพตามความต้องการของ

ตลาดมากขึน้ด้วย ตวัอย่างข้อมลูสะท้อนกลบั อาท ิบรรจภุณัฑ์ทีก่ลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดได้รบัการสนบัสนนุ

จากองค์การบรหิารส่วนต�าบลพะตงและส�านักงานพฒันาชมุชนอ�าเภอหาดใหญ่น้ัน ไม่ใช่ถุงกาแฟโดยเฉพาะ 

ท�าให้เกิดปัญหา เช่น ถุงแตกในระหว่างการขนส่ง ถุงไม่ระบายความชื้นท�าให้เก็บรักษาคุณภาพของกาแฟไว้

ไม่ได้นาน โดยเฉพาะกับร้านกาแฟริมทางที่ต้องสู้แดดสู้ลม กลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรดควรเลือกใช้ถุงกาแฟ 

โดยเฉพาะในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (เป็นถุงฟอยด์ ติดวาล์ว ก้นตั้งได้ มีซิปล็อค) และควรลดขนาดการบรรจุ

ลงจาก 500 กรัม เป็นขนาด 250 กรัม เพื่อร้านกาแฟจะตัดสินใจทดลองสินค้าได้ง่ายขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

เกษตรกรกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดในสองรูปแบบ คือ กลยุทธ์ดึง  

(Pull Strategy) และกลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) กลยุทธ์ดึงมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริโภคคนสุดท้าย  

เพื่อให้เกิดความสนใจและต้องการสินค้า ในขณะที่กลยุทธ์ผลักเป็นการผลักสินค้าของผู้ผลิตไปสู่คนกลาง  

อาศยัพนกังานขายให้เป็นผูผ้ลกัดันสนิค้าไปตามช่องทางการจดัจ�าหน่าย (วรทั วนิิจ และนติยา ชยัชนะ, 2555) 

ผลการศกึษากรณกีลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดสะท้อนให้เห็นว่า กลยุทธ์ผลักช่วยให้กลุ่มมผีลประกอบการทีด่กีว่า

กลยทุธ์ดงึ ทัง้นีภ้ายใต้เงือ่นไขทีพ่นักงานขายเป็นนสิิตนกัศกึษาทีใ่ช้ “ชมุชน” และ “ร้านกาแฟ” เป็นฐานในการ

เรียนรู้การพัฒนาอาชีพและทักษะการประกอบการ 

ข้อเสนอแนะ

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดควรตั้งอยู่บนหลักพอเพียงและพึ่งตนเองได้ ที่ผ่านมาเกษตรกร 

กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้เรียนรู้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาด ทั้งกลยุทธ์ดึงและกลยุทธ์ผลัก ซึ่งสามารถพัฒนา

กลายเป็นกลยุทธ์ผสม (Push and Pull Strategy) ส�าหรับใช้ในฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อไป ทั้งน้ี องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลพะตงควรส่งเสรมิและสนบัสนุนอย่างเป็นรปูธรรมให้ร้านกาแฟสดในต�าบลพะตง ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีผลติ

ได้ในท้องถิน่ เกษตรกรกลุม่กาแฟบ้านควนขีแ้รดมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะใช้กลยทุธ์ผลกักบัร้านกาแฟสดในพืน้ท่ี 

อาศยัความเป็นคนบ้านเดยีวกนัในการตดิต่อประสานงานด้วยตนเองกบัผูป้ระกอบการ เมือ่เกษตรกรมคีวาม

ช�านาญและมคีวามมัน่ใจในการเจรจาทางการตลาดมากขึน้แล้ว กส็ามารถขยายผลออกไปยงัร้านกาแฟสดใน

ตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งมีจ�านวนมากได้ โดยประสานความร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นต้น

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 425



กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณรายวิชาการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ โครงการจดัการเรยีนรูก้ารบรหิารและพฒันาชมุชนโดยชมุชนเป็นฐาน ประจ�าปีการศกึษา  

2564 โครงการบริการวิชาการ HUSO Entrepreneur การบ่มเพาะบัณฑิตสู่ความเป็นผู ้ประกอบการ  
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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�าคัญกบัองค์ประกอบท่ีกล่าวมา 

จะส่งผลให้สามารถด�าเนินธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

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

Abstract

Online store businesses are changing, especially after the Coronavirus 2019 pandemic, 

thus forcing operators to make urgent adjustments. This paper aimed to present the elements of 

success in an online store business. When the authors reviewed the literature and relevant research 

from a recognized database of 30 articles, five elements for success in an online store business were 

presented as follows: (1) Develop quality products to meet the needs of customers, (2) pay attention  

to the transportation system to meet the set standards, (3) manage the storefront and build the  

credibility of the seller, (4) choose text, photos, and media that resonates with the business, and (5) 

focus on proactive online marketing. The authors believed that when online store operators focused 

on the aforementioned elements, this could lead to sustainable business success.

 Keywords : Elements of Success, Business Operations, Online Store
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บทน�า

ในปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ถูกเชื่อมโยงกับโครงข่ายการสื่อสาร

ของ Internet of Things (IoT) หมายถึง การเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ต (ปวริศา จันทร์อุดม

และจรญัญา ปานเจรญิ, 2562) ผูป้ระกอบการมเีพยีงหน้าร้านเป็นช่องทางการขายสนิค้าเพยีงทางเดยีว จ�าเป็น

ต้องปรับตัวในการซื้อสินค้าและบริการ และความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงท�าให้เกิดธุรกิจ

รูปแบบใหม่ขึ้นมา ธุรกิจการค้าผ่านสังคมออนไลน์ คือ การด�าเนินธุรกิจต่างๆ การผลิต การตลาด การขาย  

การช�าระเงิน การขนส่งผลติภณัฑ์ โดยใช้สือ่อิเลก็ทรอนกิส์ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบันกัธรุกจิได้อกีหลาย

ด้าน การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์มคีวามเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การตลาดต้องปรบัตัวให้ทนักบัระบบ

การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ทั้งยังเป็นการท�าการค้าท่ีไร้พรมแดน ไม่มีขีด

จ�ากัดของเวลาและสถานที่ ท�าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคได้โดยตรงและรวดเร็ว โดยใช้อินเทอร์เน็ต

เป็นส่ือกลางส่งผลให้ในอนาคตข้างหน้าคนส่วนใหญ่จะยิง่ใช้เวลาอยู่กบัคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มือถอืมาก 

(ฐติมิา ผการตัน์สกลุ และวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2558) ลักษณะรูปแบบในการประกอบธุรกิจได้มกีารพฒันาขึน้ 

โดยมีการอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลให้การ

ท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การท�าธุรกิจในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังเป็นที่ได้รับความ

นยิม โดยมวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ลดต้นทนุค่าใช้จ่ายเป็นการเพิม่ขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้าให้เกดิ

ความพงึพอใจของลกูค้ามากยิง่ขึน้ ธรุกจิการค้าออนไลน์มกีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง จากเดมิทีม่กีารค้าขาย

สนิค้าเฉพาะในประเทศ แต่ในปัจจบุนัมกีารพฒันาการค้าขายแบบน�าเข้าและส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์แบบ

ข้ามประเทศที่ก�าลังเป็นที่นิยมในหลายประเทศ (Cross-Border E-Commerce) เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน

สนิค้า และขนส่งสนิค้าข้ามประเทศส่งผลให้ธรุกจิการค้าขายออนไลน์มกีารเตบิโตรวดเรว็เพิม่ขึน้จากเดมิ และ

ผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2560)

จากข้อมลูส�ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2560 โดยส�านกังานพฒันาธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ETDA พบว่า ข้อมูลผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบตามกิจกรรมการใช้งาน กิจกรรมที่คนนิยมท�าบนอินเทอร์เน็ตในการส�ารวจปีนี้แตก

ต่างจากปีก่อนๆ การซือ้สนิค้าและบรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ขึน้มาตดิ 1 ใน 5 ของกจิกรรมยอดฮติเป็นคร้ัง

แรก จากอนัดบัที ่8 เมือ่ปี 2559 โดยมข้ีอมลูว่า การท�ากจิกรรมในปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 50.8 เนือ่งจากการ

ซ้ือสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ มีความสะดวก สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย และสามารถเปรียบ

เทียบราคาก่อนตัดสนิใจซือ้ได้อีกทัง้ยงัมช่ีองทางการช�าระเงนิได้หลายช่องทาง การคาดการณ์อัตราการเตบิโต

ของมูลค่าตลาด E-Commerce ปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 พบว่ามูลค่า E-Commerce ของประเทศไทยมี

แนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.86 การซื้อขายสินค้าทางออนไลน์เป็นที่นิยม และ

แพร่หลายอย่างมาก (ส�านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์, 2564) จะเหน็ได้จากการเพิม่ขึน้ของมลูค่า

พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในประเทศไทย เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่

ระบาดของ COVID-19 ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด จากผลส�ารวจพฤติกรรม

ผูใ้ช้อินเทอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า 67.3% ใช้อนิเทอร์เนต็ในการซือ้สนิค้าออนไลน์ แม้ว่าสดัส่วน

ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 10% แต่จะเห็นได้ว่ายังมีคนจ�านวนหนึ่งถึง 32.7% ที่ไม่ซื้อสินค้าผ่าน

ทางออนไลน์ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) 
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จากเหตุผลที่กล่าวข้างต้นท�าให้ผู้เขียนน�าเสนอมีความสนใจท่ีจะศึกษาองค์ประกอบความความ

ส�าเรจ็ในธรุกจิร้านค้าออนไลน์ ชีใ้ห้เหน็ถงึความส�าคญัของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

และรปูแบบการสือ่สารทีห่ลากหลาย รวมทัง้พฤตกิรรมการบริโภคของคนรุ่นใหม่ทีเ่ปล่ียนแปลงไปย่อมหมาย

ถงึโอกาสทางธุรกิจ มกีารน�าเสนอสนิค้าจากหลากหลายยีห้่อในคณุภาพทีใ่กล้เคยีงกัน ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจ

ทีจ่ะศกึษองค์ประกอบแห่งความส�าเรจ็ในธุรกจิร้านค้าออนไลน์ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้าอปุโภค บรโิภค 

ผ่านร้านค้าออนไลน์ ท้ังน้ี ผูศ้กึษาเลง็เหน็ว่าร้านค้าออนไลน์เป็นช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าทีน่่าสนใจและได้

รับความนิยม ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ และข้อมูลต่างๆ ของสินค้าได้อย่างรวดเร็วเป็นการต่อยอดและสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอย่างต่อเนื่องส�าหรับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้วและก�าลังต้องการขยายตลาดไป

ยังช่องทางอืน่ๆ หรอืสนิค้าเริม่เป็นทีรู่จ้กัแล้วในท้องตลาดกส็ามารถน�าไปเป็นข้อมลูในการปรับกลยุทธ์ใช้กบั

ธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อเสนอองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. องค์ประกอบแห่งความส�าเร็จ (Elements of Success)

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็มกีารใช้งานกันอย่างทัว่ถึงและมบีทบาททีส่�าคญัในการน�ามาใช้เก่ียวกบัการ

ซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านทางโลกออนไลน์ที่ค่อนข้างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการทราบข้อมูลต่างๆ ของ

สินค้าหรอืบรกิาร การจดัส่งข้อมลู การแสวงหาแหล่งสินค้าและการซือ้สินค้าการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ และ

การท�าการตลาด การแสวงหาลกูค้าท�าให้การประกอบธรุกจิบนอนิเทอร์เนต็ในรปูแบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ 

เป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ของโลกไร้พรมแดนทีส่ามารถเข้าถึงกลุม่ผูบ้รโิภคและกลุม่เป้าหมายได้โดยตรง

อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ (พิมาย วงค์ทา, 2563) 

ความส�าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ต้อง

ค้นหาความต้องการของลูกค้าและสนองความต้องการเหล่าน้ันทันที เพื่อให้เกิดโอกาสทางการตลาดอย่าง

รวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลรวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามภาวะตลาดเพื่อให้เกิด

ความสามารถในการแข่งขัน และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการในการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มยอด

ขายและขยายตลาดให้มากขึ้น สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ธุรกิจตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท�าให้ลูกค้า

พึงพอใจ เกิดการสื่อสารทางบวกแบบปากต่อปาก มีการบริโภคซ�้า และมีความภักดีต่อแบรนด์ โดยน�าไปใช้

เป็นแนวทางสู่การพัฒนาความส�าเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล (สมทบ แก้วเชื้อ, บัณฑิต 

ผังนิรันดร์ และธนพล ก่อฐานะ, 2562)

ปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ ความมุ่งมั่นในการประกอบการธุรกิจความมุ่งมั่นถือเป็น

สิ่งส�าคัญ อย่างมากเพราะสามารถเป็นแรงผลักดันที่ดีในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามแต่  

ซึง่ผูป้ระกอบการทกุคนจะต้องมคีวามเชือ่ม่ันในการประกอบการธรุกิจและสามารถท้าการประกอบการธรุกจิ

ได้เป็นอย่างดี คุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี โดยสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการระดับ

สูงได้อย่างสม�่าเสมอ และไม่ควรท�าให้การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการที่แย่ลง การที่ผู้ประกอบ

การจะสามารถประกอบธุรกิจให้ ประสบความส�าเร็จได้นั้น ต้องมีการใส่ใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อที่

ได้น�าความรู้มาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา และคณะ, 2562)
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2. การด�าเนินธุรกิจออนไลน์ (Business Operations)

Smith P.R, Chaffey D, (2005) กล่าวว่า การตลาดแบบออนไลน์ส่งผลดีกับองค์กรเนื่องจากมี

ความสามารถในการจ�าแนกผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน ว่าเป็นใคร มีความต้องการอย่างไร จึงช่วยให้สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ตรงจุด การท�าการตลาดผ่านทางออนไลน์มีประโยชน์ต่อช่องทางการ

ขายทีเ่พิม่มากขึน้ ส่งผลให้มศีกัยภาพในการรองรับฐานลูกค้าเก่าในปริมาณทีม่าก และสามารถเพิม่กลุ่มลูกค้า

ใหม่ในเวลาเดียวกัน ปัจจัยที่ท้าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ ความมุ่งมั่น ในการประกอบการธุรกิจถือเป็นสิ่ง

ส�าคัญอย่างมาก เพราะสามารถเป็นแรงผลักดันที่ดีในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ซึ่งผู้ประกอบ

การทุกคนจะต้องมคีวามเชือ่มัน่ในการประกอบการธรุกจิและสามารถท้าการประกอบการธรุกจิได้เป็นอย่างดี 

คณุภาพของสนิค้าและบรกิารท่ีดี สามารถรกัษามาตรฐานคณุภาพสนิค้าและบรกิารระดบัสูงได้อย่างสม�า่เสมอ

และไม่ควรท้าให้การรักษามาตรฐาน เพื่อที่ได้น�าความรู้มาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะท�าให้

ผู้ประกอบการสามารถแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้และท�าให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

หน่วยงานทุกภาคส่วนได้มีแนวทาง มาตรการต่างๆ ทั้งในเชิงนโยบาย และการปฏิบัติ เพื่อ 

ส่งเสรมิการท�า E-Commerce กันอย่างมากมาย มาตรการส่วนหนึง่สอดคล้องกับการสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผู้

ซือ้ผูข้าย ซ่ึงเป็นสิง่ส�าคัญทีจ่ะช่วยผลกัด้านให้การท�า E-Commerce รวมถงึการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์

เติบโตต่อไป การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้าออนไลน์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มี

การออกเครือ่งหมายการค้าทางออนไลน์เพือ่สร้างความน่าเชือ่ถอืให้แก่ร้านค้าออนไลน์ โดยม ี2 เคร่ืองหมาย 

ดงันี ้DBD Registered คอื เครือ่งหมายรบัรองผูป้ระกอบธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่รับรองว่าผูป้ระกอบ

การทีเ่ป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคล ได้ยนืยนัการมตีวัตนอยูจ่รงิในการท�าธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ DBD 

Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกให้แก่ผู้ประกอบ

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจดทะเบียนและมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด เพือ่รบัรองความ

น่าเชื่อถือ และแสดงว่าเว็บไซต์นั้น ๆ มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ 

E-Commerce ก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ ขึ้นใน Supply Chain ภาคการค้า ส่วนใหญ่เป็น

ธุรกิจที่น�าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายขึ้น 

เร่ิมต้นจาก ธรุกจิ E-Marketplace Platform ทีท่�าหน้าทีเ่สมอืนตลาดออนไลน์ให้ผูข้ายมาใช้พืน้ทีว่างขายสนิค้า 

E-Marketplace จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในตลาดนี้ ธุรกิจ Fulfillment ที่ให้บริการคลังสินค้าและจัดส่ง 

หรือท�าหน้าที ่“เกบ็ แพค ส่ง” ธรุกจิเว็บไซต์เปรยีบเทยีบราคาสินค้า พฒันาระบบซอฟแวร์ส�าหรบับริหารจดัการ

ร้านค้าออนไลน์ ช่วยท�าการตลาดให้การขายสนิค้าออนไลน์ (Affiliate Marketing) ธุรกิจ E-Commerce Enabler 

ทีช่่วยผู้ขายออนไลน์แบบครบวงจรตัง้แต่สร้างเวบ็ไซต์ ท�าการตลาดเก็บและจดัส่งสินค้า เครือข่ายความสัมพนัธ์

ตลอดห่วงโซ่อุปทานจะยงัทวคีวามส�าคญัยิง่ขึน้ในอนาคตท้ังประโยชน์จากการแบ่งปันข้อมลูระหว่างผูบ้รโิภค 

และการแบ่งงานตามความถนัดของภาคธุรกิจแต่ละประเภทย่อมเพิ่มประสิทธิภาพการท�าธุรกิจ 

3. ร้านค้าออนไลน์ (Online Store)

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความส�าคัญและได้รับความนิยมอย่างมาก ท�าให้เกิดเกิดการขยาย

ตัวของธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ และยังมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าออนไลน์  

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ก็เป็นการพัฒนาตามส่ือเพื่อให้เข้าถึง 
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กลุ่มเป้าหมายในธรุกจิออนไลน์ รวมถงึการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตซึง่มกีารโฆษณาแบบทีร่วมกนักบัเวบ็ไซต์

เรียกว่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและธุรกิจออนไลน์น้ัน เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มา

พร้อมกันเทคโนโลยีกับธุรกิจออนไลน์ การพัฒนาต่อยอดจากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สนับสนุนการ

โต้ตอบปฏสัิมพนัธ์ทางออนไลน์และเป็นช่องทางของผู้ใช้ทีจ่ะเข้าถงึสนิค้าและบริการท่ีต้องการ Social Media 

เป็นพื้นฐานของนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ในอดีตการท�าการค้าจะเป็นการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้นจึงท�าให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท�าธุรกิจการค้า ธุรกิจออนไลน์และรูปแบบของการด�าเนินธุรกิจออนไลน์ได้

เปลี่ยนแปลง มีการผสมผสานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์เข้าด้วยกันและท�าให้ส่ือสังคม

ออนไลน์อย่างแพร่หลายมากข้ึนการท�าธุรกิจออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์จึงมีบทบาทต่อการขายสินค้า

ออนไลน์เป็นอย่างมาก เป็นช่องทางการท�าธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยเป็นการท�าการตลาดกับสินค้า บริการ 

ข้อมูล และแนวคิด จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้เป็นสาเหตุท�าให้ระบบการค้าใน

ปัจจบัุนมคีวามแตกต่างไปจากเดิม การใช้อนิเทอร์เนต็เป็นสือ่กลางการค้าระหว่างผูค้้ากบักลุม่ลกูค้า พาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 

ในปัจจุบันการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ประกอบการควรน�ากลยุทธ์การ

ตลาดออนไลน์มาใช้ในธุรกิจตนเองเพื่อสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้มากที่สุด เข้าถึงกลุ่มลูกค้า

ได้ สามารถเพิม่ลกูค้าใหม่ๆ และเพิม่ยอดขายสินค้าได้มากขึน้ ผูบ้ริโภคนยิมซือ้สินค้าผ่านส่ือออนไลน์มากขึน้

ทกุปีไม่ว่าจะเป็นการซือ้ผ่านเวบ็ไซต์ เพือ่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทีม่กีารเปล่ียนแปลงอยู่ตลาดตลอด

เวลา ผู้ประกอบการควรมีวางแผนก�าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับการท�าธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาด

ออนไลน์โดยมกีารวางแผนก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงาน การส่งเสริมธรุกจิออนไลน์การให้บรกิารแบบเจาะจง 

การรักษา ความเป็นส่วนตัว บรรจุภัณฑ์ และข่าวสาร ผ่านทาง Social Media ขึ้น (ธมกร แสงวงสว่าง และ 

เสาวลักษณ์ จติตมิงคล, 2564) ในการด�าเนินธรุกจิทีจ่ะช่วยให้บรรลเุป้าหมายทางการตลาด อกีทัง้ยงัสามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จึงถึงเวลาของการเข้าสู่ยุคการตลาดดิจิทัล โดยผู้ซื้อและผู้ขายสามารถ

ติดต่อกันอย่างง่ายดาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในการตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภค (สุธาวัลย์ เวพีวุฒิกร, 2564)

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บข้อมูลจากบทความ

วิชาการและบทความวิจัยจาก 2 ฐานข้อมูล ThaiJo และ Google Scholar ได้บทความวิชาการและวิจัยที่

เกี่ยวข้องจ�านวน 2,834 บทความ จากนัน้ท�าการคัดบทความที่เกี่ยวข้องเหลือจ�านวน 30 บทความ และคณะ

ผู้เขียนยังศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือทางวิชาการ รายงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสารหนังสือพิมพ์

ธุรกิจต่างๆ และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เขียนบทความ 

อภิปรายผลการวิจัย

เนื่องจากธุรกิจร้านค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับการซื้อขายของออนไลน์

ได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ผูป้ระกอบการธรุกจิร้านค้าออนไลน์จะต้องค�าถงึถงึองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จ เพือ่

ให้ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยองค์ประกอบแห่งความส�าเร็จในธุรกิจร้านค้าออนไลน์ 5 แนวทาง ได้แก่
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1. สินค้าได้มาตรฐาน ตรงปก (Standardized Products on the Cover)

ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) สังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเป็นยุคที่การติดต่อสื่อสาร

ไร้พรมแดนเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารมีความทันสมัยสามารถเชื่อมต่อโลกทั้งโลกได้โดยไม่มีอุปสรรคด้าน

เวลาและระยะทางเทคโนโลยีน�าเราสู่โลกใหม่ และสร้างโอกาสใหม่ๆให้มนุษย์อย่างมากมาย เช่น ในด้าน

การศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท�าให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์ขยายขอบเขตไปอย่างมากเรา

สามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และในด้านธุรกิจเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารและ

ข้อมูลสารสนเทศ (Information & Communication Technology หรือ ICT) นับวันยิ่งมีบทบาทส�าคัญมากขึ้น

ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์กร (เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ, 2553) 

เอกลักษณ์ของสินค้าการที่จะท�าให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าของทางร้านจะต้องมีคุณภาพ และม ี

รูปแบบที่แตกต่างจากร้านอื่น ๆ ลูกค้าย่อมพอใจและกลับมาซื้อซ�้าอีก ส่งผลต่อการประสบความส�าเร็จของ

ธุรกิจ และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจส่วนใหญ่มาจากตัวสินค้าที่จ�าหน่าย หากเป็นรูปแบบ

ที่ชอบหรือสนใจก็จะตัดสินใจซื้อได้ในทันทีนอกจากน้ีความสะดวกและง่ายในการค้นหาสินค้าเป็นหน่ึงใน

อิทธิพลที่ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือ (ฐิติมา ผการัตน์สกุลและวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) เอกลักษณ์ของ

สินค้าได้แก่การเลือกน�าสินค้าที่มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน มาจ�าหน่าย การสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพดีจะท�าให้ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการกลับมาซื้อซ�้าและการ

บอกต่อกันแบบปากต่อปาก 

ผลิตภณัฑ์การออกแบบทีเ่ข้ากบัยคุดิจติอล การออกแบบรูปแบบของผลิตภณัฑ์ และส่ิงทีเ่ก่ียวข้อง

กับผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น โลโก้ ที่สามารถมองเห็นได้ ต้องมีความทันสมัย มีความเด่นสะดุดตา ไม่ซับซ้อน 

และต้องแตกต่างพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคผ่านทางหน้าจอของสมาร์ทโฟนได้ การเลือกใช้ตัว

อักษร หรือสี ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตัวสินค้า และท�าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ�าตราสินค้าได้ง่าย การ

สร้างตราสนิค้าทีม่คีวามตรงไปตรงมา และยัง่ยนื การทีผ่ลิตภณัฑ์ถูกออกแบบมาดี จงึยังไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้ 

ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซ้ือได้ ผู้บริโภคให้ความสนใจกับความจริงใจ และความซื่อสัตย์ของตราสินค้า จึงอาจ

ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดและเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับคู่แข่ง หรือกลยุทธ์การตั้งราคา

หลายระดับ เพือ่ให้สามารถเจาะตลาดต่างของผู้บริโภคท่ีมรีะดบัรายได้แตกต่างกนั การตัง้ราคาทีผู่บ้ริโภครู้สกึ

ว่าคุ้มค่า ส�าหรับผู้บริโภคที่ใช้ความไตร่ตรองก่อนตัดสินใจซื้อ (หทัยทัด เอียดอุ้ย และคณะ, 2563)

2. ระบบการขนส่งและการจดัส่งสนิค้าได้มาตรฐาน (Standardized Logistics and Delivery 

Systems)

การขนส่งเป็นการเคลือ่นย้ายตวัสนิค้าจากจดุก�าเนดิไปยังจุดทีม่กีารบรโิภค ให้มปีระสทิธภิาพมาก

ทีสุ่ด โดยจดัส่งสนิค้าถกูต้องครบจ�านวนในสภาพทีส่มบรูณ์และตรงตามเวลาทีก่�าหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

ด้วยบรกิารทีร่วดเรว็ การขนส่งสนิค้าให้กบัลกูค้านัน้ทางบรษิทัมกีารขนส่งและการใช้บรกิารทางรถบรรทุกเป็น

วิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุด เพราะสามารถส่งถึงจุดหมายได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากการเปลี่ยนยาน

พาหนะ ตลอดจนวางแผนการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทที่มีการจัดการการขนส่งที่ดีสามารถ

สร้างมาตรฐานได้ว่าจะมสีนิค้าเพยีงพอเพือ่จะรองรบัการจดัจ�าหน่าย ซึง่ถอืได้ว่าเป็นปัจจยัพืน้ฐานของความ

สามารถในการแข่งขันของแต่ละบริษัท (อัญชลี หิรัญแพทย์, 2559) เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการเดินทาง

และการค้าภายในประเทศ 
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การขนส่งสินค้าและพัสดุใช้ระบบการขนส่งทางถนนเป็นหลัก โดยมีผู้ให้บริการขนส่งที่รู้จักกัน

อย่างแพร่หลาย เช่น Kerry Express, DHL, Lalamove, Best Express, Ninja Van, J&T Express และ 

SCG Express แต่ยังครอบคลุมถึงการอ�านวยความสะดวกให้กับบุคคลทั่วไป เช่น การส่งเอกสารข้ามบริษัท  

การส่งจดหมาย/สิ่งของส�าคัญในช่ัวโมงเร่งด่วน การตอบสนองต่อความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้า

ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าที่มี

ประสิทธภิาพ นอกจากจะท�าให้ผูบ้รโิภคหรอืลูกค้าพงึพอใจแล้วน้ันยังจะส่งผลถงึระยะทางในการขนส่งสนิค้า

ที่เหมาะสมท�าให้ต้นทุนโดยรวมด้านโลจิสติกส์ลดต�่าลง 

การขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังลูกค้า นับว่าเป็นหัวใจส�าคัญในการแข่งขันทางการค้า 

เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการการผลิตที่เกิดขึ้น กระบวนการขนส่งสินค้า 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมีความถูกต้องแม่นย�า และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในการขนส่ง

สินค้า (ยลพัชร์ องักรูสทิธิ,์ 2560) การจดัการขนส่งต้องพจิารณาถึงกระบวนการด�าเนนิงานว่าประหยดัรวดเร็ว

และมีคุณภาพเพ่ือการด�าเนินงานและตอบสนองความต้องการรวมท้ังสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ซ่ึงการด�าเนินงานด้านการขนส่งต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขนส่งในยุคที่มีการแข่งขันอย่าง

รุนแรงภาคธุรกิจพยายามหาวิธีการเพ่ือลดค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยการจัดการขนส่งท�าให้การปฏิบัติงานภายใน

เกิดประสิทธิภาพจะช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงาน ลดข้อผิดพลาดและความซ�้าซ้อนของ (จินตนา สีหาพงษ์ 

และกัญชพร ศรมณ,2558) 

3. หน้าร้าน และผู้ขายมีความน่าเชื่อถือ (Reliable Storefront and Vendors)

ระบบขายสินค้าหน้าร้านเป็นระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยระบบการขาย

สินค้าในปัจจุบัน มีความสามารถในการควบคุมที่ส�าคัญของธุรกิจการขายสินค้าหน้าร้าน เช่น การบันทึก

ข้อมูลการขายประจ�า การบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเมื่อมีการขายสินค้าหรือการให้บริการ ซึ่งการท�างานของ

ระบบขายหน้าร้านที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหลายด้านและอุปกรณ์หลายตัว เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การ

อ่านบาร์โค้ด เป็นต้น ระบบขายสนิค้าหน้าร้านสามารถตดัสต๊อกได้ มคีวามเคล่ือนไหวต่างๆ ของสินค้า ระบบ

สมาชกิตลอดจนดขู้อมลูผ่านอนิเทอร์เนต็ได้ ผู้ประกอบการในกิจการได้มกีารใช้งานระบบ POS System เพือ่

ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการบริหารหน้าร้านผ่านทางเว็บไซต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอ�านวย

ความสะดวกในการเรียกใช้งานทั้งระบบการขายหน้าร้านและการบริหารงานระบบหลังร้าน อัตราการเติบโต

ของธรุกิจค้าปลกีผ่านโลกออนไลน์เตบิโตสงูขึน้เนือ่งจากการเปรยีบเทยีบราคา (วรนิร�าไพ รุง่เรอืงจติต์, 2561)

ความน่าเช่ือของผูข้ายเป็นความสามารถของผูข้ายหรอืผูใ้ห้บรกิารท่ีจะด�าเนนิการในธรุกรรมต่างๆ 

จนส�าเร็จ ลุล่วงตามที่ลูกค้าคาดหวัง โดยความสามารถของผู้ขายประกอบด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญต่อ

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และท�าให้ลูกค้าสามารถเชื่อในการให้บริการของผู้ขายได้ อีกท้ัง

ความสามารถของผู้ขายยังเป็นกุญแจส�าคัญในการท�างานของสังคมออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย เช่น การแจ้ง

ข้อมูลหรือข่าวที่น่าสนใจบนหน้า Facebook เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับการโพสต์นั้นๆ (คม

ทัศน์ ทัศวา, 2564) ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการสร้างการยอมรับ เป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุน

การด�าเนินงานต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ และการยอมปฏิบัติตามอย่าง

เตม็ใจอกีท้ังในการเปลีย่นแปลงใดๆ ก็ตามจะเกดิข้ึนได้กต่็อเมือ่มคีวามเช่ือมัน่และความไว้วางใจ ความน่าเชือ่
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ถอืจึงแสดงถึงการทีผู่ข้ายได้รบัความไว้วางใจและความเชือ่ม่ันจากฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นพนกังาน

หรือลูกค้า (สุรชัย อนุตระกูลชัย, มนูญ ศิวารมน์ และถวิล ลดาวัลย์, 2560)

การสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตถูกรับรู้ว่า ผู้ขายมีความน่าเชื่อถือ โดยความน่าเช่ือ

ถือจากมุมมองของผู้รับสารสามารถถูกนิยามได้ว่า เป็นระดับของการที่แต่ละบุคคลตัดสินการรับรู้ของเขาว่า

เป็นสิ่งที่เป็นจริงและสมเหตุผล ถ้าคนเชื่อว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นน่าเชื่อถือพวกเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นที่

จะน�าข้อมูลจากการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจบริโภค ถ้าผู้รับสาร

คิดว่าแหล่งข้อมูลมีความน่าเชื่อถือก็มักจะส่งผลให้สารน่าดึงดูดและชักน�าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือ

บริการ การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า โดยงานบริการที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง

ต้องมคีวามถกูต้องเหมาะสม สม�า่เสมอ และไว้วางใจได้ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาทีเ่กิดกับลูกค้าด้วยความ

เต็มใจ (จารุวรรณ เมืองเจริญ, 2563)

4. ข้อความ ภาพถ่าย ส่ือประชาสัมพันธ์โดนใจ (Messages, Photographs and Popular 

Promotional Materials)

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในการประชาสัมพันธ์และมีความ

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ท้ังยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในอนาคต สื่อสังคมออนไลน์ในการ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

การประชาสัมพันธ์ในสงัคมออนไลน์ ควรให้ความส�าคญักบักระบวนการประชาสมัพันธ์ และการเปลีย่นแปลง

การด�าเนินงาน (วิภัคฉณัฏฐ์ นิมิตรพันธ์และศิริจันทรา พลกนิษฐ, 2559) ส่ือประชาสัมพันธ์เป็นหน่ึงในช่อง

ทางการสื่อสารท่ีส�าคัญในการสร้างความเข้าใจที่ดี เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร เช่น สื่อ

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกน�ามาใช้อย่างกว้างขวางในวงวิชาชีพการประชาสัมพันธ์ 

ด้วยการน�าข้อมูลหรือกิจกรรมต่างๆ มาเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ ห้องสนทนา การส่งผ่านอีเมล การส่งข่าว

ประชาสัมพนัธ์ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ สือ่ประชาสัมพันธ์ทีเ่หมาะสมในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร ได้แก่ 

แบนเนอร์บนเวบ็เพจ ป้ายประชาสมัพนัธ์ขนาดใหญ่ และโปสเตอร์ รปูแบบของสือ่ประชาสมัพนัธ์ มเีอกลกัษณ์ 

ทนัสมยั ดงึดดูความสนใจ และเข้าถึงกลุม่เป้าหมาย ส่วนประกอบในสือ่ประชาสมัพนัธ์ ประกอบด้วย ส่วนหวั

เรื่อง ข้อความ ภาพประกอบ ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้จัดท�า (สุภัค ถาวรนิติกุล, 2557)

การประชาสมัพนัธ์ รวมถึงการโฆษณาทางอนิเตอร์เนต็ ซึง่มทีัง้การโฆษณาแบบทีร่วมกบัเวบ็ไซต์

เรียกว่าป้ายโฆษณา โฆษณาแฝงในแหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี 

การเลือกใช้สื่อปฏิสัมพันธ์หรือสื่อเชิงโต้ตอบในรูปแบบของป้ายโฆษณา เพื่อออกแบบเว็บไซต์หรือเพื่อการ

โฆษณาถือเป็นแขนงหนึ่งของงานประเภทมัลติมีเดีย (นิจจัง พันธะพจน์, 2553) สื่อโฆษณาที่เป็นเครื่องมือใน

การสื่อประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช้บุคคลและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วและสามารถจูงใจ

ผู้บริโภคให้เกิดความต้องการในสินค้า และบริการได้ ซึ่งการเลือกใช้สื่อส�าหรับสินค้าและบริการต้องทราบว่า

เป็นสื่อโฆษณาของสิ่งใดหากเป็นผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นสื่อโฆษณาที่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 

เช่น ประโยชน์ คุณสมบัติ เพื่อให้สามารถชักจูงใจผู้บริโภคได้ และให้ลูกค้ายอมรับในตราสินค้ามากกว่าคู่แข่ง 

(สุภานันท์ สิงห์ลอ และปาลิดา ศรีศรก�าพล, 2562)
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ปัจจุบนัสือ่สงัคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางหน่ึงทสีามารถใช้เผยแพร่และกระจายคอนเทนต์ได้อย่าง

รวดเร็วเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรงจึงได้รับความนิยม ผู้บริโภคจ�านวนมากจากการท่ีส่ือสังคม

ออนไลน์เข้ามามอิีทธพิลในสงัคมท�าให้ร้านค้าออนไลน์ โดยผู้บรโิภคสามารถแสดงความชืน่ชอบเขยีนคอมเมน

ต์ในโพสต์และแชร์ข้อมลูผ่านเฟซบุ๊กส่วนตวัซึง่เป็นรูปแบบการมส่ีวนร่วมระหว่างผูรั้บสารและผู้ส่งสารและเป็น

ช่องทางในการสร้างรายได้และชื่อเสียง (ณัฐนิชา ทองทวี และคณะ, 2560) การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ในลกัษณะของการสือ่สารส่วนบุคคล ระหว่างบคุคลทัว่ไปเกดิขึน้อย่างแพร่หลาย นอกจากนีภ้าคธรุกิจ

ก็มีการน�าสื่อดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการต่างๆ ในการโฆษณา

นั้นอาจประกอบด้วยรูปแบบหลากหลายเช่น ตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถส่ง

ไปยงัผูบ้รโิภคได้อย่างง่ายดาย และรวดเรว็ทางส่ือสังคมออนไลน์ทีส่ามารถเข้าถงึได้จากโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ

ผูบ้รโิภค อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึงการโฆษณาดงักล่าว ส่งผลกระทบต่อสิทธส่ิวนบุคคลของผู้รับการโฆษณา

ซึ่งอาจมิได้มีความประสงค์และความยินยอมที่จะรับโฆษณา (Kanathip Thongraweewong, 2017)

5. การตลาดออนไลน์เชิงรุก (Proactive Online Marketing)

การตลาดออนไลน์เชิงรุกหรือการตลาดผ่านผู้ทรงอิทธิพลในโลกออนไลน์ เป็นกลยุทธ์การตลาด

ดจิทิลัทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่งในช่วงหลายปีทีผ่่านมา อีกทัง้มคีวามน่าเชือ่ถือและได้รับการยอมรับจากผู้บรโิภค

มากกว่าการโฆษณารปูแบบอืน่ ๆ  โดยเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ  ใช้ประโยชน์จากผู้ทรงอทิธพิลในโลกออนไลน์ให้

เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์ไปยังผู้ติดตาม ของพวกเขาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะ

เชื่อว่าผู้บริโภคยุคน้ีมักจะเปิดรับเน้ือหาท่ีตนเองสนใจ หรือเนื้อหาเร่ืองราวที่มาจากบุคคลที่พวกเขาชื่นชอบ

และเชื่อถือมากกว่าที่จะเลือกเสพโฆษณาจากแบรนด์โดยตรง การตลาดออนไลน์เชิงรุกจึงมีเป้าหมายส�าคัญ

ในการโน้มน้าวให้กลุม่ผูบ้รโิภค มเีป้าหมายเกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์ของแบรนด์ หรือต้องการสร้างกระแส

ให้มกีารพดูถึงหรอืบอกต่อเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของแบรนด์ออกไปในวงกว้าง ซึง่เป็นตวักลางในการสร้างกระแส

หรือโน้มน้าวใจ (ลลิตา พ่วงมหา, 2563) 

องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด คือ (1) ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าและบริการอัน

ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการ

สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (2) ราคา อัตราที่องค์กรเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า (3) ช่อง

ทางการจัดจ�าหน่าย หมายถึง การที่จะส่งมอบบริการให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่งมอบ

บริการเท่าไหร่ (4) การส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสารด้านการตลาด

เพ่ือสร้างความพงึพอใจให้เกดิขึน้กบัลกูค้า (5) บคุลากรต้องใช้ความพยายามในการวางแผนทัง้ด้านกก�าลงัคน 

การสรรหา การคัดเลือกบุคลากรและการฝึกอบรมพัฒนา และต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

(ฤทธิ์เจตน์ รินแก้วกาญจน์, 2562)

การตลาดออนไลน์ที่มีกระแสความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสและขีด

ความสามารถของสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วท่ัวถึง และเป็นส่วนตัวมากข้ึนตามความ

สนใจของแต่ละบุคคลหรอืกลุม่บุคคล การด�าเนนิกจิกรรมท่ีน�ามาซึง่ส่ิงทีท่�าให้ผู้บริโภคเกดิความพงึพอใจ เพราะ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้โดยการด�าเนินการผ่านการแลกเปลีย่นระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายแล้วเกดิ

ความพึงพอใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการน�าแผนหรือการบริหารการตลาดออนไลน์เข้ามา
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ใช้ในการด�าเนนิธรุกิจ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางการตลาดในด้านการขาย และการให้บริการตามวตัถปุระสงค์

ขององค์กร โดยความส�าเรจ็ของธรุกจิน้ันเกิดขึน้จากการด�าเนนิงานธรุกจิของผูป้ระกอบการ รวมถงึความหลาก

หลายของการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ  

ท�าให้เกดิความแตกต่างจากผูป้ระกอบการธรุกิจรายอ่ืน ๆ  (ธนกฤต เงินอินต๊ะ, ประทานพร จนัทร์อินทร์ และ

เเคทลียา ชาและวัง, 2563)

ข้อเสนอแนะ

ปัจจุบันได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการท�าธุรกิจการค้าหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้

อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตจัดจ�าหน่ายและกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกันมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างย่ิงคน

ไทยมแีนวโน้มการใช้อนิเทอร์เนต็ในการซือ้ขายสินค้าและบริการผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์มากข้ึนอีกด้วยการ

สั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์จะต้องมีความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและมีมาตรฐานของสินค้าที่ตรงตามปก เพื่อ

สร้างมาตรฐานในการขายสินค้า และต้องมีการขนส่งหรือการเคล่ือนย้ายตัวสินค้าจากจุดก�าเนิดไปยังจุดที่มี

การบริโภค ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจัดส่งสินค้าถูกต้องครบจ�านวนในสภาพที่สมบูรณ์และตรงตาม

เวลาที่ก�าหนด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยบริการที่รวดเร็ว เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการสร้างการยอมรับ เป็นจุดเริ่ม

ต้นของการสนบัสนนุการด�าเนินงานต่าง ๆ  ทีจ่ะก่อให้เกดิกระบวนการตดัสินใจอย่างมปีระสิทธภิาพ ส่ือสังคม

ออนไลน์ในการประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารยังเป็นตวัช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับส่ือประชาสัมพนัธ์ให้มี
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และการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงาน การตลาดออนไลน์ที่มีกระแสความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ

การเพิ่มโอกาสและขีดความสามารถของสังคมออนไลน์ในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
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เก็บข้อมูลด้วยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตการณ์ และการสังเกตการณ์แบบ 

มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจ�านวน 20 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์

เนือ้หา การตรวจสอบข้อมลูใช้วธีิการตรวจสอบแบบสามเส้า ผลการศกึษาพบว่า กลุม่นสิติขายคอฟฟ่ีได้สร้าง

โอกาสการเข้าถงึผลติภณัฑ์กาแฟบ้านควนขีแ้รดให้กับผูบ้ริโภค โดยการเปิดร้านกาแฟซ่ึงใช้กาแฟบ้านควนขีแ้รด

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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Abstract

This article based on a qualitative research aims to study the development of graduates  

to become an entrepreneur through the 2564 Community Based Learning Project of Community 

Administration and Development Program, Thaksin University. This research focuses on a case study 

of Nisit Khay Coffee Group. The research methodology employs qualitative data collection methods 

covering documentation, in-depth interview, general observation, and participatory observation. The 

research key informants are 20 person recruited by purposive sampling. The research findings are 

derived by content analysis and triangulation method. This research found that learning by doing 

could lead graduates to higher competencies in entrepreneurship and 21st century skills particularly 

critical thinking, problem solving, communication, collaboration, creativity and digital literacy. Moreover, 

Ban Khuan Khey Rad Coffee Group has also received some benefits from this active learning such 

as sales promotion and customer reflective feedbacks for further product development to meet the 

demand of market.

Keyword : Development of Graduates, Entrepreneurship, Entrepreneur, Ban Khuan Khey Rad Coffee

บทน�า

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ก�าหนดให ้ต�าบลพะตง  

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ส�าคัญในการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน โดยได้ท�างานร่วมกับ

ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ส�าหรับปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด และองค์การบริหารส่วนต�าบลพะ

ตง ได้จัดสัมมนาโจทย์การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ก�าหนดโจทย์การเรียน

รู้ให้นิสิตสร้างโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนขี้แรดให้กับผู้บริโภค โดยผ่าน “ร้านกาแฟ” ส่งเสริม

ให้ร้านกาแฟใช้กาแฟของบ้านควนขี้แรด เหตุผลที่เลือกสนับสนุนผลิตภัณฑ์กาแฟบ้านควนขี้แรดเนื่องจาก  

(1) เกษตรกรปลูกกาแฟในสวนสมรม ดูแลกาแฟร่วมกับไม้ผลชนิดอื่น โดยอาศัยน�้าฝนและน�้าหมักชีวภาพ  

วิถีการผลิตแบบดั้งเดิมท�าให้กาแฟปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) กลุ่มกาแฟ 

บ้านควนขี้แรดประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย จ�านวน 12 ครัวเรือน แต่ละครัวเรือนมีพื้นท่ีทางการเกษตร

ไม่เกิน 5 ไร่ เพิ่งเริ่มปลูกกาแฟเมื่อปี พ.ศ. 2560 จากการส่งเสริมขององค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง และ 

ได้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2563 กาแฟสารได้ผ่านการบ่มหนึ่งปี พร้อมน�าออกมาคั่วเพื่อจ�าหน่ายในปี 

พ.ศ. 2564 พอดี

การจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานครั้งนี้ได้จ�าแนกเป็นสามโมเดล ทุกโมเดลมุ่งบ่มเพาะนิสิตสู่

ความเป็นผูป้ระกอบการ โมเดลที ่1 นสิติน�ากาแฟบ้านควนขีแ้รดมาพัฒนาตราสนิค้าและบรรจภุณัฑ์เป็นของ

ตนเองแล้วท�าการทดลองจ�าหน่ายจริงผ่านช่องทางออนไลน์ มีนิสิตเลือกโมเดลนี้จ�านวน 2 ทีม โมเดลที่ 2  

นิสิตออกแบบเคร่ืองด่ืมโดยใช้กาแฟบ้านควนขี้แรดเป็นวัตถุดิบหลัก แล้วน�าไปเสนอร้านกาแฟ ให้ร้านกาแฟ

เป็นผูผ้ลิตและจ�าหน่าย นสิติท�าหน้าทีเ่ป็นนกัสือ่สารทางการตลาดภายในร้าน ส่งเสรมิให้ผูบ้รโิภคเลอืกเคร่ือง

ดืม่กาแฟทีใ่ช้กาแฟบ้านควนขีแ้รดเป็นวตัถดุบิหลกั มนีสิติเลอืกโมเดลนีจ้�านวน 8 ทมี และโมเดลที ่3 นสิติเปิด
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ร้านกาแฟเป็นของตนเอง ผลิตและจ�าหน่ายเคร่ืองด่ืมท่ีใช้กาแฟบ้านควนข้ีแรดเป็นวัตถุดิบหลัก มีนิสิตเลือก

โมเดลนี้จ�านวน 4 ทีม 

กลุ่ม Nisit Khay Coffee (นิสิตขายคอฟฟี่) เป็น 1 ใน 4 ทีม ที่เลือกโมเดล 3 โดยคณะท�างาน

ประกอบด้วยนสิติสาขาวชิาการบรหิารและพฒันาชมุชน ช้ันปีที ่3 จ�านวน 6 คน โดยก่อนทีนิ่สติจะปฏบิตักิาร

ส่งเสริมการตลาดนั้น นิสิตได้ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการ

ตลาด การวเิคราะห์จดุแขง็ของผลติภณัฑ์ผ่านการเรียนรู้วถีิการผลิตกาแฟบ้านควนข้ีแรด การจัดท�าแผนธรุกจิ 

และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ก่อนที่จะน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบ

การจากการปฏิบัติจริง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวมเวลา 2 เดือน บทความนี ้

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  

ผ่านโครงการจัดการเรยีนรูโ้ดยชมุชนเป็นฐานของสาขาวชิาการบรหิารและพฒันาชมุชน มหาวทิยาลัยทักษิณ 

ประจ�าปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ บทความนี้ใช้แนวคิด STEAM4INNOVATOR  

ของส�านกันวตักรรมแห่งชาต ิเป็นกรอบคดิในการวจิยัและอภปิรายผล ผลทีไ่ด้จากการศกึษาเป็นประโยชน์ต่อ

การวางแผนพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการจัดการเรียนรู ้ 

โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา 2564 

กรณีศึกษา กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ได้มุ่งมั่นในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งยังส่ง

เสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรม

ของเยาวชน โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมส�าหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร 

(innovator) ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม “STEAM4INNOVATOR” ซึ่งเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม ่

ที่น�าความรู ้ด้านธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ด้าน STEAM (Science,  

Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้สถาบันการศึกษาน�าไปใช้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีมิติของการ

ประกอบธุรกจินวตักรรมอยู่ด้วย กระบวนการสร้างนวตักรรม “STEAM4INNOVATOR” ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน  

ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Insight เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อม รู้ลึก รู้จริง 

สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง เข้าถึงมุมมองใหม่ จนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิด

ออกแบบผลงานสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า ขั้นตอนท่ี 2 Wow Idea การต่อยอดความคิด

สร้างสรรค์ ก�าหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขทีชั่ดเจน เพือ่ให้ได้ค�าตอบใหม่ทีแ่ตกต่าง สร้างสรรค์ ท�าได้

จรงิ และมคีณุค่าเป็นทีต้่องการของกลุม่เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ข้ันตอนที ่3 Business Model การสร้างชิน้งาน

ตัวอย่าง การออกแบบแนวคิด และแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี 

ทรัพยากร และความหลากหลาย ไปสู่เป้าหมายที่ท�าได้จริง ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion การลงมือ

สร้างผลงานนวตักรรมและการลงมอืท�าอย่างจริงจงัให้เกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธรุกจิ เพือ่กระจายผลผลติ

ออกสู่ตลาด (EDUCA, 2020)
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ภาพที่	1	STEAM4INNOVATOR

ที่มา	:	EDUCA	(2020)	

วิธีด�าเนินการวิจัย

บทความน้ีเป ็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แนวปรากฏการณ์นิยม  

(Phenomenology) ผสมผสานกบัเรือ่งเล่าแนวอัตชีวประวัต ิ(Autobiographical Narrative Approach) การวจิยั

เชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์นิยมมุ่งท�าความเข้าใจความหมายของปรากฏการณ์ในชีวิตที่บุคคลได้ประสบ 

(Life World) รวมถึงมีประสบการณ์ร่วมหรือรับรู้ร่วม (Typification) (อัมพร ธ�ารงลักษณ์, 2557) ในขณะที่เรื่อง

เล่าแนวอัตชวีประวตั ิเป็นการเขยีนค�าอธิบาย เรือ่งราว หรอืความเรยีง เกีย่วกปัระสบการณ์ชีวติของตนเองของ 

ผูเ้ขยีน โดยไม่ได้เน้นการพิสจูน์ว่าถกูหรอืผดิ หากแต่เน้นการสร้างความหมายของปรากฏการณ์จากจติส�านึก

แห่งตน ซึ่งบุคคลแสดงถึงลักษณะในอดีตที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Bertaux & Kohli, 1984) 

ผู้วิจัยเลือกกลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่เป็นกรณีศึกษาเนื่องจากได้รับเลือกให้เป็น Best Practice ของโมเดล 3 ใน

โครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ�าปีการศึกษา 2564 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลคือ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2565 รวมระยะเวลา 2 เดือน ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยนี้มีจ�านวนรวม 20 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

ประกอบด้วย คณะท�างานกลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ ญาติมิตรที่ใกล้ชิดของคณะท�างานกลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่  

(ซึ่งสามารถช่วยสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวนิสิตได้) คณะกรรมการกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต�าบลพะตง และผู้บริโภคกาแฟบ้านควนข้ีแรด (ซึ่งบุคคลสามกลุ่มหลังนี้เป็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกอบการของนิสิต) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังน้ี (1) การศึกษาเอกสาร  

(Documentation) (2) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) (3) การสังเกตการณ์ (General Observation) 

และ (4) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงาน  

ผู้วิจัยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย  

การรกัษาระยะห่าง การล้างมอืด้วยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอล์ การฉดีวคัซนีป้องกนัโรค และใช้ช่องทางออนไลน์

ช่วยในการส่ือสาร ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ข้อมูลสนามที่เก็บ
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รวบรวมได้ถกูจ�าแนกเป็นหมวดหมูต่ามประเดน็ทีศ่กึษา การตรวจสอบข้อมลูใช้วิธกีารตรวจสอบแบบสามเส้า  

(Triangulation) โดยพิจารณาว่าแหล่งบุคคลที่แตกต่างกันให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่ หากข้อมูลท่ีได้

สอดคล้องกันจึงถือว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ (Hsieh & Shannon, 2005)

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐานของ

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา กลุ่มนิสิต

ขายคอฟฟี่ มีกระบวนการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ตามกรอบ STEAM4INNOVATOR ดังนี้

1. Insight รู้ลึก รู้จริง

เมื่อนิสิตได้รับโจทย์การเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน ก�าหนดให้สร้างโอกาสการเข้าถึงผลิตภัณฑ์

กาแฟบ้านควนขีแ้รดให้กบัผูบ้รโิภคโดยผ่านร้านกาแฟ ส่งเสริมให้ร้านกาแฟใช้กาแฟของบ้านควนข้ีแรด ในขัน้

ตอนแรกนิสิตเริ่มต้นการท�างานโดยการศึกษาลักษณะเด่นของกาแฟบ้านควนขี้แรด การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้

วิธีการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า วิถีการผลิตกาแฟของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดมี

ลักษณะส�าคัญดังนี้ 

(1) เป็นเกษตรกรรมผสมผสาน เกษตรกรบ้านควนขี้แรดปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในสวนผลไม้ร่วม

กับไม้ผลชนิดอื่น เช่น หยี ทุเรียน ลองกอง ฯลฯ ต้นกาแฟอาศัยร่มเงาของไม้ผลเหล่านี้ในการเจริญเติบโต 

(2) เป็นเกษตรประณตี ต้นกาแฟเป็นพชืทีม่าทหีลงัไม้ผลอืน่ เกษตรกรรายย่อยบรหิารพืน้ทีท่างการ

เกษตรขนาดเล็กของตนเอง (ไม่เกิน 5 ไร่) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเพิ่มผลผลิตใหม่ได้คือ กาแฟ โดย

ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มแปลงที่ดิน 

(3) เป็นเกษตรกรรมธรรมชาต ิเกษตรกรดแูลกาแฟไปพร้อมๆ กบัไม้ผลชนดิอ่ืน เน้นใช้ปุย๋อินทรีย์ 

น�้าหมักชีวภาพ และน�้าฝนในการดูแลสวนเกษตร 

(4) ยึดหลักความพอเพียง เกษตรกรแบ่งกาแฟที่ผลิตได้ เก็บไว้บริโภคเองในครัวเรือนเพื่อลดราย

จ่าย และจ�าหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ได้มุ่งหวังก�าไรเกินควร 

(5) ยดึหลกัพ่ึงตนเอง วิถกีารผลติกาแฟตัง้แต่การปลูก การเก็บเก่ียว การแปรรูปกาแฟสาร และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน อาศัยแรงงานคนในครัวเรือน กัลยาณมิตร 

และใช้เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น 

ในการนี้ กลุ่มกาแฟบ้านควนข้ีแรดได้น�าวิถีการผลิตซึ่งเป็นลักษณะส�าคัญข้างต้นมาสร้างเป็น

ค�าขวัญเพ่ือเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ด้วยดังนี้ “กาแฟโรบัสต้าบ้านควนขี้แรด เกษตรกรรมธรรมชาติและ

ประณตี ในสวนสมรมซึง่เป็นเอกลกัษณ์วถิขีองคนปักษ์ใต้ ปลกูและคัว่มอื 100% ด้วยภมูปัิญญาของเกษตรกร

มืออาชีพ”

2. WoW Idea ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดบวก

ในขั้นตอนนี้ นิสิตพิจารณาโมเดลการบ่มเพาะบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมีอยู่สาม

โมเดล โดยเห็นวา่โมเดลที่สามมคีวามท้าทาย เนื่องจากนสิิตจะตอ้งเรียนรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประกอบ

การภายใต้เงื่อนไขเวลาที่จ�ากัด อีกทั้งยังต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนด้วย อย่างไรก็ตาม นิสิตมอง
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เห็นความเป็นไปได้ของการสานพลังและการท�างานเป็นทีม จึงได้รวบรวมสมาชิกที่มีความปรารถนาอย่าง

เดียวกัน พร้อมที่จะเรียนรู้ ลองผิดลองถูกไปด้วยกัน จนได้ทีมงานรวมทั้งสิ้น 6 คน จัดตั้งเป็นกลุ่ม “นิสิตขาย

คอฟฟี่” (Nisit Khay Coffee) 

3. Business Model การพัฒนาแผนธุรกิจ

ในขั้นตอนของการพัฒนาแผนธุรกิจ กลุ ่มนิสิตขายคอฟฟี่ใช้แนวคิดส่วนประสมการตลาด  

(Marketing Mix) ท�าการวิเคราะห์องค์ประกอบส�าคัญ 4 ส่วน หรือที่เรียกว่า 4Ps ได้แก่ Product (ผลิตภัณฑ์) 

Price (ราคา) Promotion (การส่งเสรมิการตลาด) และ Place (ช่องทางจดัจ�าหน่าย) (Kotler, 2003) ได้แผนธรุกจิดังนี้

 3.1 การตั้งเป้าหมายทางการตลาด

 แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 สถานประกอบการจ�านวนมากหัน

มาเน้นการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน แต่ส�าหรับกลุ่มนิสิตขายคอฟฟ่ีแล้ว ความสามารถใน

การแข่งขันอยู่ที่ การใช้สถานภาพนิสิตในการสื่อสาร เชิญชวน ดึงดูดใจลูกค้า ซึ่งการจ�าหน่ายในที่ตั้ง (on site) 

จะตอบโจทย์มากกว่าการขายออนไลน์ กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดคือ “กลุ่ม

คนท�างานที่มีก�าลังซื้อ” (Young Professional) เนื่องจากวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มที่นิยมบริโภคเครื่องดื่ม

กาแฟในชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะกาแฟสด

 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย

 กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้ท�าการส�ารวจตลาดอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือพิจารณาว่ามีเครื่องด่ืม

กาแฟชนดิใดบ้างทีไ่ด้รบัความสนใจจากลกูค้า จากน้ันจงึได้น�ามาออกแบบเคร่ืองด่ืมกาแฟของร้านโดยใช้กาแฟ

บ้านควนขี้แรดเป็นวัตถุดิบหลัก เมนูเครื่องดื่มมีทั้งกาแฟด�า (Black Coffee) กาแฟผสมนม (Milk Coffee) และ

กาแฟผสมน�้าผลไม้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ในการนี้ ได้มอบหมายให้สมาชิกบางคนท�าการเรียน

รู้ด้วยตนเองและฝึกทักษะการชงกาแฟสดด้วยหม้อ Moka Pot เพื่อท�าหน้าที่เป็นบาริสต้าประจ�าร้าน เทคนิค

ทีใ่ช้การเรยีนรู ้เช่น การชมสือ่สาธิตการชงกาแฟสดบนแพลตฟอร์มดจิทัิล การตระเวนชมิกาแฟตามร้านกาแฟ 

พร้อมสังเกตวธิกีารชงและพดูคุยขอค�าแนะน�าจากบารสิต้าของร้าน การลองผิดลองถกูฝึกชงด้วยตนเองจนกว่า

จะมั่นใจ โดยมีสมาชิกคนอื่น ๆ คอยชิมและให้ก�าลังใจ

 3.3 การก�าหนดราคา

 ในขั้นตอนของการก�าหนดราคา กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

พร้อมทั้งตั้งเป้ายอดจ�าหน่าย น�ามาค�านวณได้ต้นทุนเฉลี่ยต่อแก้ว จากนั้นจึงน�ามาก�าหนดราคาขายเครื่อง

ดื่มโดยให้มีก�าไรส่วนต่างพอประมาณ ราคาขายเครื่องดื่มกาแฟอยู่ระหว่าง 30-45 บาท เมื่อเทียบราคาขาย

กับร้านกาแฟสดซึ่งจ�าหน่ายอยู่ในย่านเดียวกันแล้วพบว่า อยู่ในระดบัใกล้เคียงกัน ราคาขายของร้านสามารถ

แข่งขันในตลาดได้

 3.4 ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

 ร้านนสิติขายคอฟฟ่ี เปิดให้บรกิารสองช่วงเวลา ซึง่ไม่ตรงกับเวลาเรียน (1) วนัเสาร์และอาทติย์ 

เวลา 06.30 – 09.30 น. ณ ตลาดนัดประมงใหม่ เทศบาลเมอืงสงขลา และ (2) วนัเสาร์ เวลา 16.00 -21.00 น. 

ณ ตลาดนดัวชริา เทศบาลนครสงขลา ทัง้สองช่วงเวลามลีกูค้ากลุ่มเป้าหมายนิยมมาเดนิชมตลาดเย็นจ�านวน
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มาก กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อขอใช้สถานที่ในการจ�าหน่าย 

นอกจากนี้ ร้านนิสิตขายคอฟฟี่ยังมีบริการส่งเคร่ืองด่ืมกาแฟให้กับลูกค้าซึ่งเป็นญาติมิตรในเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของสมาชิกภายในกลุ่มด้วย รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจัดส่ง 5 บาท แต่หากซื้อตั้งแต่สองแก้วขึ้นไป  

ฟรีค่าส่ง

 3.5 การส่งเสริมการตลาด

  3.5.1 การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ

  กลุม่นิสติขายคอฟฟ่ีได้มกีารพฒันาตราสนิค้า และน�าตราสนิค้าไปใช้ในการพฒันาบรรจุ

ภัณฑ์ โดยไม่ลืมที่จะสื่อสารค�าขวัญของกาแฟบ้านควนขี้แรดคือ “กาแฟโรบัสต้าบ้านควนขี้แรด เกษตรกรรม

ธรรมชาตแิละประณตี ในสวนสมรมซึง่เป็นเอกลักษณ์วถีิของคนปักษ์ใต้ ปลูกและคัว่มือ 100% ด้วยภมูปัิญญา

ของเกษตรกรมืออาชีพ” ค�าขวัญนี้ยังได้ถูกน�าไปใช้สื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทาง อาทิ สื่อสังคมออนไลน์

ของสมาชิกในกลุ่ม และป้ายหน้าร้าน ค�าขวัญช่วยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับเคร่ืองดื่มกาแฟของร้านซ่ึงใช้

กาแฟบ้านควนขี้แรดเป็นวัตถุดิบหลัก

  3.5.2 การตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจ และสมาชิกทุกคนแต่งกายด้วยเครื่องแบบประจ�า

สาขาวิชา

  กลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้ตกแต่งหน้าร้านให้มีความน่าสนใจ โดยน�าผ้าดิบมาเขียนสีด้วย

ตนเองเป็นป้ายชื่อร้าน มีกระดาษทิชชู หลอดกาแฟที่มีพลาสติกหุ้ม เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และถังขยะให้

บริการลูกค้า โดยร้านนิสิตขายคอฟฟี่มีการดูแลเร่ืองความสะอาดเพื่อให้ถูกสุขอนามัย และป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 สมาชิกทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและแต่งกายด้วยเคร่ืองแบบประจ�าสาขา

วิชา เพื่อดึงดูดใจลูกค้า

  3.5.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  สมาชิกในกลุ่มนิสิตขายคอฟฟี่ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เชิญชวน

ญาติมิตรมาอุดหนุนเครื่องดื่มของร้าน โดยมีบริการจัดส่งในรัศมี 5 กิโลเมตร เทคนิคในการประชาสัมพันธ์

ที่ใช้ เช่น การโพสต์เป็นข้อความพร้อมภาพถ่ายในสถานที่จริง ภาพถ่ายเครื่องดื่มของร้าน คลิปวีดิโอการชง

กาแฟของร้าน รวมถึงการท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และการ LIVE สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย

ประสานขอให้ญาตมิติรในสือ่สงัคมออนไลน์ช่วยกนัแชร์เนือ้หา เพือ่ให้การประชาสมัพนัธ์ขยายผลในวงกว้าง

มากขึ้น

4. Production & Diffusion การลงมือท�าอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจ 

ในการด�าเนินธุรกิจร้านกาแฟนิสิตขายคอฟฟี่นั้น คณะท�างานมีจ�านวน 6 คน สมาชิกแต่ละคนมี

การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ได้แก่ บาริสต้า (พนักงานชงเครื่องดื่ม) มีจ�านวน 1 คน ฝ่ายส่ง

เสริมการตลาด มีจ�านวน 1 คน ฝ่ายสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ มีจ�านวน 1 คน ฝ่ายขายและบริการ

ลูกค้า มจี�านวน 3 คน อย่างไรกต็าม แม้ว่าจะมกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจน แต่บรรยากาศการ

ท�างานเป็นการร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ และสามารถแทนกันได้หากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ใน

ขณะที่มีลูกค้ารอสินค้าหน้าร้าน จ�าเป็นต้องมีบางคนช่วยเป็นลูกมือให้กับบาริสต้าในการชงเครื่องด่ืมเพื่อไม่

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 445



ให้ลูกค้ารอนาน เป็นต้น ผลประกอบการที่ได้พบว่า ภายในระยะเวลาสองเดือน นิสิตสามารถคืนทุนได้ และ

สมาชิกบางคนตั้งใจสานต่อธุรกิจในระยะยาว

อุปสรรคปัญหาทีพ่บในการด�าเนนิงาน เช่น การให้บรกิารในตลาดนดั ซึง่เป็นสถานท่ีโล่งแจ้ง ไม่มี

หลงัคา แม้อากาศจะถ่ายเทได้สะดวก แต่ในช่วงเช้าของบางวนัแดดออกเร็ว บางวนัแดดแรงมากจนจ�าเป็นต้อง

ปิดรา้นเรว็กว่าก�าหนด ปัญหาการชว่งชงิท�าเลในการตั้งรา้น ซึ่งกลุ่มนิสติขายคอฟฟี่เลือกทีจ่ะหลีกเลีย่งความ

ขัดแย้งโดยยอมเป็นฝ่ายหาท�าเลใหม่ ทั้งนี้ การด�าเนินงานของนิสิตอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ (ผู้ปกครอง และ 

อาจารย์ที่ปรึกษา) คอยเฝ้าดูการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาของนิสิตอย่างใกล้ชิด

    

    

ภาพที่	2	การประกอบการของร้านนิสิตขายคอฟฟี่	

ที่มา:	วรเมธ	อารีรอบ	ถ่ายเมื่อเดือนมกราคม	2565

อภิปรายผลการวิจัย

บทความนี้ใช้แนวคิด STEAM4INNOVATOR ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติในการสรุปและ

อภิปรายผล โดยพบว่า การพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านโครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชน

เป็นฐานของสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา 2564 เป็นการ

เรียนรู้การพัฒนาอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ผ่านการปฏิบัติจริง ส่งผลให้นิสิตบูรณาการความรู้ความเข้าใจ

ด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เข้ากับทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
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S - Science (วิทยาศาสตร์)   นิสิตฝึกใช้ระบบคดิเชงิตรรกะ การวเิคราะห์ปัญหาด้วยเหตุ 

       และผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนการตัดสินใจ

T - Technology (เทคโนโลยี)  นิสิตฝึกใช้ช่องทางดิจิทัลในการสื่อสารทางการตลาด

E - Engineering (วิศวกรรม)  นสิติฝึกทักษะการออกแบบ ทัง้การออกแบบร้าน ป้ายช่ือร้าน  

       ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบเครื่องดื่ม 

       ชนิดต่างๆ ที่ต้องใช้ส่วนผสมหลากหลายอย่างสมดุล 

       และลงตัว

A - Art (ศิลปะ)    นิสิตเรียนรู้จกัการปรับตวั การฝึกทกัษะภาวะผูน้�า โดยเฉพาะ 

       ศลิปะในการบริหารจดัการ การสร้างแรงจงูใจ การให้บรกิาร  

       การแก้ปัญหา และการท�างานเป็นทีม

M - Mathematic (คณิตศาสตร์) นสิติฝึกใช้หลกัคณติศาสตร์ในการค�านวณต้นทนุ การก�าหนด 

       ราคาขาย การท�าบัญชีรายรับและรายจ่าย

โดยสรุป 

โครงการจดัการเรยีนรูโ้ดยชุมชนเป็นฐานของสาขาวชิาการบรหิารและพัฒนาชมุชน มหาวทิยาลยั

ทักษิณ ประจ�าปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้นิสิตได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบการ และทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การร่วมมือ ความคิด

สร้างสรรค์ และทักษะดิจิทัล 

ส�าหรับประโยชน์ที่กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดได้รับนั้น นอกจากนิสิตจะช่วยส่งเสริมการจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ และช่วยในการสือ่สารทางการตลาดแล้ว การประกอบการของนสิติยงัส่งผลให้เกดิสารสนเทศหรอื

ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้บริโภคเครื่องด่ืมกาแฟบ้านควนขี้แรด อันจะน�าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

กาแฟบ้านควนขี้แรดให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดมากขึ้นต่อไป 

ตัวอย่างข้อมูลสะท้อนกลับ อาทิ กาแฟโรบัสต้าของกลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดมีรสชาติเข้ม แม้ใน

ระดับคั่วกลาง เหมาะส�าหรับชงกาแฟนม และกาแฟน�้าผลไม้ หากน�ามาชงกาแฟด�า ลูกค้าวัยรุ่นและลูกค้า

ผู้ใหญ่เพศหญิงเห็นว่ารสชาติเข้มไป และมีรสชาติคล้ายโกปี้หรือโอเล้ียง แต่ลูกค้าผู้ใหญ่เพศชายจะชื่นชอบ 

เพราะดืม่กาแฟแก้วเดยีว “ดดี” (ตืน่) ได้ท้ังวนั นอกจากนีก้ลุม่นสิติขายคอฟฟ่ียงัแนะน�าให้กลุม่กาแฟบ้านควน

ขีแ้รดพฒันาบรรจุภณัฑ์ ควรหนัมาใช้ถงุกาแฟโดยเฉพาะ (เป็นถุงฟอยด์ ตดิวาล์ว ก้นตัง้ได้ มซีปิล็อค) ซึง่จะช่วย

ป้องกันปัญหาถุงแตกในระหว่างการขนส่งและช่วยระบายความชื้น ท�าให้ร้านกาแฟ โดยเฉพาะร้านกาแฟสด 

ริมทาง สามารถเก็บรักษาคุณภาพของกาแฟได้นานข้ึน และแนะน�าให้กลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดพิจารณาลด

ขนาดการบรรจุลงจากถุงละ 500 กรัม เป็นขนาดถุงละ 250 กรัม เพื่อร้านกาแฟจะตัดสินใจทดลองสินค้า 

ได้ง่ายขึ้น
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ข้อเสนอแนะ

สถาบันอุดมศึกษาสามารถขยายผลหรือต่อยอดการพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  

ผ่านโครงการจัดการเรียนรู้โดยชุมชนเป็นฐาน ในรูปแบบหรือโมเดลอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา 

ได้มส่ีวนร่วมในการออกแบบตัง้แต่การก�าหนดโจทย์ในการจดัการเรียนรู้ การออกแบบโมเดลทางเลือกในการ

เรียนรู้ ซึ่งจะท�าให้นิสิตนักศึกษามีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณรายวิชาการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน 

มหาวทิยาลยัทกัษิณ โครงการจดัการเรยีนรูก้ารบรหิารและพฒันาชมุชนโดยชมุชนเป็นฐาน ประจ�าปีการศกึษา 

2564 โครงการบริการวิชาการ HUSO Entrepreneur การบ่มเพาะบัณฑิตสู่ความเป็นผู้ประกอบการ ประจ�า

ปีงบประมาณ 2565 และโครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนากลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรด ทุนสนับสนุนจากกองทุน

วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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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
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  

ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนัของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y และศกึษาการส่งเสรมิการ

ขายทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนัของผู้บรโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y โดยเกบ็แบบสอบถาม

ออนไลน์จากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั(Watson) จ�านวน 385 ตวัอย่าง เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

วจิยั คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

ผลการศกึษาพบว่า การสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 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 เพิ่มข้ึน 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

เป็นที่นิยมในการซื้อสินค้าควรเลือกใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการส่งเสริม

การขาย เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

ค�าส�าคัญ : การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์, การส่งเสริมการขาย, แอปพลิเคชันวัตสัน
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Abstract

This research aim to study the effect of electronic word-of-mouth communication and 

sales promotion that influences Generation Y consumers’ purchase intentions through the Watsons 

application of generation Y consumer.The sample size was 385 customers in Thailand who apply 

7-Eleven applications. The research instrument was an online questionnaire. Statistics used for data 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, and 

simple regression analysis.

The results showed that 4 aspects of word-of-mouth communication through electronic 

media describe the variability in purchase intentions through the Watsons application of Generation 

Y consumers up to 35%. The standard regression coefficients were 0.271, 0.232, 0.139 and 0.084, 

respectively, with statistical significance at the 0.001 level. This means that if the audience’s experience  

from electronic word of mouth is increased by 1 unit, the purchase intention will be increased by 

0.273 unit. the credibility of the source is increased by 1 unit, the purchase intention will be increased 

by 0.232 unit, perception of the owner’s credibility is increased by 1 unit, the purchase intention will 

be increased by 0.139 unit and perception of opinions is increased by 1 unit, the purchase intention 

will be increased by 0.084 units. In terms of Sale promotion, it affects the intent to buy products 

through the Watson application. It can explain the variability of the purchase intentions through the 

Watson Generation Y consumers up to 32.20%. The standard regression coefficient of 0.567 was  

statistically significant at the 0.001 level. This means that if the Sale promotion is increased by 1 unit, 

the purchase intention will increase by 0.567 units. Therefore, online businesses who want to be  

popular in purchasing products should choose to use word of mouth communication via electronic 

media in conjunction with promotion. Because it can reach customers quickly.

Keywords : Electronic word-of-mouth communication, Sales promotion, Watsons application 

บทน�า

ปัจจบุนัประชากรของประเทศไทยมจี�านวนทัง้ส้ิน 69.88 ล้านคนมผู้ีใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet 

Users) จ�านวน 48.59 ล้านคน หรือร้อยละ 69.5 เพิ่มขึ้น 3.4 ล้านคนหรือร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับปี 2020 

ของจ�านวนประชากรทั้งหมดและมีผู้ใช้โซเชียล พบว่าเวลาเฉลี่ยที่คนไทยอายุ 16-64 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน

อยู่ที่ 8 ชั่วโมง 44 นาที สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ซึ่งพบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซื้อสินค้าออนไลน์

สูงเป็นอันดับ 3 ของโลกคือร้อยละ 83.6 คนไทยมีรายจ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ต่อคนต่อปีเฉลี่ย 6,480 

บาท โดยกลุม่ท่ีมกี�าลงัในการซือ้สนิค้าจะเป็นช่วงวยัท�างานและมอี�านาจในการซือ้อย่างแท้จริง ส่วนใหญ่กลุม่

ผู้บริโภคในกลุ่มน้ีจะอยู่ในช่วงเจเนอร์เรชั่น Y ในปัจจุบันน้ีอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือก

ซื้อสินค้าของผู้คน เนื่องจากผู้คนหันมาให้ความสนใจกับการดูแลตัวเองทั้งในด้านสุขภาพและด้านความสวย

ความงามขึ้นเป็นอย่างมาก ท�าให้เครื่องส�าอาง อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผิวเข้ามามี

บทบาทในชวีติของคนเรามากขึน้ โดยทีก่ลุม่เป้าหมายหลักของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า  
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ส่วนแบ่งทางการตลาดถงึร้อยละ 43 มาจากผูบ้รโิภคกลุม่ Gen Y ท่ีมคีวามต้องการในการเสรมิสร้างบคุลกิภาพ

ให้ดดูตีลอดเวลา (MRG Online, 2561) นอกจากนี ้Gen Y ได้เหน็ เรียนรู้ และมคีวามคดิเป็นของตัวเองมากขึน้ 

ท�าให้บคุคลเหล่านี ้จะท�าการบ้านหาข้อมลูสินค้าอย่างดก่ีอนทีจ่ะซือ้สินค้า คนกลุ่มน้ีต้องหาข้อมลูอย่างหนกั 

หรือลองจนตัวเองมั่นใจแล้วจึงตัดสินใจซื้อ ต้องการค�าแนะน�าจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้ออย่างมาก โดยช่องทางในการหาข้อมูลก็จะติดตามพวก Designers ที่มือชื่อเสียงตาม Instagram 

Yelp หรือนิตยสารต่าง ๆ รวมถึงการเข้าไปร้านค้าเพื่อลองสินค้าด้วยตัวเอง ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 41  

ของคนกลุ่มน้ี หลังจากศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีและจะไปดูสินค้าจริงในร้านก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้  

ยังเป็นกลุ่มคนที่ชอบสินค้าที่มีความ Personalization มาก ช่องทางการตลาดที่ดีที่สุดส�าหรับคนกลุ่มน้ีคือ 

Social Media โดยผ่านทาง Instagram, Blogger, Website ของผูบุ้คคลทีม่ชีือ่เสยีงหรอืผูเ้ชีย่วชาญในด้านนัน้ๆ 

(สัณหณัฐ เจนเจษฎา, 2559) จะเห็นได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆ ด้านของการด�ารงชีวิต

ในแต่ละวนัอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยทีีก้่าวหน้าไปตามยคุสมยั เช่น อนิเทอร์เนต็ สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ตและ

อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ที่พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้การเข้าถึงส่ือสังคมออนไลน์เป็นไปได้ง่าย

และเป็นที่แพร่หลายในผู้คนทุกเพศทุกวัย เน่ืองมาจากความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข่าวสารและผู้ใช้งาน

สามารถแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ได้

การสื่อสารแบบปากต่อปากจึงถูกพัฒนาให้มาอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ 

ที่เรียกว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Word-of-Mount) คือการส่งผ่าน

ประสบการณ์ ความรู ้ความคดิเห็น จากบุคคลหนึง่ไปสู่อกีบคุคลหนึง่ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่จะเข้าถงึ

ข้อมลูเหล่านีไ้ด้ง่าย และเกิดกระจายข้อมลูในวงกว้าง ส่งผลให้เกดิผูร้บัจ�านวนมากในเวลาเดียวกนั ซึง่สามารถส่ง

ผลโดยตรงต่อการตดัสนิใจของผูร้บัข้อมลูและท�าให้เกิดเครือข่ายลูกค้าและเกิดเครือข่ายการซือ้ขาย นอกจากนัน้

ผูบ้รโิภคยงัให้ความส�าคญัด้านการส่งเสรมิการตลาดมกีารส่ือสารข้อมลูสินค้ากับลูกค้า โดยเฉพาะ มกีารโฆษณา

ออนไลน์ทีน่่าสนใจ มโีปรโมชัน่ต่าง ๆ  ทีห่ลากหลาย มกีารโปรโมชัน่บ่อยคร้ัง เช่น การสะสมแต้ม การให้ส่วนลด  

การให้ของแถม เป็นต้น (ชงโค ดรลาดพันธุ์, 2563 )

จากความส�าคัญดังกล่าวจึงท�าให้ผู ้วิจัยสนใจศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) และการส่งสริมการขายที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นวัตสัน  

(Watson) ของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y เพือ่การเป็นแนวทางในการเพิม่ยอดขายของสนิค้า เพิม่ความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันและท�าให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจในสินค้าและตราสินค้ามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) ที่ส่งผลต่อความตั้งใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y 

2. เพือ่ศกึษาการส่งเสรมิการขายทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั (Watson) 

ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ E- word of mouth

Katz และ Lazarsfeld (1998, อ้างใน ณฐักานต์ ทองมวน, 2558) ได้กล่าวถงึกระบวนการสือ่สารแบบ

ปากต่อปาก (Word of mouth หรอื WOM) เป็นการแพร่กระจายของข่าวสารโดยจะมผู้ีน�าทางความคดิท�าหน้าทีเ่ป็น

สือ่กลางในการสือ่สาร ซึง่ผูน้�าความคดิ (Opinion Leader) คือ บคุคลทีรั่บข่าวสารจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ

เป็นสือ่ต่างๆ หรอืข้อมลูจากแบรนด์แล้วส่งต่อไปยงับคุคลอืน่ ๆ  และยงัมอีทิธิพลในด้านทศันคตแิละพฤตกิรรม 

ซึ่งผู้ที่รับความคิดเห็น (Opinion Follower) มักจะให้ความเชื่อต่อผู้น�าความคิดเป็นอย่างมากการให้ข้อมูลของ

ผู้น�าทางความคิดนั้นเป็นการให้ข้อมูลท่ีไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดังนั้น ข้อมูลจึงเป็นข้อมูลที่ปราศจาก

อคติซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งผู ้น�าทางความคิดและผู้รับข้อมูลเป็นบุคคลที่มีความใกล้เคียงกันในเร่ือง 

ของความเชื่อหรือแม้กระทั่งค่านิยม เป็นต้น

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้น�าทางความคิด (Opinion Leader) มักจะเป็นบุคคลที่ชื่นชอบพาตัว

เองเข้าไปอยู่ในสังคม ติดต่อสื่อสารพูดคุยและยังมีพฤติกรรมที่ยอมรับผลิตภัณฑ์หรือส่ิงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว 

จึงท�าให้เกิดเป็นต้นแบบที่ส่งอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ๆ ให้เกิดความสนใจและน�าไปสู่การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

ของผู้บริโภคในที่สุด ภาวัฒน์ พันธุ์แพ (2557, อ้างใน ณัฐกานต์ ทองมวน, 2558) ซึ่งลักษณะของการส่งผ่าน

ข่าวสารแบบการบอกต่อจากผู้น�าความคิดไปยังผู้รับข้อมูลมี 3 ลักษณะคือผู้เชี่ยวชาญ สู่ผู้เชี่ยวชาญ (Expert 

to Expert) เป็นการสื่อสารการบอกต่อที่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือการบริการ

บางประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่จะต้องอาศัยความรู้ในการตัดสินใจซื้อโดยการส่ือสารจากผู้เชี่ยวชาญ 

สูผู่เ้ชีย่วชาญนัน้จะสือ่สารผ่านทางงานสมัมนาหรอืงานประชมุวชิาการต่างๆ ผู้เชีย่วชาญสูบุ่คคลทัว่ไป (Expert 

to Peer) เป็นการสือ่สารบอกต่อข้อมลูถงึคณุสมบตัท่ีิแท้จรงิของผลติภณัฑ์ไม่ว่าจะข้อดหีรอืข้อเสยีค่อนข้างได้

รบัความน่าเชือ่ถอืและบคุคลทัว่ไปบอกต่อกันเอง (Peer to Peer) เป็นการสือ่สารบอกต่อถงึประสบการณ์ท่ีได้

ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นแล้วโดยท�าการบอกต่อไปยังบุคคลอื่น การสื่อสารลักษณะนี้จะได้รับความน่าเชื่อ

ถือมากที่สุด โรม วงศ์ประเสริฐ (2551, อ้างใน ณัฐกานต์ ทองมวน, 2558) เหตุผลที่ผู้บริโภคแสวงหาข้อมูล

จากผูน้�าทางความคดิเนือ่งจากผูบ้รโิภคยงัไม่มข้ีอมลูเพยีงพอทีจ่ะท�าการตัดสนิใจซ้ือหรอืใช้บรกิารผลติภณัฑ์มี

ความซับซ้อนและผูบ้รโิภคขาดความสามารถในการประเมนิผลติภณัฑ์และบรกิารด้วยตนเองได้รับความสะดวก

และมลัีกษณะเป็นกันเองมากกว่าแหล่งข้อมลูอืน่ (บทความการตลาด, 2546 อ้างใน ณฐักานต์ ทองมวน, 2558)

ดังนั้นผู้น�าทางความคิดจึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลที่มีอ�านาจต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากที่สุด 

เนื่องจากผู้บริโภคมีความเช่ือถือในการแสวงหาข้อมูลหรือการรับข้อมูลจากผู้น�าทางความคิดโดยแหล่ง

ข้อมูลเหล่าน้ีจะมาจากครอบครัว เพื่อน ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคล ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจและความ

น่าเชื่อถือต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้ซึ่งในปัจจุบันการส่ือสารแบบปากต่อน้ันไม่เพียงแต่ส่ือสารผ่าน

การพบปะพูดคุยของบุคคล เนื่องด้วยอินเตอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ�าวันของผู้คนมากขึ้น 

การติดต่อสื่อสารกันจึงไม่จ�าเป็นที่จะต้องพบปะเจอหน้า อีกทั้งการสื่อสารในยุคนี้นั้นยังมีความสะดวกสบาย

และรวดเร็วท�าให้เกิดเป็นการสื่อสารบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นความพยายามทางการตลาดที่บริษัทใช้กับ 

ผู้บริโภคผู้ค้าปลีกหรือผู้ค้าส่ง ทั้งผ่านสื่อและไม่ผ่านส่ือในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมุ่งที่จะกระตุ้นให้คนทดลอง

ใช้สินค้าเกิดความต้องการสินค้าในปริมาณมากกว่าเดิม หรือท�าให้สินค้าของบริษัทได้รับการจัดจ�าหน่าย

ในวงกว้างย่ิงขึ้น สิทธิ์ ธีรสรณ์ (2555) กล่าวว่าการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นรูปแบบ

ของการสื่อสารต่างๆ เพื่อการโน้มน้าวใจให้ผู ้บริโภค คนกลาง หรือพนักงานขาย เกิดการตอบสนอง 

ในการตัดสินใจซื้อหรือสนับสนุนส่งเสริมการขายต่อสินค้าและบริการในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากการใช ้

สิ่งจูงใจไม่ว่าจะเป็นการใช้ คูปอง การชิงโชค เงินรางวัล เพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว แต่

จะมผีลกระทบระยะสัน้ต่อสนิค้าหลกั ซึง่จะท�าให้มยีอดขายทีน้่อยลง การส่งเสรมิการขายนัน้จะช่วยให้ผู้บริโภค

รับรู้อย่างตั้งใจ มีแรงจูงใจและเป็นการเชิญชวนให้มีซื้อสินค้าหรือบริการ 

วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการขาย

ดารา ทีปะปา (2557, อ้างใน ชญรรค์กร ทิพย์มณ, 2559 ) กล่าวว่า การส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้น

ที่ผู้บริโภค (Consumer Promotion Objectives) และการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นคนกลาง (Trade Promotion 

Objectives) เป็นเครือ่งมอืส�าคญัของนกัการตลาดทีใ่ช้ควบคูกั่น เพราะมส่ีวนสนับสนุนซึง่กันและกัน และมเีป้า

หมายร่วมกันคือ เพ่ือที่จะให้มีการขายได้อย่างรวดเร็วและขายได้มากขึ้น โดยวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่ผู้บริโภค

เป็นการเชิญชวนให้ผู้บริโภคทดลองซื้อ (และซื้อซ�้า) ผลิตภัณฑ์ใหม่อีกทั้งยังเป็นการจูงใจผู้บริโภคให้คงใช้ตรา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไปไม่มีการเปลีย่นแปลง ทัง้นี้ทางบริษัทจะต้องมีการเพิม่การซื้อและการใชผ้ลิตภณัฑ์

ให้มากขึ้น โดยการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักด้วย และจะต้องมีการจัด

ท�าการโฆษณาและพยายามท�าการตลาดต่าง ๆ ร่วมด้วยเพื่อที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่เร็วขึ้น

ส่วนในเรื่องของวัตถุประสงค์มุ่งเน้นคนกลาง จะเป็นการกระตุ้นจูงใจให้ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งน�า

สนิค้าไปจดัจ�าหน่าย อกีทัง้ยังจะต้องกระตุ้นให้ผูค้้าปลกีช่วยสนบัสนนุสนิค้าเพือ่การบรโิภคเป็นพเิศษหรอืช่วย

สนบัสนนุการส่งเสรมิการขายไปยงัผูบ้รโิภค ดงันัน้แล้วทางบรษิทัจะต้องมกีารสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้จดั

จ�าหน่ายกับพนักงานขายของบริษัทให้มีความแน่นแฟ้นยิง่ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้คู่แขง่เข้ามาเกีย่วข้อง

อีกทั้งยังช่วยให้พนักงานขาย ใช้เป็นเครื่องมือผลักดันเพื่อให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น 

กิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า โดยมีข้อเสนอพิเศษที่มอบให้

แก่ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. Customer-oriented มุ่งสู่ผู้บริโภค

 • Coupons คูปอง 

 • Sampling แจกของตัวอย่าง

 • Premiums ของแถม

 • Sweepstakes การชิงโชค

 • Contests การแข่งขัน
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2. Trade-oriented มุ่งสู่ร้านค้า : Sales person พนักงานขาย

 • Promotion allowances การลดราคา

 • Merchandise allowances ส่วนลดที่ยอมให้กับร้านค้า

 • Price deals ลดราคาเมื่อซื้อในปริมาณมาก

 • Sales contests การแข่งขันการขาย

 • Trade shows การจัดแสดงสินค้า

อาจสรุปได้ว่าการส่งเสริมการขาย เป็นการสื่อสารที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นหรือโน้มน้าวให้ผู้บริโภคให้

มีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่องจากอาจจะมีการให้ส่วนลดและการแจกของก�านัล เป็นต้น

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจซื้อ

ความต้ังใจซื้อ (Purchase Intention) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส�าคัญอย่างมากที่นักการตลาด

ต้องการทีจ่ะศกึษาและท�าความเข้าใจเพราะความตัง้ใจซือ้เปรยีบเสมอืนแนวทางในการท�านายหรือคาดการณ์

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอนาคตความตั้งใจซื้อนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการพยากรณ์การซื้อจาก

การศึกษามีผลการศึกษาสนับสนุนความคิดที่ว่าภาพลักษณ์เป็นส่วนประกอบที่ส�าคัญต่อการซื้อสินค้าอย่าง

ต่อเนื่อง

Das (2014, อ้างใน ทวีพร พนานิรามัย, 2557) กล่าวว่า ความตั้งใจซื้อเป็นความพยายามในการ

ซือ้สินค้าและบรกิารของผูบ้รโิภค โดยจะขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น ตราสนิค้า ผูจ้ดัจ�าหน่าย และเวลา

การซือ้สินค้าและบรกิารต่าง ๆ  เป็นประสบการณ์ทีเ่พลิดเพลิน เช่น ความพงึพอใจ ความตัง้ใจซือ้มผีลโดยตรง

ต่อปรมิาณการซือ้สนิค้าและบรกิารจากผูจ้ดัจ�าหน่าย โดยความตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคมกัเกิดขึน้ภายหลงัจากท่ี

ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย และคุณค่าของสินค้าและบริการ 

Howard (1994, อ้างใน ณัฐกฤษณ์ รัตนเหม, 2561) ได้กล่าวถึงความตั้งใจซื้อไว้ว่า เป็นกระ

บวนการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่บ่งบอกถึงแผนการของผู้บริโภคที่จะซื้อตราสินค้าใดตราสินค้าหน่ึงในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่ง ท้ังนี้ ความต้ังใจซื้อจะเกิดขึ้นมาจากทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคและความมั่นใจของผู้

บริโภค (Confidence) ในการประเมินตราสินค้าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านทัศนคติได้รับการยอมรับทั่วไปว่า 

มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคค่อนข้างสูง

กล่าวโดยสรุปว่า ความตั้งใจ หมายถึง เจตนาหรือความตั้งใจที่จะพยายามท�าพฤติกรรมนั้น  

เจตนาหรือความตั้งใจเป็นปัจจัยการจูงใจที่มีผลต่อพฤติกรรมเจตนาจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า บุคคลได้ทุ ่มเท  

ความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระท�าพฤติกรรมนั้นยิ่งมีเจตนาหรือความตั้งใจมากเพียงใดการแสดง

พฤติกรรมกจ็ะเป็นไปได้มากยิง่ขึน้ เจตนาเป็นตวัก�าหนดพฤตกิรรมแต่ไม่ได้หมายความว่า การวดัเจตนาเพยีง

ตัวเดียวจะใช้เป็นตัวท�านายได้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพฤติกรรมดังกล่าวของบุคคลที่ประสบปัญหา

ในการควบคุมการแสดงพฤติกรรมค่อนข้างมากอาจมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกับส่ิงจูงใจและมีอิทธิพล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจตนากับการกระท�า ส่วนความตั้งใจซื้อน้ัน หมายถึง พฤติกรรมการที่ผู้บริโภคได้

ประเมนิสินค้าและบรกิารแล้วเกดิความพงึพอใจ รวมถงึการมทัีศนคตทิีด่ต่ีอตราสนิค้าและบรษิทั ส่งผลให้เกิด

การแสดงออกทางพฤติกรรมในเรื่องการซื้อสินค้า และบริการนั้นซ�้าๆ โดยเลือกที่จะใช้บริการจากผู้ให้บริการ

รายเดิมเป็นตัวเลือกแรก
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กรอบแนวคิด

ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) 

ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y 

การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic word of mouth: eWOM)

1. ประสบการณ์ผ่านมาของผู้รับสารจากการสื่อสาร

   แบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์

2. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

3. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสาร

4. การรับรู้การแสดงความคิดเห็น

การส่งเสริมการขาย

วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยเรื่องศึกษาการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) และการส่งเสริม

การขายทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลิเคชนัวตัสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชัน่ Y เป็นการ

วจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) เพือ่ศกึษาการสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (eWOM) 

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y และเพื่อศึกษา

การส่งเสรมิการขายทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั (Watson) ของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ 

Y ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้า

หมาย แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อสรุปท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการ

ด�าเนินการ ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัในครัง้นีค้อืผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y ทีเ่กดิระหว่างช่วงปี พ.ศ.2523-2538 

(ค.ศ.1980 – 1995) อายุ 26-41 ปี ที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ที่เกิดระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2523-

2538 (ค.ศ.1980 – 1995) อายุ 26-41 ปี ที่ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่

และไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดตัวอย่างจึงสามารถค�านวณได้จากสูตรของ W.G. Cochran โด

ยก�าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อน 5% ได้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง โดยใช้วิธี

การสุ่มแบบเจาะจง เก็บข้อมูลออนไลน์ โดยมีค�าถามคัดกรองก่อนตอบแบบสอบถามที่ว่า ผู้ตอบต้องมีอายุ

ระหว่าง 26-41 ปี และเคยซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire) ออนไลน์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะประกอบไปด้วย 

แบบปลายเปิด (Open ended) และแบบตรวจสอบรายการ (Check list) แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส�ารวจรายการที่มีค�าตอบให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้เลือก 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน Watson ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y 

ส่วนที่ 3 การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านแอพพลิเคชั่น Watson ของผู้บริโภคเจเนอร์เรช่ัน Y 
รายการที่มีค�าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ

ส่วนที่ 4 การส่งเสริมการขายส�าหรับการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson

ส่วนที ่5 ความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านแอปพลิเคชนั Watson ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการส�ารวจ
รายการที่มีค�าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือก

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามไปทดสอบ

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถกูต้องของเน้ือหา ลักษณะของ

การใช้ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วน�าข้อมลูการตรวจมาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มคีวามชดัเจนและ

ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยผลท่ีได้จากการทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (IOC) มคีะแนน

อยู่ในช่วง 0.5 – 1.0 แสดงว่าข้อค�าถามทีน่�ามาพฒันามคีวามเท่ียงตรงของเนือ้หาและครอบคลุมวตัถุประสงค์

ของงานวิจัย

2. การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสอบถามเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ

เที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยน�าแบบสอบถามจ�านวนวน 50 ชุดไปทดสอบความเชื่อม่ันก่อนจะน�าไปเก็บ

ข้อมูลจริง ผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีครอนบาช (Cronbach’s alpha) พบว่าค่าความเชื่อมั่นของทุก

ตัวแปรเกินกว่า 0.7

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ซึ่งท�าการการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ

ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยออย่างง่าย (Simple Regression)

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน 

(Watson) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายสุ่วนใหญ่ 26-30 ปี รองลงมาเป็นอาย ุ31-35 

ปี และอายุ 36-41 ปี อาชีพของส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาเป็น ธุรกิจส่วนตัว ข้าราชการ/

รฐัวสิาหกจิ รบัจ้างทัว่ไป และนกัศกึษา รายได้เฉลีย่ส่วนใหญ่คอื 15,001-20,000 บาท รองลงมาคอื 10,001-

15,000 บาท 20,001-25,000 บาท 25,001-30,000 บาท มากกว่า 30,000 บาท และต�่ากว่า 10,000 บาท 

ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่คอื ปรญิญาตร ีรองลงมาคือต�า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามล�าดบั
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2. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic word of 

mouth หรือ eWOM) บนสื่อสังคมออนไลน์

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมูลเป็นระดับความส�าคัญของ

ปัจจัยของการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic word of mouth หรือ eWOM) บนสื่อ

สังคมออนไลน์

การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอิเล็กทรอนิกส์ Mean S.D ระดับความส�าคัญ

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้รับสารจากการสื่อสารปากต่อปาก
แบบอิเล็กทรอนิกส์

3.84 0.58 มาก

ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 3.67 0.62 มาก

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสารของผู้บริโภค 3.83 0.64 มาก

การรับรู้การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 3.55 0.66 มาก

รวม 3.72 0.49 มาก

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่าน

อเิลก็ทรอนกิส์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า ความส�าคญัอยู่ในระดบัมาก 4 ข้อ ได้แก่ 

ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูร้บัสารจากการสือ่สารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (MEAN=3.84 , SD=0.58) 

ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค (MEAN=3.67 , SD=0.62) การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของ

สารของผู้บริโภค (MEAN=3.83 , SD=0.64) และการรับรู้การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค (MEAN=3.55 , 

SD=0.66) ตามล�าดับ

3. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายส�าหรับการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน 

(Watson) 

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูเป็นระดบัความส�าคญัของปัจจยั

ของการส่งเสริมการขายส�าหรับการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน(Watson)

การส่งเสริมการขายส�าหรับการซื้อสินค้า 
ผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson)

Mean S.D ระดบัความส�าคญั

33.การให้ส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าใน แอปพลิเคชัน Watson 3.97 0.81 มาก

34.การให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน 
Watson เช่น ลด 20% 50% เป็นต้น

3.92 0.84 มาก

35.การให้คปูองส่วนลดในการซือ้สนิค้าผ่าน แอปพลเิคชนั Watson 3.66 0.94 มาก

36.การสะสมแต้มจากการเลือกซ้ือสนิค้าใน แอปพลิเคชนั Watson 3.79 0.88 มาก

37.โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 3.99 0.92 มาก

รวม 3.87 0.67 มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญการส่งเสริมการขายส�าหรับการซื้อ

สนิค้าผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั(Watson) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่จ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า ความส�าคญั

อยู่ในระดับมาก 5 ข้อ ได้แก่ การให้ส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน Watson (Mean = 3.97 ,  

S.D = 0.81) การให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson เช่น ลด 20% 50% เป็นต้น 

(Mean = 3.92 , S.D = 0.84) การให้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson (Mean = 3.66 

, S.D = 0.94) การสะสมแต้มจากการเลือกซื้อสินค้าในแอปพลิเคชัน Watson (Mean = 3.79 , S.D = 0.88) 

โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 (Mean = 3.99 , S.D = 0.92) ตามล�าดับ

4. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูเป็นระดบัความส�าคญัของปัจจยั

ของความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) 

ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) Mean S.D ระดับความส�าคัญ

38. ในอนาคตฉันตั้งใจที่จะซื้อสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน Watson 3.94 0.66 มาก

39. ฉันตั้งใจที่จะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson อย่างต่อเนื่อง 3.70 0.77 มาก

40. ฉันตั้งใจที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน Watson 3.54 0.81 มาก

41. ฉันตั้งใจที่จะแนะน�าการซื้อสินค้าผ่าน แอปพลิเคชัน Watson 
แก่บุคคลที่รู้จัก

3.61 0.80 มาก

รวม 3.70 0.57 มาก

จากตาราที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน

วัตสัน (Watson) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจ�าแนกเป็นรายด้านพบว่า ความส�าคัญอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ 

ได้แก่ ในอนาคตฉันตั้งใจที่จะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson (Mean = 3.94 , S.D = 0.66) ฉันตั้งใจที่

จะซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watsonอย่างต่อเนื่อง (Mean = 3.70 , S.D = 0.77) ฉันตั้งใจที่จะเพิ่มการซื้อ

สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson (Mean = 3.54 , S.D = 0.81) ฉันตั้งใจที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเค

ชัน Watson (Mean = 3.61 , S.D = 0.80) ตามล�าดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

สนิคา้ผ่านแอปพลเิคชนัวตัสนั (Watson) ของผู้บรโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y ผูว้จิัยใช้การวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิ

เส้นเพ่ือหาอิทธกิารสือ่สารแบบปากต่อปากผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ (eWOM) ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่าน

แอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Linear Regression วิธี Enter และใช้แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนจ�านวน 385 ชุด ที่ระดับนัย

ส�าคัญ 0.05 ได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที ่4 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกับการสือ่สารแบบปากต่อปากทางอเิลก็ทรอนกิส์ (eWOM) ท่ีส่ง

ผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y

การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าสัมประสิทธิ์

t Sig.คะแนนดิบ Std.Error
คะแนน

มาตรฐาน

ค่าคงที่ (Constant) 1.150 0.183 6.302 0.000

ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้รับสารจากการ
สื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (TotalA)

0.268 0.053 0.271 5.037 0.000

ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล (TotalB) 0.214 0.052 0.232 4.149 0.000

การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสาร (TotalC) 0.124 0.050 0.139 2.503 0.013

การรับรู้การแสดงความคิดเห็น(TotalD) 0.073 0.043 0.084 1.710 0.088

R=0.571 , R Square=0.350 , Adjusted R Square=0.343 , F=51.006 , p=0.000 

จากตารางท่ี 4 พบว่า การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 ด้าน อธิบายความ

แปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ได้ร้อยละ 

35.00 (R Square=0.350) เรยีงตามล�าดับความส�าคญั คอื ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูร้บัสารจากการสือ่สาร

ปากต่อปากทางอเิลก็ทรอนกิส์ ความน่าเชือ่ถอืของแหล่งข้อมลู การรับรู้ความน่าเชือ่ถอืของเจ้าของสาร และ

การรบัรูก้ารแสดงความคดิเห็น โดยมีค่าสมัประสทิธถิดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.271 0.232 0.139 และ 0.084 

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

เจ้าของสารเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท�าให้ความตัง้ใจซือ้ เพิม่ข้ึน 0.139 หน่วย และการรับรู้การแสดงความคิดเหน็ 

เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อ เพิ่มขึ้น 0.084 หน่วย

ผลการศกึษาในส่วนน้ีสรปุได้ว่าปัจจยัทีท่�านายความตัง้ใจซือ้ คอื ประสบการณ์ท่ีผ่านมาของผู้รบั

สารจากการสื่อสารปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การรับรู้ความน่าเชื่อถือ

ของเจ้าของสาร และการรบัรูก้ารแสดงความคดิเหน็ ซึง่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 เขยีนสมการได้ดังนี้

รูปแบบคะแนนดิบ

Y’ = 1.150 + 0.268 ประสอบการที่ผ่านมาของผู้รับสารจากการส่ือสารปากต่อปากทาง

อิเล็กทรอนิกส์ + 0.214ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล + 0.124การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสาร + 

0.73การรับรู้การแสดงความคิดเห็น

รูปแบบคะแนนมาตรฐาน

Zy’ = 0.271 ประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้รับสารจากการสื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

+ 0.232 ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล + 0.139 การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสาร + 0.084 การรับ

รู้การแสดงความคิดเห็น
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สมมติฐานที่ 2 การส่งเสริมการขายส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Wat-

son) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อหาอิทธิพลการส่งเสริมการ

ขายที่ส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่นวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y โดยใช้วิธี

วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple regression) วิธี Enter และใช้แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครบ

ถ้วนจ�านวน 385 ชุด ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอป

พลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y

การส่งเสริมการขาย

ค่าสัมประสิทธิ์

t Sig.
คะแนนดิบ Std.Error

คะแนน
มาตรฐาน

ค่าคงที่ (Constant) 1.793 .143 12.506 .000

การส่งเสริมการขาย (TotalP) .492 .037 .567 13.477 .000

R=0.567 , R Square=0.322 , Adjusted R Square=0.320 , F=181.627 , p=0.000 

จากตารางที่ 5 พบว่า การส่งเสริมการขายอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจซื้อสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ได้ร้อยละ 32.20 (R Square=0.322) โดยมีค่าสัม

ประสิทธิถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.567 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 หมายความว่า หากการส่งเสริม

การขายเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอ

ร์เรชั่น Y เพิ่มขึ้น 0.567 เขียนสมการได้ดังนี้ 

รูปแบบคะแนนดิบ Y’ = 1.793 + 0.492การส่งเสริมการขาย 

รูปแบบคะแนนมาตรฐาน Zy’ = 0.567การส่งเสริมการขาย

อภิปรายผลการวิจัย

1. การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM ) ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า

ผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y พบว่าปัจจัยที่ท�านายความตั้งใจซื้อ คือ 

ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูร้บัสารจากการสือ่สารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ ความน่าเชือ่ถือของแหล่ง

ข้อมูล การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสาร และการรับรู้การแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ นภัค นุ้ยศรีดา (2559) ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบของการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ

ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางออนไลน์ของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา 

พบว่า ผูบ้รโิภคเหน็ด้วยกับการสือ่สารแบบปากต่อปากทางอเิลก็ทรอนกิส์ ผูบ้รโิภคมคีวามตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์

เครือ่งส�าอางออนไลน์อยู่ในระดบัปานกลาง และการส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์กับความตัง้ใจ

ซือ้ผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอางออนไลน์เป็นอสิระต่อกนั มคีวามสมัพนัธ์กนัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั นนัท์ชนก 

ดาวล้อมจันทร์และสวัสดิ์ วรรณรัตน์ (2562) ได้ศึกษาเร่ือง การส่ือสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้าหรูหราของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การศึกษาพบว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กมีอิทธิพลส่งผลต่อการ
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ต้ังใจซ้ือสินค้าหรหูราทัง้ทางตรงและทางอ้อมทีร่ะดบันยัส�าคญั 0.05 และค่านยิมทางสงัคมมอีทิธพิลส่งผลต่อ

การตั้งใจซื้อสินค้าหรูหราที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ดารินทร์ จิตสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการ

ส่ือสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อความตั้งใจเลือกใช้บริการโรงแรมที่พักในประเทศไทย ผลการวิจัย

สรุปได้ว่า ประสบการณ์การใช้ eWOM และความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล มีผลต่อการรับรู้ความน่าเชื่อถือ

ของผูส่้งสาร ซึง่เมือ่ผูร้บัสารรบัรูถึ้งความน่าเชือ่ถอืของผูส่้งสารกจ็ะมทีศันคตท่ีิดต่ีอโรงแรมทีพ่กั โดยทีก่ารรบั

รู้การแสดงความคิดเห็นของผู้เคยไปพัก การรับรู้คุณภาพของโรงแรมที่พัก การรับรู้ความเข้ากันได้กับผู้รับสาร 

และทศันคตขิองผูร้บัสารต่อโรงแรมทีพ่กั ส่งผลให้ผูท้ีรั่บรู้ข้อมลูโรงแรมทีพ่กัจากสังคมออนไลน์ เกิดความตัง้ใจ

จะจองโรงแรมที่พัก

2. การส่งเสริมการขายที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของ

ผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y พบว่าปัจจัยที่ท�านายความตั้งใจซื้อ คือ การส่งเสริมการขาย ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ชญรรค์กร ทิพย์มณี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อ

สุขภาพของผู้บริโภค ในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ

อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี

ทั้งหมด 3 ตัวแปร เรียงตามล�าดับจากตัวแปรที่ส่งผลต่อความตั้งใจมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ ทัศนคติที่มี

ต่ออาหารเพื่อสุขภาพ (Beta = 0.43) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Beta = 0.20) และการขายโดยใช้พนักงาน 

(Beta = 0.16) โดยตัวแปรดังกล่าวสามารถอธิบายความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในอ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ร้อยละ 52.50 (R2=0.525) 

ข้อเสนอแนะ

1. ผลการวจิยัพบว่า การสือ่สารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) ส่งผลต่อความตัง้ใจ

ซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน (Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ดังน้ันผู้ประกอบการจึงควรท�าการ

ตลาดโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) ร่วมด้วยเนื่องจากการสื่อสาร

แบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM )มีอิทธิพลต่อความตั้งตั้งใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน 

(Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y โดยเรียงตามล�าดับความส�าคัญ ดังนี้ 

1.ประสบการณ์ทีผ่่านมาของผูร้บัสารจากการสือ่สารปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนกิส์ 2. ความน่า

เชื่อถือของแหล่งข้อมูลของผู้บริโภค 3. การรับรู้ความน่าเชื่อถือของเจ้าของสารของผู้บริโภค และ 4. การรับ

รู้การแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค ตามล�าดับ

2. ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมการขายส่งผลต่อความต้ังใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันวัตสัน 

(Watson) ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรจัดการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง โดย

เรียงตามล�าดับความส�าคัญดังนี้ 1. โปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 2. การให้ส่วนลดเงินสดในการซื้อสินค้าใน แอป

พลิเคชัน Watson 3.การให้ส่วนลดเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน Watson เช่น ลด 20% 50% 

เป็นต้น 4. การสะสมแต้มจากการเลือกซื้อสินค้าใน แอปพลิเคชัน Watson และ 5. การให้คูปองส่วนลดใน

การซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Watson

3. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นอื่น ๆ เพื่อจะได้รับ

ทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นอิ่น ๆ และน�าผลการวิจัยที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลการวิจัย
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ของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่น Y เพื่อที่จะสามารถพัฒนาและปรับปรุง ให้รองรับต่อความต้องการและครอบคลุม

ทุกกลุ่มลูกค้าได้

4. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภคเจเนอร์เรชัน่ Y เพือ่น�าผลการศกึษาทีไ่ด้มาเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาในครัง้นี ้เพือ่วางแผน

การพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ
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บทคัดย่อ

การวจัิยนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาความมอิีทธพิลของคุณลกัษณะของผูป้ระกอบการต่อความตัง้ใจ 

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

Abstract

This research aimed to study the influence of Entrepreneur attributes on Entrepreneurial 

Intentions of Undergraduate of Thaksin University Songkhla Campus. The research was quantitative  

research. Determine the sample size of 384 people according to Yamane concept. Multi-stage  

sampling was performed. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation and simple regression analysis. The research 

results were found that Entrepreneur attributes influences Entrepreneurial Intentions at significantly 

statistical level .01 with the R value of .791, and R2 of .625. The equation could be used to predict 

the overall Entrepreneurial Intentions with 62.5 %. 

Keywords : Entrepreneurial attributes, Entrepreneurial Intentions, undergraduate
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บทน�า

จากการส�ารวจของส�านักงานสถิตแิห่งชาตพิบว่า อตัราการว่างงานสะสมปี 2562 มอีตัราการว่าง

งานสะสมเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2563 ถึง 0.28 แสนคน และมีอัตราการว่างงานสะสมในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ 

1.1% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.8% ภาคกลาง 0.9% กรุงเทพ 0.9% และภาคใต้ 1.2% จะเห็นได้ว่าอัตรา

การว่างงานสะสมของภาคใต้สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งถึง 1.2% การประเมินแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานท�าให้

เกดิการว่างงาน ส่วนใหญ่เป็นนกัศกึษาจบใหม่ความฝันของเดก็จบใหม่ทัง้หลายก็คอืการได้มงีานท�าเป็นหลกั

การว่างงานเพิม่มากขึน้ เพราะอตัราการว่างงานของคนในสงัคม มเีพ่ิมสงูขึน้เรือ่ยๆ จากข้อมลูทางส�านกังาน

สถิตแิห่งชาต ิเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2563 พบว่าผู้ว่างงานทีส่�าเร็จการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 1.42 แสนคน  

(อัตราการว่างงาน 2.2 %) ผู้ว่างงานที่ไม่เคยท�างานมาก่อนจ�านวน 1.93 แสนคน ส�าเร็จการศึกษาระดับ

อดุมศกึษา 8.8 หมืน่คน ผูว่้างงานทีเ่คยท�างานมาก่อนจ�านวน 2.26 แสนคน ส�าเรจ็การศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

5.4 หมื่น (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,2563)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน

อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการติดตามการมีงานท�าจ�าแนกตามคณะได้เป็น 5 คณะ ดังน้ี คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ คณะนติศิาสตร์ และคณะศลิปกรรม

ศาสตร์พบว่า ในปี 2559 มีบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 2,244 มีอัตราการมีงานท�าจ�านวน 1,403 คน (62.5%) 

ในปี 2560 มีบัณฑิตส�าเร็จการศึกษาจ�านวน 2,173 คน มีอัตราการมีงานท�าจ�านวน 594 คน (27.33%) (ฝ่าย

ประกนัคณุภาพการศกึษามหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2561) สะท้อนปัญหาการมงีานท�าของบณัฑติ ทีต้่องเผชญิกบั

ภาวะการว่างงานและโอกาสการเข้าท�างานทีล่ดน้อยลงตามสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ดงันัน้การเข้าสูอ่าชพีผู้

ประกอบอิสระเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีท่�าให้บณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาและนสิติปัจจุบนัสามารถสร้างงาน สร้าง

อาชีพได้ด้วยตนเอง นิสิตที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ควรจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ มี

ความเอาใจใส่ มุง่มัน่ ประเมนิทกัษะความสามารถของตนเองและเตรยีมการไว้ล่วงหน้าเพือ่พร้อมส�าหรบัการ

เป็นผู้ประกอบการ กิจการของตนเองหลังการจบการศึกษา 

จากทีก่ล่าวมาในข้างต้น ผูวิ้จยัจงึสนใจศกึษามอีทิธพิลของคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการต่อความ

ต้ังใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อมหาวทิยาลัยในการพฒันาการเรยีน การสอน ทีจ่ะส่งผลต่อการผลติบณัฑิตทีมี่คณุภาพและความสามารถ

ที่ครบถ้วน ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้กับนักศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการและลดอัตราการว่างงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการต่อความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ
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แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ทฤษฎีการกระท�าอย่างมีเหตุผล

Fishbein and Ajzen (1991 อ้างถึงใน อนงค์ รุ่งสุข, 2559 ) ได้เสนอแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตาม

แผน (Theory of Planned Behavior: TPB) ซึ่งพฤติกรรมทุกชนิดที่จ�าเป็นต้องมีการวางแผนล่วงหน้า สามารถ

ท�านายได้จากความตั้งใจที่จะกระท�าพฤติกรรมน้ันๆ ทั้งน้ีมีตัวแปร 3 ประการที่เป็นองค์ประกอบของความ

ตั้งใจดังนี้

1. เจตคติต่อการกระท�า (Attitude toward Behavior) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อการก

ระท�านั้นๆรวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา

2. บรรทดัฐานทางสงัคม (Subjective Norms) หมายถงึ การรบัรูว่้าบคุคลอืน่ซึง่มคีวามส�าคญั เช่น 

พ่อ แม่ หรือคู่สมรสฯ มีความเห็นด้วยต่อการกระท�านั้นมากน้อยเพียงใด 

3.การรบัรูเ้กีย่วกบัความสามารถในการควบคมุพฤตกิรรม (Perceived Behavioral Control) หมาย

ถึง บุคคลนั้นรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถในการควบคุมการกระท�านั้นๆ ได้มากหรือน้อยเพียงใด

2.แนวคิดเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

คุณลักษณะต่อความต้ังใจท่ีจะเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งได้มีงานวิจัยที่มีการศึกษาในหลายด้าน ได้

ท�าการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของนักวิชาการต่างๆ จนเป็นงานวิจัยเร่ือง คุณลักษณะของการเป็นผู้

ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร (ศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ,

2558) ได้กล่าวไว้ว่า นักวิชาการและนักวิจัยส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับตัวแปรได้ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านนวัตกรรม (Innovativeness) ความตั้งใจที่จะน�าเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก

การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง ด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. การเผชญิกบัความเสีย่ง (Risk Taking) การตดัสนิใจอย่างแน่วแน่ภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

เช่น ตัดสินใจลงทุนในส่วนตลาดใหม่ หรือกู้ยืมเงินจ�านวนมากเพื่อน�าไปลงทุนในธุรกิจ

3. การท�างานเชิงรุก (Proactiveness) การมองไปข้างหน้าเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ เช่น การ

ออก สนิค้าหรอืบรกิารใหม่แม้ต้องเผชิญกับการแข่งขนัทีรุ่นแรงพยากรณ์ไปถงึความต้องการใหม่และสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้ เกิดขึ้นกับธุรกิจ

4. การมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) การตัดสินใจอย่างอิสระของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ที่จะผลักดันแนวคิดและวิสัยทัศน์ของธุรกิจสู่การน�าไปปฏิบัติภายในองค์การ

5. ความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) ความพยายามเชิงรุกในการเผชิญหน้า

กับการแข่งขันที่รุนแรงสามารถตอบโต้คู่แข่งได้ดีและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

จากการศกึษางานวิจยัทีเ่กีย่วกบัคณุลกัษณะของผู้ประกอบการทีก่ล่าวมาข้างต้น ผูว้จัิยได้ท�าการ

ตัดสินใจคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการ จ�านวน 4 คณุลกัษณะชีวั้ด อนัประกอบไปด้วย ได้แก่ 1) ความมนีวตักรรม  

(Innovativeness) 2) การท�างานเชิงรุก (Proactiveness) 3) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Taking) และ 4) ความ
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กล้าทีจ่ะแข่งขนั (Competitive aggressiveness) ดดัแปลงมาจากแนวความคิด (Lumpkin and Dess, 1996) ) มา

เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวิจยั ซึง่แนวคดิดังกล่าวมคีวามครอบคลุมถงึคุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ

3. กรอบแนวคิดการวิจัย

       ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ

(Entrepreneurial Characteristics)

1. ด้านนวัตกรรม (Innovativeness)

2. การเผชญิกบัความเสีย่ง (Risk Taking) 

3. การท�างานเชิงรุก (Proactiveness)

4. ความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive 

   Aggressiveness)

(Lumpkin and Dee,1996, อ้างใน 

ศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ,2558)

ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurial Intentions) 

แนวคิดของ Fishbein and Ajzen (1980) 

อ้างใน (อนงค์ รุ ่งสุข,2559, มนกานต์ 

เมฆรา,2546, อัฏพล เขื่อนค�า,2548)

H
1

สมมติฐานการวิจัย	:	คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจิัยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ(Quantitative Research) มรีายละเอียดการด�าเนินการศกึษาดงันี้

ประชากร คืือ นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาจ�านวน 9,570 คน 

ด�าเนินการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างตามแนวคดิ Yamane ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 384 คน ที่ร่ะดับัความเชื่อ่ม่่ัน 

ร้้อยละ 95 และท�าการสุม่ตวัอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sarmpling) ประกอบด้วย การสุ่มแบบแบ่ง

ชั้นโดยใช้สัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) แล้วด�าเนินเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental 

sampling) ได้รับแบบสอบถามกลับจ�านวน 289ป ซ่ึงเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ Berdie & other (1986)  

ที่ได้กล่าวว่า อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ยอมรับได้และเป็นการตอบกลับที่อยู่ในเกณฑ์ดี ควรมี

อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามที่ร้อยละ 50 และ 60 -70 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ดังนั้น อัตราการ

ตอบกลับของแบบสอบถาม (Response Rate) ในการวิจัยครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 75.2 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

มาก และเหมาะสมในการน�ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คือ แบบสอบถามประกอบด้้วย 3 ส่่วน ดังันี ้1) ข้อมลูท่ัวไป ประกอบด้วย 

ค�าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับชั้นปีการศึกษา คณะที่ก�าลังศึกษา การท�างานพิเศษระหว่างเรียนเพื่อหา

รายได้เสริม และครอบครัวของท่านมีธุรกิจเป็นของตนเอง โดยลักษณะมีลักษณะค�าถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist) มีจ�านวน 6 ข้อ 2) แบบสอบถามความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เป็นแบบสอบถามที ่

ผูว้จิยัดัดแปลงและพฒันาแนวคดิของ Linan and Chen (2009) ( อ้างใน จริยา ก่อสุขทวคีณู,2561) เพือ่ประเมิน

ความต้ังใจในการเป็นผู้ประกอบการ จ�านวน 5 ข้อ ศึกษา 3) แบบสอบถามคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบ

การ เป็นแบบสอบถามที่ปรับปรุงและพัฒนาจากแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2547) อ้างในอัทธพล เขื่อนค�า  
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(2548) ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ ด้านนวัตกรรม(Innovativeness) ด้านการเผชิญความเสี่ยง  

(Risk Taking) .ด้านการท�างานเชิงรุก (Proactiveness) ด้านการมีอิสระในการบริหารงาน (Autonomy) และ

ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน (Competitive Aggressiveness) จ�านวน 15 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามใน 

ส่วนที่ 2 และ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scale) ตามแนวทางของ 

ลิเคิทสเกล (Likert,1932) คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และระดับน้อยที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ คือการหาความเที่ยงตรงในเนื้อหา (Content validity) กระท�า

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถามทั้งทางด้านภาษาและเนื้อหาสาระโดย

พิจารณาให้ครอบคลมุเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการวจิยัท่ีก�าหนดไว้(พรเพญ็ เพชรสขุศริ,ิ 2540) และน�ามา

วิเคราะห์โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) เพื่อพิจารณาคุณภาพของข้อค�าถาม  

ซึ่งก�าหนดให้ข้อค�าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.05 ขึ้นไปเป็นข้อค�าถามที่มีคุณภาพเหมาะสม  

(สุวิมล ติรกานันท์, 2554) การศึกษาในครั้งนี้กระท�าการหาค่าความเที่ยงตรงในเนื้อหาโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 ท่านเป็นผู้ด�าเนินการ ผลจาการวิเคราะห์แต่ละข้อค�าถามพบว่ามีความสอดคล้อง (Index of congruence : 

IOC) 0.6 ถงึ 1.00 ซึง่หมายถึงข้อค�าถามในการศกึษาคร้ังน้ีมคีณุภาพทีเ่หมาะสม มคีวามถูกต้องด้านโครงสร้าง

เนื้อหา ภาษา และสามารถวัดในสิ่งที่จะวัดได้สอดคล้องตามวัตถูประสงค์ของการวิจัยที่ก�าหนดไว้

การวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ  

(Prequency) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต�่าสุด (Min) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  

Deviation) เพือ่อธิบายลกัษณะของข้อมลูทัว่ไประดบัความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ และระดบัคณุลักษณะ

ของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ด�าเนินการวิเคราะห์อิทธิพลของคุณลักษณะของผู้ประกอบการต่อความตั้งใจ 

ที่จะเป็นผู้ประกอบการ ของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ด้วยการวิเคราะห์ถดถอย

เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน172 คดิเป็นร้อยละ 59.5 เป็นชาย จ�านวน 117 คดิเป็น  

ร้อยละ 40.5 ในด้านอายุ พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-23 ปี โดยมีอายุ 21 ปี จ�านวนมากที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ31.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก�าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 จ�านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 

รองลงมาคือ นักศึกษาชั้นปีที่3 จ�านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ชั้นปีที่ 2 จ�านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.3 และชั้นปีที่ 1 จ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ15.6 ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ�านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ จ�านวน 70 คน คิดเป็น

ร้อยละ 24.2 คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ จ�านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ18.7 คณะนติศิาสตร์ จ�านวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ17.3 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จ�านวน23 คน คิดเป็นร้อยละ8.0 และคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล�าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยหางานพิเศษท�า

ระหว่างเรียน จ�านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 และไม่เคยท�า จ�านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ใน

ขณะที่ส่วนใหญ่ครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างไม่มีธุรกิจเป็นของตนเอง จ�านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 54.0 
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2. ระดับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ระดับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 3.49, S.D.=. 774) เม่ือ

พจิารณาเป็นรายข้อค�าถาม พบว่า มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึระดบัมาก โดยข้อค�าถาม “คุณมีความมุง่

มั่นที่จะก่อตั้งกิจการในอนาคต” ( = 3.57, S.D.=.954 ) มีค่าเฉลี่ยระดับสูงสุดในระดับมาก เท่ากับ ข้อค�าถาม 

“เป้าหมายในอาชีพของคุณคือการเป็นเจ้าของกิจการ” ( = 3.57, S.D.= .867) รองลงมา พบข้อค�าถามที่มีค่า

เฉลี่ยระดับมากในดอันดับรองลงมา คือ “คุณมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการในอนาคต”  

( =3.54,S.D.= .892) และ “คุณพยายามท�าทุกวิถีทางที่จะประกอบกิจการของตัวเอง” ( =3.47,S.D = .874) 

ตามล�าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า “คุณมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการ” ( =3.30 ,S.D.= .911)  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความตั้งใจที่จะเป็นผู้

ประกอบการ (n=289)

ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด แปลผล

- คุณมีความมุ่งมั่นที่จะก่อต้ังกิจการใน
อนาคต

3.57 .954 1.00 5.00 ระดับมาก

-คณุมคีวามตัง้ใจอย่างแน่วแน่ทีจ่ะได้เป็น
เจ้าของกิจการในอนาคต

3.54 .892 1.00 5.00 ระดับมาก

-เป้าหมายในอาชีพของคุณคือการเป็น
เจ้าของกิจการ

3.57 .867 1.00 5.00 ระดับมาก

-คุณพยายามท�าทุกวิถีทางที่จะประกอบ
กิจการของตัวเอง

3.47 .874 1.00 5.00 ระดับมาก

-คณุมคีวามพร้อมทีจ่ะเริม่ต้นเป็นเจ้าของ
กิจการ

3.30 .911 1.00 5.00 ระดับปาน
กลาง

รวม 3.49 .774 1.00 5.00 ระดับมาก

3. ระดับคุณลักษณะที่จะเป็นผู้ประกอบการ

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านนวัตกรรม 2) ด้านการเผชิญ

ความเสี่ยง 3) ด้านการท�างานเชิงรุก และ 4)ด้านความกล้าที่จะแข่งขัน ผลวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย

ระดับคุณลักษณะที่จะเป็นผู้ประกอบการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.39, S.D.= .776 ) เช่นเดียว

กับรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับคุณลักษณะที่จะเป็นผู้ประกอบการภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 

โดยพบว่า ด้านนวัตกรรม(Innovativeness) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 3.40, S.D.= .763) รองลงมา มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับเดียวกัน คือ การเผชิญความเสี่ยง (Risk Taking) ( =3.39, S.D.= .802) และ ความกล้าที่จะแข่งขัน  

(Competitive Aggressiveness) ( =3.39, S.D.= .790) โดยมกีารท�างานเชงิรกุ (Proactiveness) เป็นด้านสดุท้าย

ทีม่ทีค่าเฉล่ียระดบัคุณลักษณะทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการอยู่ในระดบัปานนกลาง ตามล�าดบั ดังแสดงในตารางที ่2
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ตารางที่ 2 ค่าต�่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับคุณลักษณะของ 

ผู้ประกอบการ (n=289)

คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ค่าต�่าสุด คา่สงูสดุ แปลผล

1. ด้านนวัตกรรม
   (Innovativeness)

3.40 .763 1.00 5.00 ระดับปานกลาง

2. การเผชิญความเสี่ยง
   (Risk Taking)

3.39 .802 1.00 5.00 ระดับปานกลาง

3. การท�างานเชิงรุก
   (Proactiveness)

3.38 .752 1.00 5.00 ระดับปานกลาง

4. ความกล้าที่จะแข่งขัน
   (Competitive Aggressiveness)

3.39 .790 1.00 5.00 ระดับปานกลาง

รวม 3.39 .776 1.00 5.00 ระดับปานกลาง

4. การวิเคราะห์ความมีอิทธิพล

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นตรงแบบง่าย (Simple regression)

ตัวพยากรณ์

คะแนนดิบ
(Unstandardized

Coefficients)

คะแนน
มาตรฐาน 

(Standardized
Coefficients)

t Sig.

b Std.Error β

ค่าคงที่ (Constant) .637 .134  4.768 .000

คุณลักษณะผู้ประกอบการ (X1) .842 .038 .791 21.876** .000

R= .791, R2 = .625 , Adjusted R2 = .624,  S.E.=.47488 , F= 478.558

** p<.01

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พบว่า คุณลักษณะของผู้ประกอบ

การมอีทิธพิลต่อความ ตัง้ใจในการเป็นผูป้ระกอบการมอีย่างมนัียส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยสามารถเป็น

ตัวพยากรณ์ความตั้งใจในการเป็น ผู้ประกอบการได้ร้อยละ 62.5 มีค่่าสััมประสิิทธิ์สหสััมพัันธ์์พหุคูณ (R) เท่่

ากัับ .791 มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ที่ปรับแล้ว เท่ากับ .624 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของ การ

พยากรณ์เท่ากับ .47488 สามารถเขียนสมการพยากรณ์อิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการต่อความตั้งใจ

ที่จะเป็นผู้ประกอบการของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y = .637 + .842 (x1)
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สมการพยากรณ์รูปคะแนนมาตรฐาน

Z = .791 (x1)

จากสมการความถดถอยเชิงเส้นตรงอย่างง่าย สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ ถ้าคุณลักษณะ

ของผู้ประกอบการ (x1) มีหน่วยเพิ่มขึ้น 1 จะท�าให้ ตัวแปรความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มขึ้น .791 

หน่วย มีทิศทางเดียวกันกับตัวแปรความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย ผลการทดสอบสมมติฐาน

1. คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ ยืนยัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ ดัดแปลงมาจาก 

Lumpkin and Dess(อ้างในศิริวัฒน์ ตั้งทรงเจริญ,2558) สามารถพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยคุณลักษณะท่ี

จะเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ (β = 0.791, 

p-value < 0.05)การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ

ของปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นการศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะผู้ประกอบการ 

เพื่อให้สามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัยตามสมติฐานดังนี้

สมมตฐิานที ่1 คณุลกัษณะของการเป็นผูป้ระกอบการมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผู้ประกอบ

การ จากผลการวจิยัข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงอทิธพิลของคณุลกัษณะของผูป้ระกอบการซึง่มค่ีาสมัประสทิธ์ิการ

พยากรณ์เท่ากบั 0.791 หรอืสามารถพยากรความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการได้ร้อยละ 79.10 ซึง่สอดคล้อง

กบั ชาญชัย พรมมแิละสริมิา นาคสาย(2563) ซึง่พบว่าอทิธพิลของทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนและคณุลกัษณะ

ของการเป็นผูป้ระกอบการต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการของนสิตหลกัสตูรทีมุ่ง่เน้นการเป็นผูป้ระกอบ

การมหาวทิยาลยัพะเยา เน่ืองจากคณุลกัษณะของกลุ่มบุคคลทีม่โีอกาสและเป้าหมายท่ีจะก่อร่างสร้างธรุกจิที่

ช่วยส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศให้มกีารเตมิโตและเป็นแรงผลกัดันให้เกดินวตักรรม

ใหม่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนมีรูปแบบความคิดความตั้งใจและพฤติกรรมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่มี

อิสระในการก�าหนดชีวิตและอาชีพของตนเอง มนทกานต์ เมฆรา(2546) ซึ่งพบว่าบรรทัดฐานทางสังคมและ

การรับรู้สมรรถภาพของตน มีอิทธิพลร่วมกันในการพยากรณ์ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่โดยบรรทดัฐานทางสงัคมมอิีทธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผู้ประกอบการของนักศกึษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากท่ีสดุรองลงมาคอืการรับรู้สมรรถภาพของตน ส่วนทศันคตต่ิอการเป็นผูป้ระกอบการ

ไม่สามารถท�านายความตัง้ใจทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการ อฏัพล เข่ือนค�า(2548) ซึง่พบว่าจากการศกึษาคณุลกัษณะ

ความเป็นผูป้ระกอบการระหว่างนักศกึษาทีก่ลุม่สาขาวชิาแตกต่างกันพบว่ามคีณุลักษณะความเป็นผูป้ระกอบ

การโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตอิาจเน่ืองมาจากหลักสูตรการศกึษาในระดับอุดมศกึษาใน

ปัจจุบันมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากยิ่ง
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Abstract

The objectives of this study were (1) to study using technology skills in accounting of 

accounting students Silpakorn University and (2) to study benefits from using technology skills in 

accounting of accounting students Silpakorn University. This study was collected primary data by 

questionnaires sent to the fourth-year students, totally 102 sample.

It was found that using technology skills in accounting of accounting students Silpakorn 

University in overall was high level. For each item, it was found that using technology skills in account-

ing of accounting students Silpakorn University, was presentation skill, accounting report skill, training 

and developing skill, descending.
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For benefits from using technology skills in accounting of accounting students Silpakorn  

University, it was found that benefit level from using technology was competitive advantage for  

studying and working in the future, more convenience for data analysis, more convenience for working 

and sending accounting job by wireless communication devices, time saving for accounting information 

analysis and decreasing of errors from manual data processing. 

Keyword : technology skills, benefits from using technology, accounting students 

บทน�า

ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อลักษณะการท�าธุรกิจ ส่งผลให้การจัดท�ารายงาน

ทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกจิ หลายกจิการมกีารน�าเทคโนโลยใีหม่ๆ เข้า

มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานมากขึ้น อาทิ ระบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) 

และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Analytical Tools) เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดท�าบัญชี วิเคราะห์ 

ตรวจจบัความผดิปกตขิองข้อมลู ช่วยลดการท�างานซ�า้ๆ หรืองานประเภทกิจวตัรประจ�า งานทีใ่ช้เวลามากหรอื

งานทีใ่ช้การตดัสนิใจน้อย แต่อย่าไรก็ตาม เทคโนโลยดิีจทิลัไม่สามารถเข้ามาแทนทีก่ารท�างานของผูป้ระกอบ

วชิาชพีบญัชีได้อย่างเตม็ที ่เพราะความรบัผดิชอบและความสามารถในการตดัสินใจทีต้่องอาศยัประสบการณ์

ที่เป็นหัวใจหลักของการท�างานด้านบัญชี

ดังนั้นผู้ท�าการวิจัย จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจซึ่งคาดว่าข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะสามารถน�าไปปรับ

เปลี่ยนและพัฒนาความคิด ความสามารถให้ก้าวหน้าและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเปิดขึ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีในการเรียนและการท�างานในอนาคตของ

นักศึกษาการบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. เพื่อศึกษาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีด้านบัญชีในการเรียนและการท�างานในอนาคตของ

นักศึกษาการบัญชีมหาวิทยาลัยศิลปากร

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความหมายของความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ คือการรู้จักและ

สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจจริง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดปัญหา

กับโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ อีกทั้งยังต้องเป็นบุคคลที่ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมบัญชี และ

โปรแกรมทางธุรกิจในการปฏิบัติอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อน�ามาพัฒนาในการท�างานอันไม่ก่อให้เกิดข้อ

ผิดพลาดในภายหลังลดขั้นตอนในการท�างานอย่างมีคุณภาพมาตราบานการท�างาน ซึ่งโปรแกรมบัญชีและ

โปรแกรมทางธุรกิจ แต่ละโปรแกรมก็ทักจะมีปัญหาที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

ระบบ มกัก่อเกดิความยุง่ยากในการเข้าใช้งาน และการออกรานงานผูใ้ช้โปรแกรมบญัชแีละโปรแกรมทางธรุกจิ 

หากขาดความรูค้วามเข้าใจ ความเชีย่วชาญ รายงาน่ีออกมาก็จะไม่ตรงกบัความต้องการ (ลักษณ์ประไพ มหา

นาม และบุษบา อารีย์, 2558)
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สมรรถนะของนักวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล หมายถึง ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและด้าน

อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง ซึง่สมรรถนะนกัวชิาชีพบญัชสีามารถแบ่งเป็น 3 ด้านคอื 1) ความรูท้างวิชาการ ได้มกีารระบุ

ไว้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 2 (IES 2) จะกล่าวถึงเนื้อหา

ของหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพบัญชี 2) ทักษะในการปฏิบัติงานตามท่ีก�าหนดในมาตรฐานการศึกษาระหว่าง

ประเทศส�าหรับผู้ประกอบชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 (IES 3) ทักษะทางปัญญา ทักษะทางวิชาการเชิงหน้าท่ีงาน

และปฏิบัติ ทักษะส่วนบุคคล ทักษะการปฏิสัมพันธ์และทักษะการสื่อสาร และทักษะการจัดการองค์กรและ

ธุรกิจ (ณฐา ธรเจริญกุล, 2561)

สารสนเทศทางการบัญชี หมายถงึ ข้อมลูทางการเงินทีถ่กูเรยีกเกบ็รวบรวมผ่านกระบวนการแปร

สภาพให้กลายเป็นสิง่ท่ีมคีวามหมาย และมปีระโยชน์ต่อการตดัสินใจหรือน�าไปใช้งาน ซึง่สามารถแสดงออกมา

ในรูปของบัญชีการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และบัญชีบริหาร

ซึ่งตอบสนองความต้องการการใช้งานของกลุ่มผู้บริหารภายในองค์กร (วรรณวิมล ศรีหิรัญ, 2553)

ระบบสารสนเทศเป็นการสร้างระบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดิบ แล้วน�าข้อมูลดิบมาค�านวณ 

ประมวลผล และให้สารสนเทศท่ีเป็นผลลัพธ์ออกมา เพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจ องค์กรแต่ละแห่งมี

การแบ่งประเภทของระบบสารสนเทศตาม ความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เช่น ระบบ

สารสนเทศทีแ่บ่งตามโครงสร้างขององค์กร ระบบสารสนเทศทีแ่บ่งตามการสนบัสนนุของข้อมลูแต่ละกิจกรรม

และระบบสารสนเทศที่แบ่งตามระดับของข้อมูล ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ คือระบบท่ีสามารถ 

รวบรวม และน�าเข้าข้อมูลดิบเพื่อน�ามาประมวลผลให้ได้เป็นผลลัพธ์ออกมา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

องค์กร (สุนิสา อยู่เยาว์, 2550) 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชสีารสนเทศทางการบญัช ีคอื การใช้คอมพวิเตอร์ในการประมวลผล

ข้อมลูทางการเงนิซึง่มคีวามส�าคญัทางบญัชแีละถอืเป็นส่วนหนึง่ของสารสนเทศทางธรุกจิทีเ่กดิขึน้ภายใต้การ

ด�าเนนิงานของธรุกจิทีม่กีารแข่งขนัสงูในปัจจบุนัธรุกจิทีม่กีารใช้สารสนเทศทางการบญัชทีัง้ในรปูแบบเอกสาร

ทางการบัญชีรายงานทางการเงินและรายงานทางการบริหารในส่วนรายงานทางการเงินจ�าเป็นต้องจัดท�าขึ้น

ตามรปูแบบทีก่ฎหมายก�าหนดไว้และมคีวามสอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไปนอกจากนีย้งัต้องผ่าน

กระบวนการตรวจสอบและลงนามรบัรองของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเพือ่เป็นการรับประกันความถกูต้องของ

สารสนเทศทางการบญัชนีัน้ให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก�าหนดตามหลกัการทางบญัชซีึง่ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีมีความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจดังนี้ (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพรศรี จั่นเพชร, 2554)

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบด้วย บุคลากร ขั้นตอนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่

1. การเก็บรวบรวมและจดัเก็บ (Gathering and Storing) ข้อมลูเกีย่วกบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับองค์กร เมื่อเกิดเหตุการณ์ทางธุรกิจขึ้นกับองค์กร ระบบสารสนเทศจะต้องสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น ๆ ทรัพยากรที่จะต้องใช้ บุคคลหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารพนักงาน 

หรอืผูที้ส่นใจภายนอกองค์กรทราบว่าเกดิเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้าง ข้อมลูถกูจัดเกบ็อย่างมรีะเบียบตามกฎเกณฑ์

และมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลออกมาใช้อย่างสะดวก
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2. การแปรสภาพ (Manipulating) การแปรสภาพ คือการน�าข้อมูลนั้นๆ มาสรุปผล จัดหมวดหมู่ 

คิดค�านวณ เช่น คิดค�านวณเพื่อหายอดรวม (Totaling) หรือน�ามาเปรียบเทียบ ในขั้นตอนของการแปรสภาพ

ข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศนั้น ต้องท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระดับสารสนเทศในองค์กรด้วย

3. การควบคุมระบบ (System Control) ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องมีระบบการควบคุมให้ข้อมูล

คงคุณลักษณะของข้อมูลที่ดี การจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อความปลอดภัย และแผนการรับมือกับ

สถานการณ์อันเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล เป็นสิ่งส�าคัญต่อระบบสารสนเทศขององค์กร นอกจากนี้ 

ระบบงานยังต้องมีการควบ คุมการน าข้อมูลเข้า (Input Control) การควบคุมการประมวลผล (Processing 

Control) การควบคุมข้อมูลออก (Output Control) และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล (Access 

Control) (พลพธู ปิยวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท, 2557)

การประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี หมายถึง ความสนใจในการพัฒนาแนวคิดและน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนางานของตนเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ทักษะ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง การ

ใส่ใจ และการน�าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนางานของตนอย่างต่อเนื่องจะท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานของตนอยู่เสมอดังนั้น นักวิชาชีพบัญชีต้องเพิ่มความรู้ ความ

สามารถ ฝึกทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการท�างานในวิชาชีพตนเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

(อุเทน เลาน�าทา, 2562)

ทักษะของนักบัญชียุคดิจิทัล (Digital Accountant Skills) หมายถึง ความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพบัญชี มีวิสัยทัศน์ที่ดี มองไกลไปข้างหน้า กระตือรือร้น ขวนขวายหาประสบการณ์ พัฒนา

ความรู้ใหม่ๆ สามารถปรับตัวรับกับสิ่งใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไปด้วย 

1. ทักษะด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Operational Standards Skills) หมายถึง การปฏิบัติงาน

ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในวิชาชีพบัญชีและเป็นเกณฑ์ในการประกอบวชิาชพีทางการบญัชี เช่น การปฏบิตัิ

ตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นย�าที่สุด

2. ทักษะด้านการน�าเสนองาน (Presentation Skills) หมายถึง ความสามารถสื่อสารกับผู้มีส่วน

ได้เสียทัง้ภายในและภายนอก รวมถึงการน�าเสนอข้อมลูอย่างมนียัส�าคญัท่ีเกีย่วกบัการตดัสินใจได้เป็นอย่างดี 

ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหนี้และธนาคาร เกี่ยวกับข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลการด�าเนินงานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจและตอบสนอง วัตถุประสงค์ในหน้าที่

หลักของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. ทกัษะด้านจรยิธรรม (Ethics Skills) หมายถงึ ความรูค้วามเข้าใจจรยิธรรมของผูป้ระกอบวชิาชีพ 

โดยการแสดงออกทางพฤตกิรรมท�าให้ผูท้�าบัญชปีฏบิตังิานด้วยความมีคณุธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณใน

วิชาชีพบัญชีอย่างเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องไม่เปิดเผยความลับของกิจการให้ผู้อื่นทราบ มีความซื่อสัตย์

สุจริตในการท�างาน มีความรับผิดชอบและอดทนต่อการท�างาน เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูล

ทางการเงินทั้งภายในภายนอกองค์กรให้มากที่สุด

4. ทักษะด้านการปรับตัว (Adaptable Skills) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของนักบัญชี

ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology Apply Skills) หมายถึง การน�าความรู้ทาง

ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน และการส่งข้อมูลท่ี

รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น ดังนั้น เมื่อน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับด้านบัญชีจะท�าให้ผู้ท�าบัญชีมีความ

สะดวกมากขึ้นในการจัดท�าบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นและน�าเสนอรายงานทางการเงินให้กับผู้

บริหาร อย่างถูกต้องและทันเวลา

6. ทกัษะด้านความหลากหลายทางภาษา (Language Diversity Skills) หมายถึงความสามารถด้าน

ภาษาที่สามารถสื่อสารและเข้าใจได้เมื่อมีโอกาสติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

7. ทักษะด้านการวิเคราะห์ (Analytic Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 

การวเิคราะห์รายการค้า การวดัมลูค่าการรบัรูห้รือเกณฑ์องค์ประกอบของงบการเงนิ และการวเิคราะห์ข้อมูล

ทางบัญชี

8. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ (Business Knowledge) หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย ภาษีการตลาด และคอมพิวเตอร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์

และการตั้งใจเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ทักษะด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continued Learning Skills) ความสามารถในการเรียนรู้

จากการเรียนรู้ที่เกิดจากการที่ได้รับความรู้จากบุคคลอื่น จากประสบการณ์ตรง (Direct Experience) เกิดจาก

สิง่ทีเ่ราได้สมัผัสได้พบเห็นมาโดยตรงด้วยตนเอง และสามารถเชือ่มโยงความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ (ประ

สัณห์ เชื้อพานิช, 2560) 

ในอดีตนักบัญชีบริหารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมให้การท�างานมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนใน

การด�าเนนิงานและเป็นทีป่รกึษาธุรกิจในบางสถานการณ์ แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยสีามารถช่วยให้ธรุกิจตดิตาม

เรือ่งต้นทนุ และข้อมลูดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ ดงัน้ัน นักบญัชบีริหารจงึต้องเปล่ียนแปลง

หน้าทีจ่ากการท�างานบัญชีด้านเดียวเป็นการท�างานแบบมองไปข้างหน้า โดยน�าเทคโนโลยต่ีางๆ มาเป็นผูช่้วย

ในการท�างาน เพิ่มเติมทักษะและความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับตนเอง และองค์กรส�าหรับการท�างาน

ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 CGMA (Chartered Global Management Accountant)  

ได้ออกกรอบแนวคิดส�าหรับความรู้และความสามารถ (CGMA Competency Framework 2019) มาใหม่ 

เพื่อช่วยให้นักบัญชีบริหารและนายจ้างเข้าใจว่ามีความรู้อะไรท่ีจ�าเป็นบ้างและประเมินทักษะที่ต้องการเพ่ือ

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. ทักษะด้านวิชาชีพ นักบัญชีบริหารควรเก็บข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้

ข้อมลูกบัผู้มส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงการจดัท�ารายงานและเพือ่ใช้ทัง้ภายในและภายนอกตามมาตรฐาน

วิชาชีพ เช่น การจัดท�ารายงานทางการเงิน การบริหารจัดการบัญชีต้นทุน การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน เป็นต้น

2. ทักษะด้านธุรกิจ นักบัญชีบริหารควรมีความรู้ในธุรกิจ และระบบการจัดการเพื่อเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกด้านธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจประเมินกลยุทธ์ที่เป็นอยู่วางแนวทางธุรกิจให้เหมาะสมใน

อนาคตและให้ความส�าคัญกับ Forward Looking เช่น กลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจ บริหารโครงการ เป็นต้น
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3. ทักษะด้านดิจิทัล นักบัญชีบริหารควรมีความรู้ความเข้าใจดิจิทัลข้ันพ้ืนฐานทางด้าน  

Cloud Computing, Cyber – Security, Data Analytic และ Digital Costing และสามารถแก้ปัญหาได้ดี

4. ทักษะด้านบุคคลากร นักบัญชีบริหารควรมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อใช้ในการตัดสินใจ เช่น การสื่อสาร การท�างานร่วมกันกับคนอื่น การต่อรองและการตัดสินใจ เป็นต้น

5. ทักษะด้านความเป็นผู้น�า นักบัญชีบริหารควรมีความเข้าใจภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจ

การวัดผล รับผิดชอบในการติดตามการน�ากลยุทธ์มาใช้ การสร้างทีมงานให้มีส่วนร่วมในการน�ากลยุทธ์มา

ปรับใช้กับกิจการ การสอนและเป็นที่ปรึกษา โน้มน้าว และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน และปรับตัวและ

เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการให้เป็นไปตามธุรกิจและเป้าหมาย นอกจากทักษะแล้วในด้านเทคโนโลยีก็

เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรและฝ่ายบัญชีบริหารรวมถึงยังเป็นความท้าทายของกิจการเช่น

เดียวกัน (ธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล, 2563)

ส่ิงที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องมีการปรับตัว คือ การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต (Re skills)  

เพือ่ให้ตอบความต้องการของโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการท�าความเข้าใจลักษณะธรุกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป เช่น 

ความเข้าใจด้านการท�าธุรกิจและการตลาด ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะมีโมเดลธุรกิจที่แปลกใหม่และซับ

ซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการตีความด้วยความเข้าใจและสามารถปรับเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเข้ากับแม่บทหรือ

มาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้องกับการรับรู้รายการได้ นักบัญชีจะต้องมีความเข้าใจระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีและเทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ เพื่อให้ทันกับระบบงานของลูกค้าและ

รปูแบบการปฏิบตังิานของนกับัญชเีองทีจ่ะต้องมกีารพฒันาเทคโนโลยเีป็นส่วนร่วมมากขึน้นอกจากทกัษะด้าน

ความรู้ (Hard Skills) แล้ว ทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) ก็จะเริ่มมีส่วนส�าคัญในการประกอบอาชีพบัญชีไม่

ว่าอยูใ่นบทบาทใด เพราะงานบนัทกึบญัชใีนโลกอนาคตก�าลังจะหายไปเหลือแต่การใช้ดุลยพนิิจและวเิคราะห์ 

แต่การสือ่สารกบัฝ่ายบริหารเพือ่น�าข้อมลูสารสนเทศทีไ่ด้จากระบบงานจะต้องสามารถถกูน�าไปสูก่ารปรบัรปู

แบบท่ีตัดสินใจได้อย่างทันต่อเวลาและเข้าใจได้ การสื่อสารและท�างานกับเพื่อนร่วมงานข้ามวิชาชีพเพื่อการ

หาทางออกของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กรจะมีส่วนส�าคัญมากขึ้นในบางบทบาทนักบัญชีอาจต้องมีส่วน

ร่วมกับฝ่ายบริหารในการท�างานเชิงกลยุทธ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานของ

องค์กรในหน้าทีก่ารสนบัสนุนข้อมลูเชงิตวัเลขให้กบัยทุธศาสตร์องค์กร จงึเหน็ได้ว่านกับญัชใีนโลกอนาคตนัน้

นอกจากจะ Hi-Tech แล้ว จะต้อง Hi-Touch ด้วย

ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้กระทบแค่การปรับตัวของนักบัญชีแต่จะส่งผลไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะไม่จ�ากัดเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักบัญชีสามารถมี

ทักษะที่ใช้งานได้ในระดับ

ผู้ประกอบวิชาชีพทันทีเมื่อจบการศึกษา ในอนาคตนักบัญชีจะเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์

ทั้ง การเงิน การบัญชี ระบบสารสนเทศทางการเงิน เทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่ี

หลากหลายจะเป็นผู้รวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันจนสามารถสร้างนวัตกรรม

ที่ส่งเสริมคุณค่าลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานเป็นองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิด  

“นักบัญชีนวัตกร” ถึงเวลาที่นักบัญชีเราจะต้องร่วมมือกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราเพื่อรองรับอนาคต  

การสร้างคนของโลกอนาคตเป็นภาระหน้าที่ส�าคัญของนักบัญชีในยุคปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการ 
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ปรับตัวในคลื่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีในครั้งนี้ เพื่อให้วิชาชีพนักบัญชีเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญ

ส�าหรับโลกธุรกิจในอนาคตมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป

สิ่งที่นักบัญชีในโลกอนาคตต้องปรับตัว

RE SKILL การทบทวนทักษะเพื่ออนาคต: ท�าความเข้าใจลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

HARD SKILL ทกัษะด้านความรู้: นกับญัชจีะต้องมคีวามเข้าใจระบบสารสนเทศทางการบญัชแีละ

เทคโนโลยีในระดับที่สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ

SOFT SKILL ทกัษะด้านอารมณ์: สือ่สารและท�างานกบัเพือ่นร่วมงานข้ามวชิาชพีเพือ่หาทางออก

ของปัญหา (Solution) ให้กับองค์กร (ราชิต ไชยรัตน์, 2563)

ความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ หมายถึง การน�าความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์มาประยุกต์พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ กระบวนการและวิธีการ เพื่อสร้าง จัดการข้อมูล

ทางการบัญชีให้เป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศัยเทคโนโลยีทางด้านโปรแกรมทางการบัญชีและโปรแกรม

ทางการธรุกจิน�ามาวเิคราะห์หรอืการประมวลผล เมือ่มโีปรแกรมทางการบญัชแีละโปรแกรมทางการธรุกจิจะ

ต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมทางการบัญชีและโปรแกรมทางการธุรกิจให้ถูกต้อง และจะสามารถท�าให้ผลงานมี

ประสิทธภิาพและรวดเรว็มากขึน้ ตวัอย่างประโยชน์เทคโนโลยปัีจจบุนันัน้มใีห้เหน็หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการศกึษาระบบการลงทะเบยีนเรยีน ช่วยอ�านวยความสะดวกการไม่ต้องต่อแถวลงทะเบยีนเรยีน การใช้

คอมพวิเตอร์ โทรศพัท์มอืถือท�าธุรกรรมการเงนิแทน เช่น บริการฝากถอนเงนิ การโอนเงนิแบบอเิล็กทรอนกิส์ 

ด้านความมัน่คง ด้านการคมนาคม การเชค็อินของสายการบนิ เคร่ืองมอืทีท่�าให้สะดวกต่อลูกค้าในรูปแบบการ

เช็คอินด้วยตนเอง ด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เช่น การรับแรงส่ันสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดิน

ไหว จากการค�านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจรงิส�าหรบังานบญัชมีกีารสร้างสรรค์โปรแกรม

การท�าบัญชี โปรแกรมการค�านวณภายี โปรแกรมค�านวณเงินเดือนใหม่ ๆ เข้ามาใช้งานแทนการค�านวณมือ

หรือการเขียนในสมุดรายวัน เป็นต้น (เอกภูมิ จันทรขันตี, 2558)

มีแนวคดิในเรือ่งความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชแีละโปรแกรมทางธรุกจิ ต้องมคีวามเข้าใจ

ถึงสิทธิในการเข้าถึงและมีโอกาสการเข้าถึงการใช้โปรแกรมบัญชีสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีและโปรแกรม

ทางธุรกิจลนพื้นฐานที่ได้ดีเย่ียม เช่น โปรแกรมทางบัญชีคือ Express เป็นโปรแกรมทางการบัญชีโปรแกรม

หนึ่งโดยพื้นฐานที่ควรมี ในการใช้โปรแกรมบัญชีทั่วไปคือ 1.สามารถรวบรวมเอกสารข้ันต้นได้ 2.สามารถ

วิเคราะห์การบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวัน 3.สามารถผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท 4.สามารถ

จัดท�างบทดลอง 5.สามารถจัดท�ารายงานการเงินและรายงานเพื่อการบริหาร ส�าหรับโปรแกรมทางธุรกิจพื้น

ฐานอันได้แก่ Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานเหล่าน้ีได้

อย่างเข้าใจและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเบื้องต้นได้สามารถเข้าถึงการใช้โปรแกรมได้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธผิลสามารถใช้วจิารณญาณการประเมนิสาระสนเทศเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และ

สามารถใช้ตอบสนองกับปัจจัยแต่ละบุคคลภายใต้กรอบคุณธรรมจริยธรรมฝึกฝนให้เกิดความ เชี่ยวชาญและ

ช�านาญเข้าใจต่อจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีต่อตนเองและสังคมมีความสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารมีความ

คดิสร้างสรรค์ท่ีมปีระสทิธภิาพใช้เทคโนโลยนี�าพาให้เป็นเคร่ืองมอืช่วยเพ่ิมความคิดสร้างสรรค์สามารถประเมิน

กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจ (เบญจวรรณ ถนอมชยธัช, 2559)
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สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ ท่ีมีผลต่อความส�าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ท�าบัญชี ในพื้นที่

จงัหวดันนทบรุแีละกรงุเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะทางการบญัชีสมยัใหม่ในมิตด้ิานความรู้และทกัษะทาง

ด้านบัญชีมีอิทธิพลทางบวกต่อความส�าเร็จ ในการปฏิบัติงาน (ณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสิ

นิทธิ์, 2560)

ได้ศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามที่มาตรฐานก�าหนดของนักวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการเพ่ิมศักยภาพของการ

ท�างาน เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ในการปฏิบัติงานแต่ละ

หน้าที่นั้นควรมีความสามารถขั้นพื้นฐาน และควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถพิเศษแตกต่างนอกเหนือ

จากความสามารถของงานหน้าที่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความสามารถทางอารมณ์ และความสามารถทาง

สติปัญญา (วิภาพร ทิมบ�ารุง, 2558)

เทคโนโลยกีบัการบญัชใีนยคุ 4.0 เป็นการใช้เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์จะเข้ามาช่วยการจดัท�าบญัชี 

วิเคราะห์ ตรวจจับความผิดปกติของข้อมูล ช่วยลดการท�างานซ�้า ๆ หรืองานประเภท Routine งานที่ใช้เวลา

มากหรือใช้การตัดสินใจน้อย แต่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่การท�างานของนักบัญชีได้อย่างเต็มท่ี 

เพราะความรับผิดชอบและความสามารถในการตัดสินใจ ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เป็นหัวใจหลักของการ

ท�างานด้านบัญชีอยู่เนื่องจากการท�างานของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีระบบเน็ตเวิร์ค ระบบอินเทอร์เน็ต ที่

ช่วยให้การสื่อสารข้อมูลรวดเร็ว และมีผู้ใช้งานร่วมกันได้หลาย ๆ  คน นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารกับสถาบัน

ทางการเงนิสามารถกระท�าได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเดินทาง เพยีงแค่ใช้ Modem ตดิต่อผ่านทางสายโทรศพัท์และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ (ชฎาพา สุขสมัย, 2561)

5 ประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อการบัญชี 

1. ช่วยธุรกิจให้รวบรวมข้อมูลตัวเลขทางบัญชีท่ีมีจ�านวนมหาศาลและมีความซับซ้อนให้สะดวก

และง่ายขึ้นได้

2. ช่วยการประมวลผลให้รวดเรว็ขึน้ ถกูต้อง แม่นย�าและลดข้อผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากเดมิทีเ่ป็นการ

ท�างาน ด้วยมือ

3. ช่วยให้กจิการประหยดัต้นทุน สามารถสรปุข้อมลูจ�านวนมากให้สัน้กะทดัรดัในลกัษณะ ทีกิ่จการ

ต้องการ จัดพมิพ์และน�าเสนอในรปูรายงานทีส่วยงาม สะอาดและเป็นระเบยีบ ถ้าปริมาณงานของกิจการเพิม่

มากขึ้นกิจการสามารถขยายการท�างานของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย 

4. ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจได้สะดวกขึ้น และมีการวิเคราะห์ข้อมูล

เหล่านัน้ให้ด้วย ปัจจุบันผูใ้ช้สามารถ Download ข้อมลูทางการเงนิหรอืข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัท่ีสนใจทาง 

Web Site ได้

5. ท�าให้กระบวนการทางธุรกิจเปลีย่นแปลงไป ซึง่มผีลต่อการรวบรวมข้อมลูรายได้ รายจ่าย เพือ่

น�ามาบันทึกบัญชี ข้อมูลจะวิ่งมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งต่อข้อมูลไม่ต้องมีการพิมพ์ใส่กระดาษให้

เสียเวลา และเปลืองทรัพยากร
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การเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปของส�านักงานประเภทตารางงาน (Spread Sheet) 

การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูยกตวัอย่างโปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิแ์ละเป็นนยิมกนัแพร่หลาย เช่น โปรแกรม 

excel แต่การเลอืกใช้โปรแกรมรปูแบบนีผู้ใ้ช้ต้องมคีวามรูพ้ื้นฐานทางด้านบญัชแีละการใช้งานโปรแกรมในระดับ

ดีจึงสามารถเขียนสูตรหรือเลือกใช้ฟังก์ชัน ช่วยในการท�างานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

และไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้มากขึ้นกว่าเดิม 

2. การเลือกใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปบัญชีที่มีผู้พัฒนาขึ้นมา 

การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรืออาจจ้างนักเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีส�าหรับ

ใช้ในกิจการเท่าน้ันก็ได้ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบนี้ผู้ใช้ไม่จ�าเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีในระดับดีก็สามารถ

ใช้งานโปรแกรมได้จากการฝึกอบรมโดยผู้จ�าหน่ายหรือผู้พัฒนาโปรแกรมนั้น

ความรูเ้ชงิการบญัชีมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบันกับญัชหีรอืบคุลากรทีม่หีน้าทีร่ับผดิชอบด้าน

การท�าบัญชี เน่ืองจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพเฉพาะที่มีลักษณะพิเศษในด้านอาชีพเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง

มีความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะเชิงการบัญชีที่เพียบพร้อมและครบถ้วน เนื่องจากงานหรือภาระการ

ท�าบัญชีมีรายละเอียดจ�านวนมาก ซับซ้อนและต้องใช้ทักษะพิเศษในการท�างาน ท�าให้ความรู้เชิงการบัญชี

เป็นตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อประสิทธิภาพการ รายงานทางการเงิน การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความรู้

เชิงการบัญชีประกอบ ไปด้วย 2 องค์ประกอบส�าคัญ คือ (1) ความรู้ระดับมืออาชีพ และ(2) ทักษะระดับมือ

อาชีพ (Abreu et al., 2016)

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลยทุธ์หลกัของธรุกจิในยุคดจิทัิลทีส่ร้างความ ได้เปรยีบทางการแข่งขนั

ซึ่งองค์กรต้องการน�ามาใช้เพื่อเป็นผู้น�าในตลาด อุตสาหกรรม พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มอัตรา

ค่าตอบแทนจากการ ลงทุนและลดเวลาในการตอบสนองส�าหรับธุรกิจทั่วโลกที่ได้มีการบูรณาการ โมเดลเพื่อ

ทดสอบอิทธพิลของความสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบั บรษิทั โดยการประเมนิผลตวัแปรจากผู้

เชี่ยวชาญในธุรกิจ และการทดสอบ Pilot Test การส�ารวจครั้งนี้ได้ถูกน�ามาใช้กับผู้จัดการในแผนกเทคโนโลยี 

สารสนเทศและองค์กรขนาดใหญ่ในบราซิล เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความสามารถของเทคโนโลยี

สารสนเทศ และกระบวนการด�าเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ (Lima, Gastaud & Dhein, 2016)

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีประกอบไปด้วยความหมายของระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศทางการ

บญัชซ่ึีงเป็นระบบการท�างานทีน่�านโยบายทรพัยากรมนุษย์และเทคโนโลยสีารสนเทศมาประกอบกนัโดยเน้น

การใช้ประโยชน์สารสนเทศทางบัญชีที่จะท�าให้เกิดขึ้นจากการด�าเนินธุรกิจและมีความส�าคัญต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ (อุษณา ภัทรมนตรี, 2551)

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม

ทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี
• ด้านการจัดท�าบัญชี
• ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ
• ด้านการน�าเสนอ

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม ซ่ึงได้น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการ

ตรวจสอบแก้ไขไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหา ส่งแบบสอบถามไป

ยังนักศึกษาบัญชีชั้นปีที่4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จ�านวน 136 ราย (reg.su.ac.th: เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร) ได้รับการตอบกลับ จ�านวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ทั้งนี้ได้ค�านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร 

Taro Yamane (Taro Yamane, 1967) ตามสูตรค�านวณดังนี้ โดยค่าความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.05 ได้เท่ากับ 

101.49 ราย

2. ตัวแปรและการวัดค่า

ในงานวิจัยนี้ต้องการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ และ

ระดับของประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชี โดยมีการวัดค่าระดับความคิดเห็นดังนี้

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดท�าบัญชี (Acc Total) วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถาม 

จ�านวน 5 ข้อ มีค่าครอนบาคแอลฟา เท่ากับ 0.8445 วัดค่าด้วย Likert Scale 1-5 โดยมากที่สุด = 5 และ

น้อยที่สุด = 1

ทกัษะการใช้เทคโนโลยใีนการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ (Train Total) วดัค่าโดยใช้ค่าเฉลีย่คะแนน

ของข้อค�าถาม จ�านวน 2 ข้อ มีค่าครอนบาคแอลฟา เท่ากับ 0.6030 วัดค่าด้วย Likert Scale 1-5 โดยมาก

ที่สุด=5 และน้อยที่สุด=1 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการน�าเสนอ (Pre Total) วัดค่าโดยใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนของข้อค�าถาม 

จ�านวน 3 ข้อ มีค่าครอนบาคแอลฟา เท่ากับ 0.8978 วัดค่าด้วย Likert Scale 1-5 โดยมากที่สุด = 5 และ

น้อยที่สุด = 1

ข้อมูลประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชี (Benefit Total) วัดค่าดังนี้

ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยปีระกอบวดัจากค่าเฉลีย่คะแนนของข้อค�าถามจ�านวน 5 ข้อ ได้แก่ 

ความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในการเรยีนและการท�างานในอนาคต วเิคราะห์ข้อมลูได้สะดวกและง่ายขึน้ ความ

สะดวกในการท�างานและส่งงานด้านบัญชีด้วยอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย หรืออินเตอร์เน็ต ประหยัดเวลาใน

การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการลดความผิดพลาดในการประมวลผลจากการท�างานด้วยมือ มีค่าครอ

นบาคแอลฟา เท่ากับ 0.9115 วัดค่าด้วย Likert Scale 1-5 โดยมากที่สุด=5 และน้อยที่สุด=1

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ที่วัดค่าโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความคิดเห็นทักษะและประโยชน์การใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี ด้านประโยชน์

จากการใช้เทคโนโลยี ด้านการบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ขณะที่แปล 

ความหมายระดับความเห็น ซึ่งวัดจากค่าเฉลี่ยในแบบสอบถามจะใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน

เป็นดังนี้
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 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก

 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง

 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย

 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ขอสรุปผลการวิจัยตามล�าดับของวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศกึษาทกัษะการใช้เทคโนโลยด้ีานการบญัชใีนการเรยีนและการท�างาน

ในอนาคตของบัญชีบัณฑติ มหาวิทยาลยัศลิปากร ความคดิเหน็ด้านทกัษะการใช้เทคโนโลยด้ีานการบญัชขีอง

นักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทักษะ

ด้านการน�าเสนองานมาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื ทกัษะด้านการจดัท�าบญัช ีทกัษะด้านการฝึกอบรม และ

พัฒนาทักษะ ตามล�าดับ

 1) ด้านการจัดท�าบญัช ีอยูใ่นระดบัมาก เมือ่อธบิายรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมทีกัษะ

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท�าบัญชีเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การใช้โปรแกรมทางธุรกิจ การใช้โปรแกรม

ทางบัญชีรวบรวมเอกสารขั้นต้น วิเคราะห์การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี

โดยใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี การแก้ไขปัญหาทางบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี ตามล�าดับ

 2) ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก เมื่ออธิบายรายข้อ พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะการพัฒนาการเรียนรู้การใช้โปรแกรมทางการบัญชีและโปรแกรมทางการธุรกิจ 

การฝึกทักษะด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อน�ามาพัฒนางานด้านบัญชี ตามล�าดับ

 3) ด้านการน�าเสนอ อยู่ในระดับมาก เมื่ออธิบายรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีทักษะ

การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การน�าทักษะการใช้

เทคโนโลยีในด้านการน�าเสนอหรือสื่อสารที่ข้อมูลทางบัญชี การพัฒนา และปรับตัวต่อการน�าเสนองานทาง

บัญชีโดยใช้เทคโนโลยีด้านบัญชีช่วยในการน�าเสนอ ตามล�าดับ

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการท�างาน

ในอนาคตของบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ตอบแบบสอบถามด้านประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี  

ด้านบญัช ีภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือ่อธิบายรายข้อ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นว่าทกัษะการ

ใช้เทคโนโลยด้ีานบญัชสีามารถท�าให้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการเรียนและการท�างานในอนาคต 

เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลตัวเลขทางบัญชีท�าให้วิเคราะห์ข้อมูลได้

สะดวกและง่ายขึ้น การใช้เทคโนโลยีในการท�างานและส่งงานด้านบัญชีด้วยอุปกรณ์ส่ือสารแบบไร้สาย หรือ

อินเตอร์เนต็ได้ การเทคโนโลยช่ีวยให้ท่านประหยดัเวลาในการวเิคราะห์ข้อมลูทางบญัช ีการใช้เทคโนโลยช่ีวย

ในการประมวลผลท�าให้ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการท�างานด้วยมือ ตามล�าดับ
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับความคิดเห็นทักษะและประโยชน์การ

ใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี ด้านประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี ด้านการบัญชี ของนักศึกษาสาขาบัญชี ชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยศิลปากร (n= 102)

Descriptives

N Mean
Std. 

Deviation
Std. 
Error

95% Confidence 
Interval for Mean Mini

mum
Maxi
mumLower 

Bound
Upper 
Bound

acc. total น้อยกว่า
3.00

43 3.8884 .65364 .09968 3.6872 4.0895 2.80 5.00

3.00-3.50 35 3.7771 .55258 .09340 3.5873 3.9670 3.00 5.00

มากกว่า
3.00

24 3.6583 .77230 .15765 3.3322 3.9844 2.40 5.00

Total 102 3.7961 .65157 .06451 3.6681 3.9241 2.40 5.00

train.total น้อยกว่า
3.00

43 3.872 .7079 .1080 3.654 4.090 2.0 5.0

3.00-3.50 35 3.757 .6572 .1111 3.531 3.983 2.5 5.0

มากกว่า
3.00

24 3.417 .8165 .1667 3.072 3.761 2.0 5.0

Total 102 3.725 .7333 .0726 3.581 3.870 2.0 5.0

pre. total น้อยกว่า
3.00

43 3.9845 .68217 .10403 3.7746 4.1944 3.00 5.00

3.00-3.50 35 3.8190 .58490 .09887 3.6181 4.0200 3.00 5.00

มากกว่า
3.00

24 3.7639 .76442 .15604 3.4411 4.0867 2.33 5.00

Total 102 3.8758 .67147 .06649 3.7439 4.0077 2.33 5.00

benefit. total น้อยกว่า
3.00

43 4.1395 .70984 .10825 3.9211 4.3580 2.40 5.00

3.00-3.50 35 3.8914 .60263 .10186 3.6844 4.0984 3.00 5.00

มากกว่า
3.00

24 3.9333 .66376 .13549 3.6531 4.2136 2.80 5.00

Total 102 4.0059 .66747 .06609 3.8748 4.1370 2.40 5.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการใช้เทคโนโลย ี

ด้านบญัช ีด้านการจดัท�าบญัช ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.80) เมือ่พิจารณาเป็นล�าดบัจากมากไปหาน้อย  

ได้ดังนี้ ผู้ที่ได้เกรดน้อยกว่า 3.00 เท่ากับ (  = 3.89) ผู้ได้เกรด 3.00-3.50 เท่ากับ (  = 3.78) ผู้ท่ีได้เกรด 

มากกว่า 3.50 เท่ากับ (  = 3.66) 
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ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี ด้านการ 

ฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นล�าดับจากมากไปหาน้อย  

ได้ดงันี ้ผูท้ีไ่ด้เกรดน้อยกว่า 3.00 เท่ากบั ( = 3.87) ผูไ้ด้เกรด 3.00-3.50 เท่ากับ ( = 3.76) ผูท้ีไ่ด้เกรด มากกว่า 

3.50 เท่ากับ ( = 3.42)

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะการใช้เทคโนโลยด้ีานบญัช ีด้านการน�าเสนอ

งาน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( = 3.88) เมือ่พจิารณาเป็นล�าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดงันี ้ผูท้ีไ่ด้เกรดน้อยกว่า 

3.00 เท่ากับ ( = 3.98) ผู้ได้เกรด 3.00-3.50 เท่ากับ ( = 3.82) ผู้ที่ได้เกรด มากกว่า 3.50 เท่ากับ ( = 3.76) 

ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี ประโยชน ์

จากการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นล�าดับจากมาก 

ไปหาน้อย ได้ดังนี้ ผู้ที่ได้เกรดน้อยกว่า 3.00 เท่ากับ ( = 4.12) ผู้ได้เกรด 3.00-3.50 เท่ากับ ( = 3.90) ผู้ที ่

ได้เกรด มากกว่า 3.50 เท่ากับ ( = 3.93)

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื่องทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของนักศึกษาสาขาบัญชี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการบัญชีของบัญชีบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ

กับทักษะการน�าเสนองาน นอกจากนี้ยังมีทักษะด้านการจัดท�าบัญชี รวมถึงทักษะด้านการฝึกอบรม และ

พัฒนาทักษะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐ์รมณ ศรีสุข และ กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2560) ได้ศึกษา 

สมรรถนะทางการบัญชีสมยัใหม่ ทีม่ผีลต่อความส�าเร็จในการปฏิบตังิานของผู้ท�าบญัช ีในพืน้ทีจ่งัหวดันนทบรุี

และกรุงเทพมหานคร พบว่า สมรรถนะทางการบัญชีสมัยใหม่ในมิติด้านความรู้และทักษะทางด้านบัญชี 

มีอิทธิพลทางบวกต่อความส�าเร็จ ในการปฏิบัติงาน

 1) ด้านการจดัท�าบัญช ีอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามให้ความส�าคัญ

กบัทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ในการจดัท�าบญัช ีการเลือกใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางบญัช ีและคณุลกัษณะของ

นักบัญชีพึงประสงค์ของสถานประกอบการ พบว่า โปรแกรมส�าเร็จรูปทางบัญชีที่สถานประกอบการใช้สูงสุด

ได้แก่ EXPRESS ปัญหาที่พบจากการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางบัญชีสูงที่สุด

 2) ด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การใช้โปรแกรม

ทางบญัชีมคีวามซบัซ้อนจงึต้องมกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะอยูเ่สมอ ซึง่สอดคล้องกบั เอกภมิู จนัทรขันตี  

(2558) ที่กล่าวว่า โปรแกรมทางธุรกิจ ต้องมีความเข้าใจถึงสิทธิในการเข้าถึงและมีโอกาสการเข้าถึงการใช้ 

โปรแกรมบัญชีสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมทางธุรกิจลนพื้นฐานที่ได้ดีเยี่ยม ฝึกฝนให้เกิด 

ความเชี่ยวชาญ

 3) ด้านการน�าเสนอ อยูใ่นระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ ทักษะการน�าเสนองานเป็นทกัษะหนึง่ 

ที่ส�าคัญและจะต้องปรับในทันต่อเหตุการณ์ สื่อสารให้เข้าใจง่าย เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, (2559) นักบัญชีในยุคดิจิทัล จึงต้องมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เทคโนโลยี
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สารสนเทศและนวัตกรรม ใหม่ๆ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี และต้องเปล่ียนบทบาทจากการเป็นเพียง 

ผู้สนับสนุนข้อมูลทางการบัญชี มาเป็นผู้น�าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยวางแผน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีใน

การช่วยตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ อันจะน�ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีของบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู้ตอบแบบสอบถามด้านประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี ด้านบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งนี้

อาจเป็นเพราะ การมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านบัญชี เป็นประโยชน์ต่อการเรียน

และการท�างานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาพร ทิมบ�ารุง (2558) ได้ศึกษาสมรรถนะของนักบัญชีในยุค

ดิจิทัลจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มาตรฐานก�าหนดของนักวิชาชีพบัญชี และ

ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพของการท�างาน เพื่อให้ผลของการปฏิบัติงานเกิดคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด พบว่า ในการปฏิบัติงานแต่ละหน้าที่นั้นควรมีความสามารถขั้นพื้นฐาน และ

ควรพฒันาตนเองให้มคีวามสามารถพเิศษแตกต่างนอกเหนือจากความสามารถของงานหน้าที ่ทัง้น้ีจะข้ึนอยู่

กับระดับความสามารถทางอารมณ์ และความสามารถทางสติปัญญา

ข้อเสนอแนะ

จากระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะท่ีน้อยกว่าทักษะอื่นจึงเสนอให้

ทางคณะฯ หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดรูปแบบการเรียนการสอนหรือการสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้

เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านการฝึกอบรม และพัฒนาทักษะ ต่อนักศึกษาสาขาบัญชี เช่น ส่งเสริมให้มีการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวกับโปรแกรมทางบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีทักษะมากขึ้น
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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 ผลการวิจยั

พบว่า 1. ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ใช้ มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดี

ของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven อย่างมีนัยส�าคัญที่ 0.05 และมีประสิทธิภาพการพยากรณ์เท่ากับ 

ร้อยละ 72.40 2. คณุภาพการบริการทางอเิล็กทรอนิกส์ ด้านความมปีระสิทธภิาพ และด้านการบรรลุเป้าหมาย  

มอีทิธต่ิอความจงรักภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 7-Eleven อย่างมนียัส�าคญัที ่0.05 และมปีระสทิธภิาพ

การพยากรณ์เท่ากับร้อยละ 72.60 

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

Abstract

The purposes of this research are 1.To study the brand image that affects the loyalty of 

7-Eleven application customers. 2. To study electronic service quality that affects loyalty of customers 

who apply 7-Eleven application. The sample size was 385 customers in Thailand who apply 7-Eleven 

applications. The research instrument was an online questionnaire. Statistics used for data analysis 

were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. Research  

results revealed that 1.brand image including attribute, cultural, personality, and user that affect 7-Eleven 

customers loyalty, with the significant level at 0.05 and the predictive power was at 72.40 2. Electronic 

services quality including efficiency and fulfillment that have effect with 7-Eleven customers’ loyalty, 

with the significant level at 0.05 and the predictive power was at 72.60 

Keywords : Brand Image, Electronic Service Quality, Loyalty, Application 7-11
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บทน�า

การซื้อขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีทีท่�าให้การเข้าถงึอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การซือ้สินค้า

และบริการออนไลน์เพิ่มขึ้น และเมื่อเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

หลายด้าน ทั้งการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ รูปแบบการท�างาน ตลอดจนการซื้อสินค้าหรือบริการ ที่เกิดจาก

การประกาศมาตราการล็อคดาวน์ของรัฐ ส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าหรือบริการผ่านหน้าร้านได้

เม่ือก่อน ซึ่งท�าให้ผู้บริโภคให้ความสนใจกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้

มูลค่าตลาดซื้อขายออนไลน์ในปี 2020 มีมูลค่า 294,000 ล้านบาท โดยในปี 2019 อยู่ที่ 163,000 ล้านบาท 

เท่ากบัว่า มกีารเตบิโตสงูขึน้ถงึ 81% ในอดีตแม้จะมกีารจ�าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์อยู่แล้วในแบรนด์

และธรุกจิต่าง ๆ  แต่เมือ่เกิดวกิฤตโควดิ-19 เงินจ�านวนมากถกูย้ายมายงัช่องทางออนไลน์มากขึน้อย่างทนัทีใน

หลายช่องทาง ทั้งนี้พบว่าสินค้าที่เข้ามายังตลาดออนไลน์ เพิ่มสูงขึ้นถึง 32% โดยในปี 2019 มี 174 ล้านชิ้น  

แต่ปี 2020 มสิีนค้า 230 ล้านชิน้ หากสถานการณ์โควดิ-19 ยงัระบาดอยูแ่ต่พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคยงัคงมกีาร

ซือ้ขายออนไลน์ อกีทัง้ธรุกจิออฟไลน์ยงัสามารถขยบัขยายช่องทางการซือ้ขายมาอยูใ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพือ่เพิม่ช่องทางตดิต่อกบัลกูค้าทีห่ลากหลายมากข้ึน ซึง่ผูบ้ริโภคในประเทศไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกีย่ว

กับ Shopping Online กับ Delivery มากที่สุดในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา และเมื่อส�ารวจ

การสั่งซื้อสินค้าบริการออนไลน์เบ้ืองต้นมีสัดส่วนผู้บริโภคเฉล่ียสูงถึง 30 - 40% ที่ตั้งใจเปล่ียนมาซื้อสินค้า

บริการผ่านทางออนไลน์ (MARKETINGOOPS!, 2564)

ปัจจบุนัการซือ้ขายออนไลน์มคีูแ่ข่งจ�านวนมาก ทีม่ช่ีองทางการขายทีห่ลากหลาย ทัง้บนเวบ็ไซต์

เฉพาะ แพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งทุกช่องทางล้วนแล้วแต่มีกลุ่มเป้าหมายหรือ

กลุ่มลูกค้าทีแ่ตกต่างกัน แต่ก็มีโอกาสทีก่ลุม่ลกูค้าจากช่องทางหนึง่จะไปเปรียบเทียบราคาและคณุภาพสนิค้า

หรือบริการกับอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพและมีราคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมี

ปัจจัยหลักที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ เช่น คุณภาพของสินค้าหรือการให้บริการ ตราสินค้า  

บรรจุภัณฑ์ ความน่าเช่ือถือ และการส่ือสารกับลูกค้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย

ส�าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ดังนั้นการสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นกับซื้อขายออนไลน์จึง

เป็นสิ่งที่จ�าเป็น โดยผู้ขายต้องปรับตัว เปลี่ยนวิธีน�าเสนอสินค้าให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเทรนด์

ของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่ใช้โปรโมทส�าหรับขายสินค้าหรือบริการต้องให้ความใส่ใจ

เป็นพิเศษ เพราะสินค้าหรือบริการออนไลน์เป็นสินค้าที่ไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ

สินค้าจากสิ่งที่เห็น คอนเทนต์ และรายละเอียดที่ได้รับ ดังนั้น ถ้าคอนเทนต์โดนใจก็มีโอกาสที่จะขายสินค้า

ชิน้นัน้ได้ไม่ยาก ขณะเดียวกันผู้ขายต้องมคีวามจริงใจ มีวิธีการขายทีเ่ป็นเอกลักษณ์และเป็นจดุเด่นของตวัเอง 

รักษาความเป็นตัวตน และต้องไม่หยุดพัฒนารูปแบบการขาย เพื่อให้ตราสินค้าผู้ขายต่างจากตราสินค้าของ 

คู่แข่ง (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564)

ความจงรักภักดีในตราสินค้า คือ ความรักท่ีผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า หรือความผูกพันที่ผู้บริโภค

มีต่อตราสินค้า ส่วนใหญ่ความภักดีจะแสดงออกจากการซื้อซ�้าหรือเป็นลูกค้าประจ�า ยิ่งผู้บริโภคแนะน�า  

บอกต่อ และซื้อซ�้า ย่อมแสดงว่าลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้านั้นมาก และส�าหรับความจงรักภักดีต่อ

การบริการอิเล็กทรอนิกส์นั้น คือ ความเต็มใจของผู้รับบริการที่จะยังคงใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก 
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ผูใ้ห้บรกิารหรอืบรษิทัเดิม หรอืพฤตกิรรมการซือ้ซ�า้ และเป็นตวัเลือกแรกในการตดัสินใจเลือกให้บริการแม้ว่า

ในสถานการณ์นั้นอาจจะมีตัวเลือกมาก หรือเมื่อต้องท�าการเลือกก็จะเลือกแต่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

นัน้เพยีงรายเดยีวเท่านัน้ ซึง่ผลทีเ่กดิจากความจงรกัภกัดีนัน้เป็นส่ิงทีเ่กิดจากทศันคตแิละพฤตกิรรมทีเ่ป็นบวก

ต่อผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้ให้บริการรายอื่น ในบริบทของธุรกิจบริการอิเล็กทรอนิกส์ (สิริวรรณ บุตรตา, 2559)

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการ

บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ซึ่งแอปพลิเคชั่น 

7-11 เป็นการซือ้ขายผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของร้านสะดวกซือ้ทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในช่วงท่ีมี

สถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 โดยผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของแอป

พลิเคชัน 7-Eleven และสามารถน�าผลจากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์

ตราสินค้าและคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 

7-Eleven 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอป

พลิเคชัน 7-Eleven

สมมติฐาน

1. ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

2. คณุภาพการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์มอิีทธพิลต่อความจงรักภกัดขีองผูบ้ริโภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 

7-Eleven

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ความหมายของภาพลักษณ์ตราสินค้า

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า คอื ภาพของตราสินค้าในใจของผูบ้ริโภคหรือในความความรู้สึกนึกคดิของ

ผูบ้รโิภค ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามคีวามเกีย่วข้องกบัอารมณ์และความรู้สึกของผูบ้ริโภคในขณะทีซ่ือ้สินค้าหรอื

ใช้สินค้าซึ่งความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตราสินค้านอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของ

สินค้าด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นการแสดงออกถงึความเป็นตวัเอง คอืการใช้สินค้าเพือ่บ่งบอกถงึตวัตนของผู้ใช้ 

ไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ตนเองเป็นจริง ๆ หรือลักษณะที่ตนเองอยากให้คนอื่นมองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผู้บริโภค

มีความสัมพันธ์และคุ้นเคยกับตราสินค้า ที่เกิดจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ โดยอาจส่งผลต่อการก

ลับมาใช้ซ�้าในอนาคต (Aaker, 1996; วิรัช ลภิรัตนกุล, 2535; Pelsmacker, et.al., 2001 อ้าอิงใน พิมพ์ลภัทร 

ศรีมณฑา, 2554)
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องค์ประกอบภาพลักษณ์ตราสินค้า

Kotler (2009, อ้างอิงใน จิรชยุตม์ เสริมธนะพัฒกุล, 2559) ได้อธิบายความหมายของตราสินค้า

ไว้ว่าการสร้างตราสินค้าเป็นเรื่องส�าคัญในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของตราสินค้าที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะ

สามารถท�าให้เราก�าหนดราคาสินค้าได้สูง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 

1. คุณสมบัติ (Attributes) ยี่ห้อคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีชัดเจนของรถยนต์ เช่น รถเมอร์เซ

เดส-เบนซ์บ่งบอกว่ารถมีราคาแพง การผลิตความทนทานดีเยี่ยม และศักดิ์ศรี

2. คุณประโยชน์ (Benefits) ประโยชน์ของการท�างานและผลประโยชน์ทางอารมณ์ เช่นความ

ทนทานแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่หรือมีราคาแพงแสดงผลประโยชน์ทางอารมณ์ 

3. คุณค่า (Value) แบรนด์ที่บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับคุณค่าของผู้ผลิต เช่น รถเมอร์เซ

เดส-เบนซ์ แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของการรักษาความปลอดภัย, การท�างาน, ความผูกพันทางจิตใจและ

ศักดิ์ศรี 

4. วฒันธรรม (Culture) สนิค้าอาจเป็นตวับ่งบอกของวฒันธรรมเจ้าของ เช่น รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ 

จากประเทศเยอรมันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมเยอรมันที่แสดงออกถึงความมีระเบียบ ความมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลิกภาพ (Personality) บ่งบอกถึงบุคลิกของตราสินค้า บุคลิกภาพของ แบรนด์ของเรา 

6. ผูใ้ช้ (User) ยีห้่อจะแสดงให้เหน็ประเภทของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืใช้เพือ่ ตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคเป้าหมายในแง่ของประสิทธิภาพการท�างาน และความรู้สึกของผู้ใช้ 

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ความหมายคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

คณุภาพการบริการทางอเิลก็ทรอนกิส์ (E-Service) คอื การท�างานร่วมกนัของการบรกิารและข้อมูล

สารสนเทศ ซ่ึงการบริการจะอยู่บนระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการและลูกค้าจะ

ใช้ข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ร่วมกนั เพือ่ร่วมสร้างประสบการณ์การบริการทีด่กีว่า หรือสามารถนิยามได้ชดัเจนมาก

ขึน้ได้ คอื เป็นบรกิารบนเวบ็ไซต์ทีส่่งผ่านทางอนิเทอร์เนต็โดยการด�าเนนิการการให้บรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ 

(E-Service) อาจเป็นท้ังหมดหรือแค่บางส่วนของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้าท่ีจะด�าเนิน

การผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกัน ปทิตตา หวายสันเทียะ (2560) ได้สรุปจากความหมายข้างต้นได้

ว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การส่งมอบบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเว็บไซต์ 

ศูนย์ให้บรกิารข้อมลูและอุปกรณ์มอืถอืโดยผูใ้ห้บริการระบบและผู้ใช้งานจะใช้ข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ร่วมกนัผ่าน

ทางอินเทอร์เน็ตจนเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดีต่อการให้บริการ และความสอดคล้องระหว่าง

สิง่ทีผู่ใ้ช้งานคาดหวงัและรบัรูต่้อการให้บรกิารระบบนัน้และกลบัมาใช้บรกิารระบบอกี (Carol and Joe, 2009; 

Jukka, 2010 อ้างอิงใน ปทิตตา หวายสันเทียะ, 2560)

องค์ประกอบของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988, อ้างอิงใน ปทิตตา หวายสันเทียะ, 2560) ได้สร้างรูป

แบบของคุณภาพบรกิารและมติขิองคณุภาพบริการท่ีใช้วดัการรับรู้ของผู้รับบริการว่าบริการท่ีได้รับเป็นไปตาม

ความคาดหวังหรือไม่เพียงใด ต่อมา ในปี ค.ศ.2005 Parasuraman ได้น�าหลักของ SERVQUAL มาประยุกต์

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 492



ใช้กับธรุกจิอเิลก็ทรอนกิส์ และได้พัฒนาเครือ่งมอืในการประเมนิคณุภาพการบรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์ขึน้ใหม่

ที่ชื่อว่า “E-S-QUAL” พร้อมจัด กลุ่มของการวัดระดับคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ES-QUAL 

ถูกแบ่งมิติการวัดคุณภาพออกเป็น 4 มิติ ได้แก่

มิติที่ 1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

มิติที่ 2 การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment)

มิติที่ 3 ความสามารถของระบบ (System Availability)

มิติที่ 4 ความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ความจงรักภักดี

ความหมายของความจงรักภักดี

ความจงรักภักดี คือ ความลึกซึ่งทางข้อมูลที่ลูกค้าจะซื้อหรือใช้บริการหรือการสนับสนุนองค์กร

ในระยะยาวและสม�่าเสมอ หรือเรียกอีกค�านึงก็คือ การซื้อหรือใช้บริการซ�้านั้นเอง รวมถึงการบอกต่อแนะน�า

บุคคลอื่นพูดถึงข้อดีขององค์กร ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรู้สึกดีที่ลูกค้ามีความชื่นชอบในองค์กร ซึ่งความ

จงรักภักดีน้ันจะคงอยู่ตราบนานเท่านานจนลูกค้ารับรู้ถึงคุณค่าที่ดีขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง โดย

พฤติกรรมความจงรักภักดีนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อจะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์จากผลกระทบของศักยภาพ

การแข่งขัน (Oliver, 1999; Gronroos, 2000 อ้างอิงใน ประมวล มียอด, 2561) ลูกค้าที่มีความภักดีต่อการ

ใช้บริการ จะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อองค์กร โดยที่องค์กรคิดว่า สามารถตอบสนองความ

ปรารถนาหรือความต้องการของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งท�าให้บริษัทคู่แข่งไม่ได้รับการถูกเลือกมาพิจารณา

ในการซื้อหรือให้บริการเลยและลูกค้าเปรียบเสมือนผู้แทนขององค์กรในการเชิญชวนบุคคลใกล้ชิด ญาติและ

คนสนิทของพวกเขามาร่วมเป็นลูกค้าของบริษัท (Kumar,Werner & Reinarzt, 2006 อ้างอิงใน ประมวล มี

ยอด, 2561)

องค์ประกอบของความจงรักภักดี

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1996, อ้างใน ประมวล มียอด, 2561) ให้แนวคิดเกี่ยวกับการ

วัดความภักดีของลูกค้าในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจบริการ เพื่อน�าไปใช้ในการวัดระดับความภักดีของ

ลูกค้าที่มีกับองค์กรในการบริการมากหรือน้อยเพียงใด โดยใช้เกณฑ์จากการวัดความตั้งใจของผู้รับบริการ 

(Behavioral Intentions) ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงพฤติกรรม ทัศนคติ และกระบวนการคิดของผู้เข้ารับบริการ 

แนวคดินีส้ามารถน�าไปใช้พจิารณาวดัระดบัความ ภกัดขีองลูกค้าต่อธุรกิจ ซึง่ปัจจัยการวดัความภกัดขีองผูร้บั

บริการควรประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ 

มิติแรก คือ พฤติกรรมการบอกต่อ (Word-of-Mouth Communication) เป็นการกล่าวถึงหรือการ

แสดงออกของลกูค้าหลังจากใช้บรกิารแล้ว จนเกิดความประทบัใจ ท�าให้มกีารบอกต่อหรือแนะน�าเพือ่ให้บคุคล

อ่ืนๆ สนใจใช้บริการด้วยพฤติกรรมนี้สืบเนื่องมาจากการมีทัศนคติที่ดีต่อธุรกิจอีกทั้งในปัจจุบันการทางการ

ตลาดบอกต่อ (Viral Marketing) เริ่มมีอิทธิพลและได้รับความนิยมมากขึ้นจึงเป็นช่องทางที่ทรงพลังในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้าที่มีความภักดีจะเป็นส่ือกลางที่จะช่วยกระจาย

ข้อมูลขององค์กรผ่านการสื่อสารในโลกออนไลน์ท่ีก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังเป็นช่องทางที่
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สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และมีฐานข้อมูลที่กว้างขวางขึ้น ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้กลับมานั้นหมายถึง การเพิ่ม

ฐานของลูกค้าใหม่และผลก�าไรในระยะยาวของธุรกิจ 

มิติที่สอง คือ ความตั้งใจซื้อ (Purchase Intention) มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของลูกค้าที่ตัดสินใจ

เลือกใช้สินค้าหรอืบรกิารผ่านกระบวนการรบัรูต่้าง ๆ  แต่ยงัไม่ได้ลงมอืกระท�าอย่างไรกต็าม ความรูส้กึนีแ้สดง

ถงึพฤตกิรรมการซือ้ล่วงหน้าของลกูค้าได้ เพราะความตัง้ใจซือ้เป็นตวัแปรหน่ึงทีใ่ช้วดัความภกัดขีองลูกค้า ท้ังนี้

ตัวแปรนี้ระบุถึงทัศนคติเชิงบวกของลูกค้าต่อธุรกิจ และเป็นเหตุผลของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ตามมา เช่น การ

บอกต่อ การแนะน�าและพฤติกรรมการซื้อซ�้า ซึ่งเมื่อลูกค้าใช้บริการขององค์กรแล้ว รู้สึกประทับใจก็จะสร้าง

การจดจ�าในใจของลูกค้าและกลายมาเป็นตัวเลือกแรกในการตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการกับองค์กรนั้นอีก

มิติที่สาม คือ ความอ่อนไหวต่อราคา (Price Sensitive) หมายถึงว่าการจูงใจด้านราคาของคู่แข่ง

จะไม่มีผลต่อลูกค้าที่มีความภักดีสูง ต่างจากลูกค้าที่มีความภักดีต�่าที่จะให้ความสนใจเรื่องราคาเป็นส�าคัญ 

เนือ่งจากลูกค้าเตม็ใจจะจ่ายโดยไม่สนใจราคาของคูแ่ข่ง ดงัน้ันองค์กรต้องท�าให้ลูกค้ามคีวามภกัดกีบัธรุกิจให้

มากทีสุ่ด อย่างไรกต็ามลกูค้ามกัให้ความส�าคญัด้านราคาเป็นหลักในการเลือกใช้บริการถึงแม้จะม ีความภกัดี

เดมิอยู่แล้วกต็าม แต่กม็โีอกาสเปลีย่นไปใช้บรกิารของคูแ่ข่งทีม่รีาคาต�า่กว่าหากระดบัความภกัดขีองลกูค้าน้ัน

มีระดับลดลงเรื่อย ๆ 

มิติท่ีสี่ คือ พฤติกรรมการร้องเรียน (Complaining Behavior) เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่พอใจการ

บรกิาร ลูกค้าอาจร้องเรยีนกบัธรุกจิโดยตรงหรอืด�าเนินการด้วยวธิอืีน่ เช่น บอกต่อบคุคลอืน่ ส่งเร่ืองไปยังสือ่

ออนไลน์ ในปัจจบุนันีห้ากมกีารร้องเรยีนสูโ่ลกออนไลน์แล้ว กระบวนการแพร่กระจายของข้อมลูจะขยายไปสู่

สาธารณชนได้ในระยะเวลาทีร่วดเรว็มาก ซึง่จะเป็นผลกระทบเชงิลบกับภาพลักษณ์ของธรุกิจขององค์กร ควร

น�าข้อมลูจากพฤตกิรรมการร้องเรยีนไปบรหิารจดัการและปรับปรุงส่วนงานทีบ่กพร่อง รวมถึงการจัดระเบียบ

และมาตรการใหม่ ๆ เพื่อการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิผลต่อองค์กร

กรอบแนวคิดการวิจัย

        ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
- ด้านคุณสมบัติ
- ด้านคุณประโยชน์
- ด้านคุณค่า
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านบุคลิกภาพ
- ด้านผู้ใช้

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
- ด้านคุณสมบัติ
- ด้านคุณประโยชน์
- ด้านคุณค่า
- ด้านวัฒนธรรม
- ด้านบุคลิกภาพ
- ด้านผู้ใช้

คุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

- ความมีประสิทธิภาพ
- การบรรลุเป้าหมาย
- ความสามารถของระบบ
- ความเป็นส่วนตัว
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วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคท่ีใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งไม่ทราบ

จ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ W.G. Cochran ในการค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยก�าหนด

ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความเคล่ือนร้อยละ 5 ได้จ�านวนขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 

ตวัอย่าง เพือ่ความสะดวกในการประเมนิผลและวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัจงึใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง 

ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขก�าหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง โดยเก็บข้อมูลออนไลน์

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่างการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) และเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven จ�านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้ค�าถามคัด

กรองว่า เป็นสมาชิกของ แอปพลิเคชัน 7-Eleven และ เคยใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven หรือไม่ จากนั้นให้ผู้ที่

ผ่านค�าถามคัดกรองเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ

1. การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content Validity) ผูว้จิยัน�าแบบสอบถามไปทดสอบ

ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หาโดยผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 3 ท่าน เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา ลักษณะของ

การใช้ภาษา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วน�าข้อมลูการตรวจมาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้มคีวามชดัเจนและ

ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยผลท่ีได้จากการทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (IOC) มคีะแนน

อยู่ในช่วง 0.5 – 1.0 แสดงว่าข้อค�าถามทีน่�ามาพฒันามคีวามเท่ียงตรงของเนือ้หาและครอบคลุมวตัถุประสงค์

ของงานวิจัย

2. การตรวจสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) แบบสอบถามเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความ

เทีย่งตรงจากผูเ้ชีย่วชาญผู้วจิยัเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชัน้ 7-Eleven จ�านวน 50 ชุด แล้วน�าไป 

ทดสอบความเชื่อมั่นก่อนจะน�าไปเก็บข้อมูลจริง ผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธีครอนบาช (Cronbach’s 

alpha) พบว่าค่าความเชือ่มัน่ของทุกตวัแปรเกินกว่า 0.7 โดยตวัแปรภาพลักษณ์ตราสินค้ามค่ีาสัมประสิทธิข์อง

แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.955 ตัวแปรคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์มีค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟา

ครอนบาค เท่ากับ 0.944 และตัวแปรความจงรักภักดี มีค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.931 

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 

ตัวแปร จ�านวนข้อค�าถาม Cronbach’s Alpha

ภาพลักษณ์ตราสินค้า 26 0.955

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 22 0.944

ความจงรักภักดี 16 0.931
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งท�าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard De-

viation) ในการอธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ข้อมูล

ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้

แอปพลิเคชัน 7-Eleven

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ซึ่งท�าการการวิเคราะห์โดยใช้สถิติการ

ถดถอยเชงิพหคูุณ (Multiple Regression) ในการทดสอบสมมตฐิานภาพลกัษณ์ตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อความจงรกั

ภักดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และคณุภาพการบริการทางอเิล็กทรอนกิส์ทีส่่งผลต่อความจงรกั

ภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven

สรุปผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาภาพลักษณ์ตราสินค้า

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาพลักษณ์ตราสินค้าแอปพลิเคชัน 

7-Eleven โดยภาพรวมและรายด้าน

ภาพลักษณ์ตราสินค้า MEAN S.D. แปลผล

1. ด้านคุณสมบัติ 4.00 0.617 มาก

2. ด้านคุณประโยชน์ 4.00 0.616 มาก

3. ด้านคุณค่า 4.00 0.593 มาก

4. ด้านวัฒนธรรม 3.99 0.621 มาก

5. ด้านบุคลิกภาพ 4.03 0.620 มาก

6. ด้านผู้ใช้ 4.06 0.598 มาก

รวม 4.01 0.584 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมของภาพลักษณ์ตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (MEAN=4.01, 

S.D.=0.584) เมือ่พจิารณาเป็นรายด้านโดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย พบว่า ด้านผูใ้ช้ มค่ีาเฉลีย่มาก

ที่สุด (MEAN=4.06, S.D.=0.598) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพ (MEAN=4.03, S.D.=0.620) ด้านคุณสมบัติ 

(MEAN=4.00, S.D.=0.617) ด้านคุณประโยชน์ (MEAN=4.00, S.D.=0.616) ด้านคุณค่า (MEAN=4.00, 

S.D.=0.593) และด้านวัฒนธรรม (MEAN=3.99, S.D.=0.621)
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาคุณภาพการบริการทางอิเล็อทรอนิกส์

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์

ของแอปพลิเคชัน 7-Eleven โดยภาพรวมและรายด้าน

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ MEAN S.D. แปลผล

1. ด้านความมีประสิทธิภาพ 4.01 0.600 มาก

2. ด้านการบรรลุเป้าหมาย 4.03 0.589 มาก

3. ด้านความสามารถของระบบ 4.00 0.623 มาก

4. ด้านความเป็นส่วนตัว 4.01 0.674 มาก

รวม 4.01 0.595 มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ภาพรวมของคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก 

(MEAN=4.01, S.D.=0.595) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้าน

การบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด (MEAN=4.03, S.D.=0.589) รองลงมาคือ ด้านความเป็นส่วนตัว 

(MEAN=4.01, S.D.=0.674) ด้านความมีประสิทธิภาพ (MEAN=4.01, S.D.=0.600) และด้านความสามารถ

ของระบบ (MEAN=4.00, S.D.=0.623)

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาความจงรักภักดี

ตารางที ่4 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความจงรักภกัดีแอปพลิเคชนั 7-Eleven 

โดยภาพรวมและรายด้าน

ความจงรักภักดี MEAN S.D. แปลผล

1. ด้านการบอกต่อ 3.99 0.609 มาก

2. ด้านความตั้งใจซื้อ 4.02 0.562 มาก

3. ด้านความอ่อนไหวต่อราคา 3.99 0.615 มาก

4. ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน 4.04 0.600 มาก

รวม 4.01 0.567 มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ภาพรวมของความจงรักภักดีอยู่ในระดับมาก (MEAN=4.01, S.D.=0.567) 

เม่ือพิจารณาเป็นร้ายด้านโดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน มีค่า

เฉล่ียมากที่สุด (MEAN=4.04, S.D.=0.600) รองลงมาคือ ด้านความตั้งใจซื้อ (MEAN=4.02, S.D.=0.562) 

ด้านความอ่อนไหวต่อราคา (MEAN=3.99, S.D.=0.615) และด้านการบอกต่อ (MEAN=3.99, S.D.=0.609) 
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การทดสอบสมมตฐิานภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้

แอปพลิเคชัน 7-Eleven

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ 

ความจงรักภักดีแอปพลิเคชัน 7-Eleven โดยภาพรวม

ภาพลักษณ์ตราสินค้า
ค่าสัมประสิทธิ์

t P-value
คะแนนดิบ Std. Error คะแนนมาตรฐาน

ค่าคงที่ .703 .107 6.558 .000

ด้านคุณสมบัติ (X
1
) -.003 .073 -.003 -.040 .968

ด้านคุณประโยชน์ (X
2
) .070 .070 .077 1.008 .314

ด้านคุณค่า (X
3
) .050 .085 .052 .588 .557

ด้านวัฒนธรรม (X
4
) .269 .069 .295 3.896 .000

ด้านบุคลิกภาพ (X
5
) .201 .071 .219 2.818 .005

ด้านผู้ใช้ (X
6
) .235 .082 .248 2.864 .004

R=0.851, R2=0.724, Adj R2=0.720, F=165.602, P-value=0.000

จากตารางที่ 5 พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าสามารถอธิบายความแปรปรวนความจงรักภักดี

ของผู้บริโภคท่ีใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven โดยรวม ได้ร้อยละ 72.40 (R2=0.724) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า มี 3 ด้าน ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ได้แก่ ด้าน

วัฒนธรรม (X
4
) ด้านบุคลิกภาพ (X

5
) และด้านผู้ใช้ (X

6
) เรียงล�าดับความส�าคัญ คือ ด้านวัฒนธรรม (X

4
) 

ด้านผู้ใช้ (X
6
) และด้านบุคลิกภาพ (X

5
) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.295, 0.248 และ 

0.219 ตามล�าดับ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า หากด้านวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น  

1 หน่วย จะท�าให้ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น 0.295 หน่วย ด้านผู้ใช้ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงรักภักดี

เพิ่มขึ้น 0.248 หน่วย และด้านบุคลิกภาพ เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น 0.219 โดยพบว่า 

ด้านคุณสมบัติ (X
1
) ด้านคุณประโยชน์ (X

2
) และด้านคุณค่า (X

3
) ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภค 

ที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ

 Y’ = 0.703 + 0.269 (X
4
) + 0.201 (X

5
) + 0.235 (X

6
)

สมการคะแนนมาตรฐาน

 Z’y = 0.295 (X
4
) + 0.219 (X

5
) + 0.248 (X

6
)

การทดสอบสมมตฐิานคณุภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์มอิีทธพิลต่อความจงรักภกัดีของผู้บริโภค

ที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven
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ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีแอปพลิเคชัน 7-Eleven โดยภาพรวม

คุณภาพการบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ค่าสัมประสิทธิ์
t P-value

คะแนนดิบ Std. Error คะแนนมาตรฐาน

ค่าคงที่ .698 .106 6.600 .000

ด้านความมีประสิทธิภาพ (X
1
) .240 .098 .254 2.449 .015

ด้านการบรรลุเป้าหมาย (X
2
) .416 .092 .432 4.503 .000

ด้านความสามารถของระบบ (X
3
) .123 .063 .135 1.951 .052

ด้านความเป็นส่วนตัว (X
4
) .046 .048 .048 .959 .338

R=0.852, R2=0.726, Adj R2=0.723, F=252.116, P-value=0.00

จากตารางที ่6 พบว่า คณุภาพการบรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์สามารถอธบิายความแปรปรวนความ

จงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลิเคชนั 7-Eleven โดยรวม ได้ร้อยละ 72.60 (R2=0.726) เมือ่พจิารณาเป็นราย

ด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ทีม่อีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 7-Eleven ได้แก่ ด้านความ

มปีระสทิธภิาพ (X
1
) และ ด้านการบรรลเุป้าหมาย (X2) เรียงล�าดับความส�าคญั คอื ด้านการบรรลเุป้าหมาย (X

2
) 

และ ด้านความมีประสิทธิภาพ (X
1
) มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานเท่ากับ 0.432 และ 0.254 ตามล�าดับ 

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 หมายความว่า หากด้านการบรรลเุป้าหมาย เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท�าให้

ความจงรักภักดีเพิ่มขึ้น 0.432 หน่วย และหากด้านการบรรลุเป้าหมาย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ความจงรัก

ภักดีเพิ่มขึ้น 0.254 หน่วย โดยพบว่า ด้านความสามารถของระบบ (X
3
) และ ด้านความเป็นส่วนตัว (X

4
) ไม่มี

อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และสามารถเขียนสมการถดถอยได้ดังนี้

สมการคะแนนดิบ

 Y’= 0.698 + 0.240 (X
1
) + 0.416 (X

2
)

สมการคะแนนมาตรฐาน

 Z’y = 0.254 (X
1
) + 0.432 (X

2
) 

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการวิจัยภาพลกัษณ์ตราสนิค้า พบว่า ด้านวัฒนธรรม บคุลิกภาพ และผู้ใช้ มอิีทธพิลต่อความ

จงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 7-Eleven หากปัจจยัภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านวฒันธรรม บคุลิกภาพ 

และผู้ใช้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความจงรักภักดีของผู้บริโภคท่ีใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้

บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven มองว่าการที่ 7-Eleven ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และความรับ

ผดิชอบต่อสังคม จะท�าให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารหรอืซือ้สนิค้าจากแอปพลเิคชนั 7-Eleven ได้ง่ายข้ึน 

รวมถึงผู้บริโภคใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven ต้องการสินค้าที่มีหลากหลาย มีความทันสมัย มีความเชี่ยวชาญใน

การให้บรกิาร สามารถปรบัตวัในยุคปัจจบุนัได้ด ีและผูบ้รโิภคทีใ่ช้แอปพลเิคชนั 7-Eleven ชืน่ชอบความสะดวก

สบายในการใช้บรกิารหรอืซือ้สนิค้า และช่ืนชอบสินค้าทีม่คีณุภาพด ีราคาถกู มกีารจดัโปรโมชัน่อย่างต่อเนือ่ง 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัญญ์วรา ไทยหาญ (2562) ที่สรุปไว้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand image) 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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คือ ภาพที่เกิดขึ้นภายในใจของผู้บริโภค ความรู้สึกในทางบวกที่มีต่อตราสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่มีความแตก

ต่างจากตราสินค้าอื่นเป็นคุณลักษณะเฉพาะของตราสินค้านั้น โดยอาศัยการเชื่อมโยงตราสินค้าการรับรู้และ

ประสบการณ์ของผูบ้รโิภค ใช้แล้วรูส้กึคุม้ค่าและภาคภมูใิจทีไ่ด้ใช้ จนเกิดความจงรักภกัดต่ีอตราสินค้าในทีส่ดุ 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัย สรีพร โพธิ์งาม (2558) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า ความเชื่อ

ถือ และความพึงพอใจต่อความภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า

ด้านคณุสมบติั ด้านคณุประโยชน์ ด้านคณุค่า ด้านวฒันธรรม ด้านบคุลกิภาพ และด้านผูใ้ช้มอีทิธพิลต่อความ

จงรักภักดีต่อลาซาด้าของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ผลการวิจัยคุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ และด้าน

การบรรลุเป้าหมาย มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven หากคุณภาพการ

บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมีประสิทธิภาพ และด้านการบรรลุเป้าหมายเพ่ิมข้ึน จะส่งผลให้ความ

จงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากระบบของแอปพลิเคชัน 7-Eleven 

สามารถเข้าถงึระบบหรอืข้อมลูต่างๆ ได้ง่าย ช่วยให้ค้นหาส่ิงทีผู้่บริโภคต้องการและใช้งานง่าย รวมทัง้สามารถ

ให้บรกิารหรือน�าเสนอสนิค้าได้อย่างรวดเรว็หรอืในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ถกูต้องและแม่นย�า ซึง่สอดคล้องกบั  

ปทิตตา หวายสันเทียะ (2560) สรุปไว้ว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การส่งมอบบริการโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเว็บไซต์ ศูนย์ให้บริการข้อมูลและอุปกรณ์มือถือโดยผู้ให้บริการระบบและ 

ผูใ้ช้งานจะใช้ข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ร่วมกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตจนเกดิความพึงพอใจและเกดิความจงรักภกัดีต่อ

การให้บรกิาร และความสอดคล้องระหว่างสิง่ท่ีผู้ใช้งานคาดหวงัและรับรู้ต่อการให้บริการระบบน้ันและกลับมา

ใช้บริการระบบอีก และยังสอดคล้องกับงานวิจัย นวรัตน์ ช่วยบุญชู, อรจันทร์ ศิริโชติ, และ เจษฎา นกน้อย 

(2562) ศกึษาเรือ่ง การยอมรบัเทคโนโลยแีละคณุภาพการบริการทีม่อิีทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูใ้ช้บริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ด้านความมีประสิทธิภาพ ด้านการท�าให้บรรลุเป้าหมาย ด้านความพร้อมของ

ระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้

 1.1 จากผลการศกึษาพบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าด้านวฒันธรรมมอีทิธพิลต่อความจงรกัภกัดี

ของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนั้นทาง 7-Eleven ควรให้ความ

ส�าคัญในเรื่องดังกล่าว ควรมีการท�าประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ในเรื่องของการด�าเนินธุรกิจอย่างใส

สะอาด มีโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในทุก ๆปีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกดีและมั่นใจทุกครั้งที่

ใช้บริการหรือซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven

 1.2 จากผลการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าด้านผู้ใช้มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของ 

ผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และมีค่าเฉล่ียระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก ที่บ่งบอกว่าผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ชื่นชอบความทันสมัย ช่ืนชอบบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและให้ความสะดวกสบาย

จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และยังชื่นชอบสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก จากการใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven  

ดังนั้นทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven ควรมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ที่บ่งบอกถึงความทันสมัย และ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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ให้ความสะดวกสบายจากการซ้ือสนิค้าหรอืบริการ ท�าให้ผู้ใช้ได้สมัผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้แอปพลเิค

ชันที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบันและเกิดการประทับใจ โดยเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้ใช้มีความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 

 1.3 จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการบรรลุเป้าหมาย 

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยุ่ใน

ระดบัมาก รวมถงึด้านการบรรลเุป้าหมายมค่ีาเฉล่ียทีม่ากกว่าด้านความมปีระสิทธภิาพ ด้านความสามารถของ

ระบบ และด้านความเป็นส่วนตัว แต่ถึงอย่างนั้น ทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven ควรมีการพัฒนาการให้บริการ

ให้สามารถแสดงผลข้อมลูได้อย่างถกูต้องตามค�าส่ังของผู้บริโภค สามารถตอบสนองค�าส่ังการท�างานได้อย่าง

รวดเรว็ แสดงผลข้อมลูในระยะเวลาทีเ่หมาะสม และสามารถด�าเนนิการได้ทนัทีเ่มือ่มคี�าส่ังจากผู้บริโภค ซึง่จะ

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจท่ีจะใช้บริการต่อไปและเลือกแอปพลิเคชัน 7-Eleven เป็นตัวเลือกล�าดับ

แรกในการใช้บริการหรือซื้อสินค้า

 1.4 จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมีประสิทธิภาพ

มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven และมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยุ่ใน

ระดับมาก ดังนั้นทางแอปพลิเคชัน 7-Eleven ต้องให้ความส�าคัญและปรับปรุงคุณภาพการบริการระบบแอป

พลิเคชนั 7-Eleven ให้ง่านต่อการใช้งานและมคีวามรวดเร็วในการท�าธรุกรรมทางการเงิน ต้องมกีารจดัวางรปู

แบบของระบบที่ง่ายต่อการค้นหา มีความรวดเร็วในการใช้งานและแสดงผลข้อมูล และมีการจัดวางรูปแบบ

โครงสร้างของสารสนเทศไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้บริโภคที่ใช้แอปพลิเคชัน 7-Eleven เกิดความพึงพอใจและ

กลับมาใช้ซ�้า 

2. ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 การศกึษาในครัง้น้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นภาคใต้และไม่ครอบคลมุทัง้ 77 

จงัหวดัทัว่ประเทศไทย ดังน้ันในการศกึษาคร้ังต่อไปควรท�าการศกึษาครอบคลุมทกุ 77 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

 2.2 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีน้ันไม่ได้มีเพียงปัจจัยภาพลักษณ์ตราสินค้า และ

คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรท�าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่

มคีวามสัมพันธ์กบัความจงรกัภกัดคีวบคูก่บปัจจยัทีใ่ช้ศกึษาในครัง้นี ้เพือ่ให้สามารถพยากรณ์ความจงรกัภกัดี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2.3 การศึกษาในครั้งนี้ มีการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ในช่วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน 

2564 ซึง่เป็นช่วงทีร่ฐัประกาศมาตรการลอ็กดาวน์ ส่งผลให้บริการหรือฟังก์ชนัทีผู้่ตอบแบบสอบถามใช้ส่วนใหญ่  

คือ 7-Delivery ดังน้ันในการศึกษาครั้งถัดไป ควรเก็บแบบสอบถามให้ช่วงท่ีสถานการณ์ในประเทศไทย 

เป็นปกติและไม่มีมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อให้ผลการศึกษาที่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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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 

Abstract

This study aimed to 1) study the perceived values of Samsung mobile phones in the  

province of Songkhla, and 2) study the perceived values of Samsung mobile phones affecting decision 

to purchase them in the province of Songkhla. The respondents were Samsung owners from Songkhla 

province. Purposive sampling method was used in the study. The research instruments were 385 

questionnaires, statistics for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 

deviation and multiple regression analysis at the significance level of 0.05. The research found that 

the majority of the tourists were male. The age was between 18-24 years and the majority of them 

were single. Most of them were general employee. Income is less than 10,000 baht per month and 

most of them are undergraduate. The hypothesis test was founded that the factors of Brand Equity 
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Perceived Values which effect Decision to Purchase Samsung Mobile Phones of Consumer in Songkhla 

Province at 0.05 level were brand awareness perceived quality brand association and brand royalty.

Keywords : Brand equity, decision making process, Samsung mobile phone

บทน�า

ในปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะใช้ส�าหรับ

การติดต่อสื่อสาร ติดต่อธุรกิจ หรือใช้เพื่อความบันเทิง โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ ฟีเจอร์โฟน (Feature phone) ซึ่งเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งแอพพลิเคชั่นของรุ่นนั้นๆ ไว้อย่างครบ

ถ้วนแล้ว ท�าให้ไม่สามารถดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่เพิม่ได้อกีและสมาร์ทโฟน (Smart phone) ซึง่เป็นโทรศพัท์

เคลือ่นทีที่ส่ามารถตดิตัง้แอพพลเิคชัน่เพิม่เตมิได้ตามความต้องการสมาร์ทโฟนจงึตอบสนองต่อความต้องการ

ของผูบ้รโิภคได้มากกว่าท�าให้ตลาดสมาร์ทโฟนเตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง ตลาดมอืถอืจนีฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็จน

ท�าให้มยีอดขายโทรศพัท์ยีห้่อ Huawei เพิม่ขึน้ 12% ในช่วงไตรมาสที ่2 เน่ืองจากสามารถควบคมุสถานการณ์

การระบาดของโรค Covid-19 ได้ดีกว่าประเทศอ่ืนๆ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสที่ 3 ประเทศอ่ืนเร่ิมฟื้นตัว 

ท�าให้โทรศัพท์ยี่ห้อ Samsung กลับมาเป็นบริษัทที่ขายมือถือมากเป็นอันดับ 1 ของโลก นอกจากนี้โทรศัพท์

ยี่ห้อ Xiaomi สามารถท�ายอดขายได้เป็นอันดับ 3 แซงหน้าโทรศัพท์ยี่ห้อ Apple เพราะเนื่องจาก Apple วาง

จ�าหน่ายโทรศัพท์รุ่นใหม่ในช่วงปลายปีสืบค้นการส�ารวจส่วนแบ่งการตลาดของสมาร์ทโฟน ในปี พ.ศ. 2563 

จาก (https://positioningmag.com/1303761) พบว่า สมาร์ทโฟนแบรนด์ Samsung เป็นผูน้�าตลาดสมาร์ทโฟน  

โดยมีส่วนแบ่งอยู ่ที่ 22.7% ยอดขาย 80.4 ล้านเคร่ือง ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสอง Huawei  

ส่วนแบ่งตลาด 14.7% ยอดขาย 51.9 ล้านเครื่อง ตามมาด้วย แบรนด์ Xiaomi ส่วนแบ่งตลาด 13.1%  

ยอดขาย 46.5 ล้านเครื่อง, คู่แข่งคนส�าคัญ อย่าง Apple ส่วนแบ่งตลาด 11.8% ยอดขาย 41.6 ล้านเครื่อง 

และ Vivo ส่วนแบ่งการตลาด 8.9% ยอดขาย 31.5 ล้านเครื่อง 

จากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของตลาดสมาร์ทโฟนท�าให้บริษัทต่างๆ ได้หันมาให้ความส�าคัญ

กับการผลิตสมาร์ทโฟนเพ่ิมมากขึ้น โทรศัพท์เคล่ือนท่ีตราซัมซุงก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เข้ามาแข่งขันในตลาด

สมาร์ทโฟน ซึ่งบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ได้มีการปรับรูปแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีความทันสมัยตรง

กับความต้องการของผู้บริโภค เจาะกลุ่มตลาดทุกกลุ่มและยังมีการก�าหนดราคาให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ส่วน

แบ่งทางการตลาดที่สูงข้ึน แต่เน่ืองจากในปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป การแข่งขันด้าน

ราคาซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อนั้น ไม่อาจท�าให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จในระยะยาวได้ การท�าให้

ผู้บริโภครู้จักตราสินค้าและรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้าจะก่อให้เกิดคุณค่าตราสินค้าในใจของผู้บริโภค เช่น 

มีความรู้สึกชอบ มั่นใจ พึงพอใจในตราสินค้านั้นมากกว่าตราสินค้าอื่น จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสิน

ใจซื้อตราสินค้านั้นๆ ท�าให้สามารถตั้งราคาได้สูงขึ้น เกิดความภักดีต่อตราสินค้าและเกิดการซื้อซ�้า แต่ทว่ามี

สมาร์ทโฟนแบรนด์ใหม่ๆ เข้าสูต่ลาดอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ตลาดสมาร์ทโฟนมกีารแข่งขันสงูทัง้ด้านภาพลกัษณ์

ของตราสินค้า ดีไซน์เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น ราคาและอื่นๆ

จากความส�าคญัดงักล่าวผูว้จิยัสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการรับรู้คุณค่าตราสนิค้าท่ีส่งผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผู ้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา โดยคาดว่าการศึกษาในครั้งนี ้

จะช่วยเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและสามารถน�าข้อมูลที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบ

การหรือผูป้ระกอบธรุกจิในการบรหิารตราสนิค้าและพฒันาคณุค่าตราสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

2. เพื่อศึกษาคุณค่าตราสินค้าโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของ 

ผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้

จ�าเนยีร ช่วงโชต ิ(2532) ความหมายของการรับรู้ว่า หมายถึง กระบวนการในการเลอืกรับการจดั

ระเบียบและการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่บุคคลพบเห็น หรือมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องด้วยในส่ิงแวดล้อม

หนึ่งๆ การรับรู้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนโดยทั่วไปบุคคลจะเข้าใจว่า การรับรู้คือ การรู้ การเห็น การได้ยิน 

การได้กลิ่น การรับสัมผัส จากอวัยวะทั้ง 5 ซึ่งมิใช่เพียงเท่าน้ันการรับรู้จะเร่ิมต้ังแต่เมื่อมีการรับสัมผัส และ 

จะเข้าระบบประสาทส่วนกลาง เพือ่เกบ็ข้อมูลต่างๆ ไว้ผสมผสานกับ ส่ิงทีเ่กิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์

ทีผ่่านมา แล้วประมวลข้อมลูเชือ่มโยงไปยงัศนูย์กลาง การควบคมุระบบประสาทต่างๆ ท�าให้เกดิปฏกิริยิาตอบ

สนอง การรับรู้คือการสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation) การรับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผัสที่ได้

รับออกเป็นส่ิงหน่ึงสิ่งใดที่มีความหมายหรือที่รู้จักเข้าใจ ซึ่งในการแปลหรือตีความนี้จ�าเป็นท่ีอินทรีย์จะต้อง

ใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม หรือความชัดเจนที่เคยมีมาแต่หนหลัง ถ้าไม่มีความรูปเดิมก็จะไม่มีการ

รับรูปสิ่งเร้านั้น ๆ จะมีแต่เพียงการสัมผัสสิ่งเร้าเท่านั้น

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า

ในการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าตราสินค้าได้มีผู้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

ไว้มาก จากการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนคติที่แตกต่างกันไว้ แนวคิดเกี่ยวกับ

คณุค่าตราสินค้า (Brand Equity) เป็นแนวคดิทีไ่ด้มีการคดิค้นและพฒันาในยคุทศวรรษที ่1980 (Keller. 1998) 

โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า(Brand) เป็นพื้นฐานคุณค่าตราสินค้าเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่ามีความ

ส�าคัญทั้งทางด้านธุรกิจ และด้านวิชาการ โดยแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวคิดนี้มีอยู่ด้วยกัน  

2 แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจทางด้านการเงิน (Financially-based Motivation) เป็นการประเมินคุณค่าตราสินค้า

เพื่อจุดมุ่งหมายทางด้านการเงินการบัญชี ในลักษณะที่ตราสินค้าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าของบริษัท และแรง

จูงใจทางด้านกลยุทธ์ (Strategy-based Motivation) ซึ่งเป็นการท�าเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อใช้เป็น

พื้นฐานในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องแม่นย�างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านคุณค่า

ตราสินค้าทีผ่่านมามผีูใ้ห้จ�ากดัความและกรอบแนวคดิไว้แตกต่างกนั โดยแนวคดิและมมุมองทีแ่ตกต่างกันนัน้

จะท�าให้มีแบบจ�าลองที่แตกต่างกันด้วย โดย Aaker (1991,1996) ได้แบ่งการสร้างคุณค่าตราสินค้าออกเป็น  

4 มติิ ได้แก่ การตระหนกัถงึตราสนิค้า (Brand Awareness) การรับรูค้ณุภาพ (Brand Perceived Quality) เชือ่ม

โยงกับตราสินค้า (Brand Associations) และความภักดีต่อตราสินค้า (Loyalty)

การตระหนักถึงตราสินค้า (Brand Awareness) สามารถระบุความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

(A Competitive Advantage) การรู้จักตราสินค้าท�าให้ลูกค้าเกิดความคุ้นเคย (Familiar) การจดจ�าตราสินค้า 

(Recognition) และระลึกถึงตราสินค้า (Recall) 
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การรับรู้คุณภาพของตราสินค้า (Brand Perceived Quality) เป็นการรับรู้ของลูกค้าต่อเหตุผลใน

การซ้ือตราสินค้า การรับรู้คุณภาพของตราสินค้าสะท้อนถึงคุณภาพท่ีเหนือกว่าสินค้าตราอื่นของตราสินค้า

ตราใดตราหนึ่ง คุณสมบัติของสินค้า (Product Attributes) เป็นส่ิงที่ท�าให้ลูกค้าได้รับทราบถึงความแตกต่าง

และต�าแหน่งของสินค้านั้น ดังนั้นสิ่งที่องค์กรธุรกิจต้องท�าคือ การเอาใจใส่ต่อคุณภาพของตราสินค้า

ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้า (Brand Associations) คือคุณลักษณะของตราสินค้า (Product  

Attributes) คุณประโยชน์ต่อลูกค้า (Customer Benefit) ท่ีเชื่อมโยงความทรงจ�าของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้า  

ความเชื่อมโยงต่อตราสินค้ามีบทบาทส�าคัญต่อการประเมินตราสินค้า (Product Evaluation) และการ

เลือกตราสินค้า (Brand Choices) ด้วยความเชื่อมโยงต่อตราสินค้าช่วยให้ลูกค้ามีทัศนคติ ท่ีดีต่อตราสินค้า  

(Aaker.1991)

ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นสิ่งแสดงถึงความยึดมั่นและความพึงพอใจของลูกค้ามีต่อตราสินค้า 

ความภกัดต่ีอตราสนิค้าช่วยควบคมุต้นทุนทางการตลาด ทัง้ยงัช่วยป้องกนัคูแ่ข่งขนัในตลาดเดยีวกนั และท้าย

ที่สุดความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลให้ตราสินค้า มีความคงทน หรือยืนนาน

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ

ฟิลลิป คอตเลอร์, ( Kotler,Philip.2016 ) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค ( Consumer 

Behavior) หมายถึง การกระท�าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้

สินค้าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท�าของบุคคลท่ีเกี่ยวกับการซื้อและ

การใช้สินค้า การศึกษากระบวนการตัดสินใจ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อตั้งแต่แรง

จูงใจหรือแรงกระตุ้นที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดความต้องการจนกระทั่งเกิดความตัดสินใจซื้อสินค้าในที่สุด

4 กรอบแนวคิดตามทฤษฎี

1. การตระหนักถึงตราสินค้า 

2. การรับรู้คุณภาพ

3. เชื่อมโยงกับตราสินค้า

4. ความภักดีต่อตราสินค้า

(Aaker,1996) 

กระบวนการตัดสินใจ

(Kotler,2003)

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ท�าการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อโทรศัพท์

มือถือยี่ห้อซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลาทั้งเพศชายและหญิงซึ่งไม่ทราบจ�านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีการ

ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้หลกัการค�านวณของ W.G.cochran  ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% สัดส่วน

ของความคลาดเคลือ่นเท่ากับ 0.05 จากผลการค�านวณจะได้ขนาดกลุม่ตวัอย่าง (n) = 384.16 ผูว้จัิยจงึก�าหนด

กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ เป็นจ�านวนทั้งหมด 385 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ใช้วิธีการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sam-

pling Technique) และเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บแบบสอบถามผ่าน

ระบบออนไลน์ ซึ่งแบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีลักษณะแบบตรวจ

สอบรายการ (check-List) คือ ให้เลือกตอบเพียง 1 ค�าตอบ มีจ�านวน 1 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคที่ซื้อ

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลา จ�านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการ

ศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่วนที่ 3 แบบการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับด้านคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคท่ีซ้ือ

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลา จ�านวน 22 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้

บริโภคที่ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลา จ�านวน 8 ข้อ

3. วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล

การศกึษาจากทฤษฎ ีข้อมลูทางเอกสาร เวบ็ไซต์ และงานวจัิยต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องและกรอบแนวคดิ

ในการศกึษา เพ่ือสร้างแบบสอบถามและข้อมลูปฐมภมูเิป็นการน�าข้อมลูจากผูบ้รโิภคทีซ่ือ้โทรศพัท์มอืถอืยีห้่อ

ซัมซุงในเขตจังหวัดสงขลาที่ตอบแบบสอบถามมา เพื่อวัดการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้โทรศพัท์มอืถอืยีห้่อซมัซงุของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์ให้กลุม่

ตัวอย่างผ่านทางกลุ่มเว็บไซต์ Facebook ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยในจังหวัดสงขลา โดยมีค�าถามคัดกรอง

คือเป็นผู้ที่เคยซื้อโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุง ก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 385 คน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติมี 2 ขั้น

ตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) การทดสอบสมมติฐาน

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือย่ีห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขต

จงัหวดัสงขลาโดยในงานวจิยันีไ้ด้ใช้วธีิการวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหคูุณ (Mutiple Regression Analsis) ด้วย

วิธี Enter และมีระดับนัยส�าคัญสถิติที่ 0.05

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 

จ�านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 มีช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี จ�านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มี

อาชีพ พนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป จ�านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 มีสถานภาพ โสด จ�านวน 207 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.80 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จ�านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ รายได้

เฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท จ�านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับด้านคุณค่าตราสินค้า

2.1 ระดับด้านคณุค่าตราสนิค้า โดยภาพรวม มค่ีาเฉล่ียเท่ากับ 3.96 มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.352 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ระดับด้านความภักดีต่อตราสินค้า  

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.01 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.452 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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 2.2 ระดับด้านคุณค่าตราสินค้าด้านความตระหนักถึงตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89  

มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.455 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาแต่ระข้อพบว่า 

ท่านรู้จักตราสินค้าของ โทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงจากสื่อ โฆษณาต่างๆ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด เท่ากับ 4.08  

มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.852 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 2.3 ระดบัคณุค่าตราสนิค้าด้านคณุภาพทีรั่บรู้ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.363 มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพจิารณาแต่ละข้อข้อพบว่า โทรศพัท์มอืถือย่ีห้อซมัซงุมี

การออกแบบที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และมีรูปแบบที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.10 มีค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.706 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 2.4 ระดับคุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.405 มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เมือ่แยกพจิารณาแต่ละข้อพบว่า ท่านมัน่ใจ

ในตราสินค้าของโทรศพัท์มอืถอืยีห้่อซมัซงุเพราะเป็นทีน่ยิมมาอย่างยาวนานและได้รบัการยอมรบั มค่ีาเฉล่ีย

มากที่สุดเท่ากับ 4.06 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.652 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

 2.5 ระดับคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.721 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ท่านพอใจและ

ภูมใิจทีไ่ด้ซือ้และเป็นเจ้าของโทรศพัท์มอืถือยีห้่อซมัซงุ มค่ีาค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั  4.19 มค่ีาส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.757 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง

ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 มีค่าส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.390 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาแต่ละข้อพบว่า ท่านรู้จัก

และต้ังใจจะซ้ือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุง มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเท่ากับ 4.19 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.757 มี รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อเพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพการใช้งาน ช่ืนชอบหรือ

หลงใหลโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงจึงตัดสินใจซื้อ ตัดสินใจกลับมาซื้อซ�้าเพราะเกิดความพึงพอใจต่อตราสิน

ค้า ตัดสินใจซื้อเพราะกล้องถ่ายรูปสวยและความคมชัด ตัดสินใจซื้อเพราะราคาเหมาะสมกับคุณภาพการ

ใช้งานเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของโทรศัพท์มือถือย่ีห้อซัมซุงกับตราสินค้าอ่ืนก่อนตัดสินใจซื้อ และ

ค้นหาข้อมูลของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงเพื่อทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นต่าง ๆ ส่วนข้อ

ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือศึกษาและค้นหาข้อมูลรีวิวของโทรศัพท์มือถือย่ีห้อซัมซุงจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ  

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

4. ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

การวเิคราะห์การถดถอยเชงิพหคุณูความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้คณุค่าตราสนิค้าแต่ละด้านท่ีส่ง

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือย่ีห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา ด้วยการวิเคราะห์

การถอดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ

ตัวแปร B Std. Error Beta T Sig. แปลผล

ค่าคงที่ (Constant) 0.555 0.125 4.429 0.000

ความตระหนักถึงตราสินค้า 0.135 0.030 0.157 4.433 0.000** ยอมรับ

ด้านคุณภาพที่รับรู้ 0.145 0.038 0.150 3.835 0.000** ยอมรับ

ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า 0.075 0.035 0.080 2.106 0.036** ยอมรับ

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 0.505 0.033 0.586 15.318 0.000** ยอมรับ

R2 =  0.701 SEE = 0.214 F = 222.583 

*ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

มีความถูกต้องในการพยากรณ์ (R2) คิดเป็นร้อยละ 70.10 เมื่อพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวพบว่า 

ระดับด้านคุณค่าตราสินค้าด้านความตระหนักถึงตราสินค้า (Beta = 0.157) ระดับด้านคุณค่าตราสินค้าด้าน

คุณภาพที่รับรู้ (Beta = 0.150) ระดับด้านคุณค่าตราสินค้าด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า (Beta = 0.080)  

และระดับด้านคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า (Beta = 0.586) ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ

ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา

อภิปรายผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น

ร้อยละ 51.70 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18-24 ปีคิดเป็นร้อยละ 25.50 มีอาชีพพนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป

คิดเป็นร้อยละ 40 มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 53.80 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 60 

และมีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 26.80 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวนีย์  

ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีนของ 

ผูบ้รโิภคคนไทย การศกึษามวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สมาร์ทโฟนตราสินค้าจีน

ของผู้บริโภคคนไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นเพศชายร้อยละ 53.7

ผลการทดสอบสมมติฐาน อย่างมีนัยส�าคัญสถิติที่ 0.05 พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้าส่งผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือย่ีห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา ด้านความตระหนัก

ถึงตราสินค้า, ด้านคุณภาพที่รับรู้, ด้านความสัมพันธ์กับตราสินค้า และด้านความภักดีต่อตราสินค้า มีความ

ถูกต้องในการพยากรณ์คิดเป็นร้อยละ 70.10

ความตระหนักถึงตราสินค้า ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก โดย

รู้จักตราสินค้าจากสื่อออนไลน์มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้จักตราสินค้านั้นๆ  

จนกระทั่งผู้ขายท�าการสื่อสารไปสู่ผู้บริโภค จึงเริ่มรู้จักและเมื่อได้ยินหรือพบเห็นชื่อและตราสัญลักษณ์ยี่ห้อ

ของสินค้านั้นบ่อยๆ ผู้บริโภคก็จะเริ่มมีการจดจ�าและจ�าชื่อได้เป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

เสาวนีย์ ขจรเทวาวงศ์ (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราสินค้าจีน

ของผูบ้รโิภคคนไทย การศกึษามวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สมาร์ทโฟนตราสนิค้า

จีนของผู้บริโภคคนไทย อย่างมีนัยส�าคัญที่ทางสถิติที่ 0.05
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คุณภาพที่รับรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค 

รับรูถ้งึคณุภาพของโทรศพัท์มอืถอืยีห้่อซมัซงุเป็นอย่างด ีโดยผูบ้ริโภคเกิดความเข้าใจต่อคณุสมบตัขิองสินค้า

ค้าหรือบริการอันเกิดจากการรับรู้จากด้านข้อมูลข่าวสารหรือด้านความรู้สึกที่มีต่อตราสินค้า ซึ่งมีอิทธิพล

โดยตรงต่อความภักดีด้านตราสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลวิกา อาจองค์ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง  

รูปแบบการด�าเนนิชีวิต และการรบัรูใ้นตราสนิค้าทีม่ผีลต่อความตัง้ใจซือ้สมาร์ทโฟนย่ีห้อไอโฟนของผู้บริโภค

ในเขตจังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ความสัมพันธ์กับตราสินค้า ผู ้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  

แสดงให้เห็นว่าการสร้างความสมัพนัธ์กบัตราสินค้าส่งผลให้ผูบ้ริโภคเข้าใจในสินค้าดย่ิีงข้ึน ด้วยลกัษณะทีโ่ดด

เด่น บ่งบอกถึงความเป็นสินค้าที่ดีและน่าเชื่อถือ เป็นเหตุผลที่ท�าให้ผู้บริโภคสนใจซื้อสินค้า สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อิสริยะ เมธีพิทักษ์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาด

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือโทรศัพท์มือถือย่ีห้อหัวเหว่ยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 ด้านคุณค่าตราสินค้าด้านความภักดีต่อตราสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามโดย

รวมมคีวามคิดเหน็ในระดบัมากทีส่ดุ แสดงให้เหน็ว่าความเหนียวแน่นของผู้บริโภคต่อตราสินค้า ซึง่มผีลต่อการ

ซือ้สินค้านัน้ซ�า้ ถ้ามคีวามจงรกัภกัดีต่อตราสนิค้าจะเรยีกได้ว่ามทีศันคตทิีด่ต่ีอตราสนิค้า สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ศศนิา เลาหสนิณรงค์ (2557) ได้ศกึษาเรือ่ง คณุค่าตราสินค้าทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสินใจซือ้ (ความตัง้ใจ  

ความสนใจ ความต้องการ และการตัดสินใจซื้อ) สินค้าแบรนด์เนมแท้ อย่างมีนัยส�าคัญที่ทางสถิติที่ 0.05

ด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ ผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นในระดับมาก แสดงให้

เห็นว่าในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะใช้การตัดสินใจ 5 ขั้นตอน คือ 1) ความต้องการได้รับการก

ระตุน้หรอืการรบัรูค้วามต้องการ เป็นจดุเริม่ต้นทีผู่บ้รโิภคตระหนกัถงึปัญหาหรอืเกดิความต้องการ 2) แสวงหา

ข้อมลู เกีย่วกบัคณุลกัษณะประเภทสนิค้า ราคา สถานทีจ่ดัจ�าหน่าย และข้อเสนอพเิศษต่าง ๆ  3) การประเมนิ

ทางเลือก ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะน�าไปใช้ในการเลือกซื้อสินค้ารุ่นต่างๆ ตามความต้องการ 4) การ

ตัดสินใจซ้ือ เมื่อผ่านการประเมินทางเลือกต่างๆ แล้ว ผู้บริโภคจะได้สินค้าตรงตามความต้องการ น่ันคือผู้

บริโภคต้ังใจที่จะซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ หากผู้บริโภคซื้อสินค้าไปใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในตัว

สินค้าก็จะมีการซื้อซ�้าอีกในครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธราธิป แววศรี (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. การวิจัยในครั้งต่อไป อาจท�าการศึกษาตัวแปรนอกเหนือจากการวิจัยในคร้ังน้ี เช่น แรงจูงใจ 

เพราะผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จะต้องใช้ความรู้สึกทางด้านอารมณ์เข้ามาเกี่ยวด้วย

2. เน่ืองจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้การเลือกทดสอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้อซัมซุงของผู้บริโภคในเขต

สงขลา ผู้ที่สนใจท�าวิจัยในครั้งต่อไปควรเลือกทดสอบโทรศัพท์มือถือยี่ห้ออื่น หรือเลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างอื่น 

เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลวิจัย
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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

ความแปรปรวนของกระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ในขณะที่ด้าน 

Macro Influencer ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y

ค�าส�าคัญ : กระบวนการตัดสินใจ, กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด, นักท่องเที่ยว

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the accommodation selection behavior  

of Generation Y tourists and 2) to study the influential groups affecting the decision-making process in 

choosing a hotel. The sample group consisted of 400 Generation Y tourists who had a decision-making 

process in choosing an accommodation by using a specific random sampling method. The research 

instrument was a questionnaire using a statistical package for statistical analysis such as percentage,  

mean, standard deviation and multiple regression analysis. The research found that most of the  

respondents were female, single. Most of them were students, income is less than 15,000 baht per 

month and most of them are undergraduate. Most of them have travelled 3 times per years and 
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travelled on weekend for relaxation. Major of them search information about accommodation from 

website. The hypothesis test demonstrated that Direct Influencer and Micro Influencer had the effect 

on the decision-making process to choose accommodation of generation Y travelers in Thailand at 

the .05 level.

Keywords : decision making process, Influencer, traveler.

บทน�า 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ทีเ่ตบิโตได้อย่างรวดเรว็ และมบีทบาทต่อ

ระบบเศรษฐกิจในประเทศเป็นอย่างมาก เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นแน่นอนว่าอุตสาหกรรม

โรงแรมต่างๆ จึงเติบโตควบคู่กัน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาท�าให้

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหดตัวลง จากสถิติจ�านวนและรายได้สะสมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเดือน

มกราคมจนถึงพฤศจิกายน 2563 มีจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศสะสม

จ�านวน 78.32 ล้านคน มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 0.43 ล้านล้านบาท ซึ่งจ�านวนนักท่องเที่ยวสะสม

ลดลงร้อยละ 49.17 และรายได้สะสมลดลงร้อยละ 56.33 จากปีที่ผ่านมา (Economics Tourism and Sports 

Division, 2020)

ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศจากการคลี่คลาย

ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึง่จะเหน็ได้จากโครงการต่าง ๆ  ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็น โครงการเราเทีย่วด้วยกนั 

คนละครึ่ง และเราชนะ ท�าให้ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่อย ๆ  ฟื้นตัว ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

การท่องเทีย่วและอตุสาหกรรมโรงแรมจงึต้องหากลยุทธ์หรือวธิกีารใหม่ ๆ  ทีส่ามารถดงึดดูและเข้าถงึผู้บริโภค

ให้ได้มากทีสุ่ดเพ่ือเป็นการฟ้ืนตวัธุรกิจของตนเอง โดยนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่คน Generation Y หรอื

คนที่เกิดในช่วง พ.ศ.2524-2543 (อายุ 21-40 ปี) เพราะเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล้าแสดงออก 

ไม่สนใจต่อค�าวิจารณ์ มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบความสะดวกรวดเร็ว และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวัน

เป็นประจ�า ทกุค�าถามสามารถหาค�าตอบได้จากอินเทอร์เน็ต และอีกลักษณะหน่ึงทีโ่ดดเด่น คอื อยากใช้ชวิีต

แบบสมดุล ไม่ท�าแต่งานเพียงอย่างเดียว จึงมักจะพบเห็นคนในเจนเนอเรชั่นนี้ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ผ่าน

ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram และ Youtube (วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์, 2561)  

ดงันัน้ กลุ่มคน Generation Y จึงมอีทิธพิลอย่างมากในโลกออนไลน์ และเป็นกลุ่มคนท่ีเมือ่ต้องการจะไปทีใ่ด

หรือท�าอะไรก็ตามจะหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่ง จากนั้นจะแบ่งปันประสบการณ์ให้คนอื่นๆ รับรู้ต่อไปอีก

นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่จะท�าการค้นหาผ่านอนิเตอร์เนต็โดยดจูากรีววิ สถานทีแ่นะน�าตามเวบ็ไซต์

หรอืตามเพจต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วการเดนิทางท่องเทีย่วมกัจะมกีารค้างคนื ดงันัน้การเลอืกทีพ่กัแรมจะเน้น

ไปท่ีความสะดวกสบายและการบริการที่ดี จึงจ�าเป็นที่จะต้องหาข้อมูลต่างๆ ในการตัดสินใจ โดยข้อมูลที่ใช้

ในการตัดสินใจนั้นมาจากคนที่เคยไปพักแล้วหรือคนที่มีความรู้ในเรื่องที่พักในท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้

นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกท่ีพักได้ง่ายขึ้น โดยคนกลุ่มน้ีจะเรียกว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer) 

ซึ่งจะแบ่งเป็น Direct Influencer Micro Influencer และ Macro Influencer ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของบุคคลอื่นที่ติดตาม โดยบุคคลท่ีติดตามจะมีความคล้อยตามทางด้านความคิด และพฤติกรรม

ในการเลือกหรือตัดสินใจซื้อสินค้าตามค�าแนะน�าหรือการเลียนแบบจากผู้มีอิทธิพลทางความคิด 
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จากข้อมลูข้างต้นผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจท�าการศกึษาข้อมลูจากการท่องเท่ียวของกลุม่นกัท่องเทีย่ว 

Generation Y ที่มีกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดในการเลือกที่พักแรม

ต่างๆ เพื่อจะได้น�าข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัย มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่พักแรม ในการวาง

กลยุทธ์การตลาดโดยอาศัยกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อใช้ในการส่ือสาร การจูงใจ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y

2. เพื่อศึกษากลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวความคิดเกี่ยวกับ Generation Y

Generation Y หรือ Gen Y เรียกอีกอย่างว่า Millennials คือ ผู้คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543 

คน Gen Y ส่วนใหญ่มักจะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิตัล มีความเป็นสากล มีทัศนคติที่มองว่าการชื่น

ชอบศิลปินต่างๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดา มีเทคโนโลยีที่พกพาง่าย เช่น โทรศัพท์มือถือ และ IPad เป็นต้น  

รักความสะดวกสบาย ผู้คนยุค Gen Y มักจะถูกเลี้ยงดูแบบตามใจ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีแนวคิดเป็น

ตัวของตัวเอง สามารถท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ และปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบได้ (วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์, 2561)

2. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวคน Generation Y

กลุ่มคน Generation Y ช่ืนชอบในการศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเอง ไม่ว่าจะจากเพื่อนใกล้ตัวท่ีมี

ประสบการณ์ จากบล็อกเกอร์ที่เล่าเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ การรีวิวและติดตามข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์

ต่างๆ เชื่อและได้รับอิทธิพลในการเลือกซื้อหรือเลือกใช้สินค้าจากผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มีประสบการณ์

เกี่ยวกับเรื่องที่ตนสนใจ ซึ่งสิ่งที่คนกลุ่มน้ีต้องการเมื่อได้ไปในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น คือการได้เรียนรู้

วัฒนธรรมต่างๆ ทั้งอาหารพื้นเมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นช่ืนชอบ กลุ่มคน Generation Y  

ให้ความสนใจเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก บางคนมีความต้องการที่จะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรับประทานของ

อร่อยหรอืของขึน้ช่ือของสถานท่ีน้ัน ๆ  คนกลุม่นีต้้องการความท้าทาย ดงันัน้จะไม่ชอบการเดนิทางในรปูแบบ

เดิม รวมไปถึงความต้องการที่จะมีตัวตนในสังคม ไม่ชอบท�าอะไรที่ซ�้ากับคนอื่น ๆ คนกลุ่มนี้จึงมักจะค้นหา

อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ด้วยเช่นกัน ความสะดวกรวดเร็วในเร่ืองของการเดิน

ทางก็เป็นสิ่งที่คนกลุ่มนี้ให้ความส�าคัญ 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลทางความคิด (Influencer)

Influencer คือ กลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย การน�า  

Influencer มาใช้ประกอบในการตลาดก็เพ่ือทีจ่ะสือ่สารสิง่ทีแ่บรนด์ต้องการจะสือ่ออกไปยังกลุม่เป้าหมายผ่าน

พลังเสียงของบุคคลที่สาม ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ การสนใจ ติดตาม และอีกทั้งยังสร้างความเชื่อ

มั่นได้มากกว่าการที่แบรนด์สื่อสารทางเดียว โดย Influencer แบ่งเป็น 3 ประเภท (ลดาอ�าไพ กิ้มแก้ว, 2560).
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1. ผูมี้อทิธิพลทางตรง (Direct Reference groups) คอื กลุม่บคุคลซึง่เป็นบคุคลทีเ่กีย่วข้องและเป็น

สมาชิกโดยตรง ในลักษณะเผชิญหน้ากัน หรือมีความสัมพันธ์โดยตรงอย่างใกล้ชิด ซึ่งสมาชิกในกลุ่มสามารถ

แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสมาชิกปฐมภูมิ และ กลุ่มสมาชิกทุติยภูมิ 

2. Macro Influencer คอื กลุม่คนทีม่ยีอดตดิตามรองลงมาอยู่ในระดับ 1 แสนคนข้ึนไป แต่มคีวาม

สนใจเฉพาะกลุ่มแคบลงมา 

3. Micro Influencer คือ กลุ่มคนที่มียอดติดตามตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 แสนคน 

4. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Decision Process) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) เป็นปัญหาที่เกิด

ขึ้นเมื่อบุคคลรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่รู้สึกว่าเป็นผลดีต่อตนเอง 

และเป็นสภาพที่ต้องการกับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปัญหา ผู้บริโภคจึงจ�าเป็นต้องหา

หนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจจากแหล่งข้อมูล

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลแล้วก็จะสามารถ

ประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดได้ 

4. การตดัสนิใจซือ้ (Decision Marking) โดยปกตแิล้วผูบ้รโิภคแต่ละคนจะต้องการข้อมลูและระยะ

เวลาในการตัดสินใจส�าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) หลังจากเกิดพฤติกรรมการซื้อแล้ว ผู้บริโภค

จะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ 

กรอบแนวความคิด

   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ผู้มีอิทธิพลทางความคิด

1. Direct Influencer 

2. Macro Influencer

3. Micro Influencer

กระบวนการตัดสินใจเลือก

ที่พักแรม

ภาพที่	2.2	กรอบแนวความคิด
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาวจัิย คอื นกัท่องเทีย่วชาวไทยในกลุม่ Generation Y ซึง่ไม่ทราบจ�านวน 

ที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่ม Generation Y ที่ตัดสิน

ใจเลือกทีพ่กัแรมโดยได้รบัอทิธพิลจากกลุม่ผูม้อิีทธพิลทางความคดิ การหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็

ข้อมลูโดยใช้วธีิการของ W.G.Cochran ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ 95% สดัส่วนของความคลาดเคลือ่นเท่ากบั 0.05 

จากผลการค�านวณจะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) = 384.16 ผู้วิจัยจึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้ เป็น

จ�านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability 

Sampling) คือ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีโดยการสร้าง

แบบสอบถามออนไลน์และน�าลิงค์แบบสอบถาม (URL) ประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook  

เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

 ส่วนที่ 1 ค�าถามคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวไทยในกลุ่ม Generation Y

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y ประกอบด้วย  

1. ท่านมีการพักแรมเพื่อการท่องเท่ียวโดยเฉล่ียปีละกี่คร้ัง (ก่อนสถานการณ์covid-19) 2. ส่วนใหญ่ท่านมี

การพักแรมเพื่อวัตถุประสงค์ใด 3. ส่วนใหญ่ท่านได้ข้อมูลสถานที่พักแรมจากที่ใด 4. ส่วนใหญ่ท่านพักแรม

เพื่อการท่องเที่ยวในช่วงใด

 ส่วนที่ 4 ค�าถามเกี่ยวกับระดับผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือก

ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y  ได้แก่ ปัจจัยกลุ่ม Direct Influencer Micro Influencer และ 

Macro Influencer

 ส่วนที ่5 กระบวนการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรม ประกอบด้วย 1. เมือ่คณุต้องการเลอืกทีพั่กแรม

ในการท่องเทีย่ว คณุจะหาข้อมลูก่อนเสมอ 2. เมือ่ได้ข้อมลูมาแล้ว คณุจะมกีารเปรียบเทยีบทีพ่กัแรมแต่ละท่ี  

3. คุณจะเลือกที่พักแรมที่ตรงกับความต้องการของคุณมากท่ีสุด 4. เมื่อไปพักแล้ว คุณมีความรู้สึกอยากจะ

ไปพักอีกในครั้งหน้า 5. เมื่อไปพักแล้ว คุณเกิดความประทับใจ และพึงพอใจจึงอยากจะแบ่งปันประสบการ

ให้คนรู้จัก หรือคนอื่นๆ ฟัง

3. การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.1 ความเที่ยงตรง (Validity) คณะผู้วิจัยได้ออกแบบค�าถามและส่งให้กับผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 

3 คน พิจารณาเพื่อตรวจสอบโดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับจุดประสงค์ (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) จากการทดสอบค่าเที่ยงตรง พบว่า ค่า IOC ทุกข้อผ่าน 0.5 จึงถือได้ว่าค�าถาม

มีความเที่ยงตรง
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 3.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) ใช้การทดสอบวธิสีมัประสทิธิค่์าวดัอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’s 

alpha) ค่าทีย่อมรับได้ของตวัสถิต ิคอื มากกว่า 0.7 โดยจะท�าการทดสอบกบัผู้ตอบทีม่คีวามคล้ายคลึงกบักลุ่ม

ตวัอย่างจ�านวน 30 ชดุจากน้ันจะได้น�าแบบสอบถามมาปรบัปรงุเพ่ือเป็นการเกบ็ข้อมลูต่อไปได้ค่า Cronbach’s 

alpha เท่ากับ 0.93 จากนั้นจึงน�าแบบสอบถามไปใช้จริง

4. วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการส่งแบบสอบถามออนไลน์

ผ่านทาง Google form โดยท�าการส่งลิงค์ของแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางสื่อ

ออนไลน์ทาง Facebook เนื่องจากวิธีนี้ท�าให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้เป็นจ�านวนมาก ใช้ระยะ

เวลาน้อย และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งระยะเวลาในการด�าเนินการศึกษาวิจัยที่นักวิจัยท�าระหว่างเดือน 

กรกฎาคม-กันยายน 64 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว ทางผู้วิจัยท�าการประมวล

ผลผ่านวิธีการทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) จ�านวนค่าร้อยละ (Percentage)  

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับพฤตกิรรม

การตัดสินใจเลือกที่พักแรมและกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการเลือก 

ทีพ่กัแรมของนกัท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y และข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบ

สมมตฐิาน โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิ(SPSS) ซึง่การวจิยัครัง้นีจ้ะใช้สถติ ิดงันี ้การวเิคราะห์การถดถอย

เชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย 

สรุปผลการวิจัย

1. จากการวเิคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอย่าง 

400 คน พบว่านักท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y ทีม่กีระบวนการตดัสินใจเลือกทีพ่กัแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

50.50 มีอาชีพ นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75

2. จากการส�ารวจพฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y พบว่าส่วน

ใหญ่มีความถี่ในการเลือกที่พักแรมโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68 มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน

หย่อนใจ คดิเป็นร้อยละ 87.75 ได้ข้อมลูสถานทีพ่กัแรมจากการหาข้อมูลในเวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น Booking Agoda 

คิดเป็นร้อยละ 42.25 และเลือกพักแรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47

3. ระดับกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่อง

เที่ยวกลุ่ม Generation Y 
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ตารางที่ 1 กลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม

ปัจจัยด้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลทางความคิด ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

ด้าน Direct Influencer 4.07 0.49 เห็นด้วยมาก

ด้าน Macro Influencer 3.96 0.62 เห็นด้วยมาก

ด้าน Micro Influencer 4.06 0.61 เห็นด้วยมาก

รวม 4.03 0.44 เห็นด้วยมาก

จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุม่ผูม้อิีทธพิลทางตรง มรีะดบัความส�าคัญอยูท่ีค่่าเฉลีย่ 4.07 Macro Influencer  

มีระดับความส�าคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 3.96 Micro Influencer มีระดับความส�าคัญอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.06 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับกระบวนการตัดสินใจเลือกท่ีพักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen-

eration Y

จากตารางท่ี 2 พบว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation 

Y เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมากท่ีสุด คือเมื่อคุณต้องการเลือกที่พักแรม

ในการท่องเที่ยว คุณจะหาข้อมูลก่อนเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว คุณจะมีการเปรียบ

เทียบที่พักแรมแต่ละที่, คุณจะเลือกที่พักแรมที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 

เมื่อไปพักแล้ว คุณเกิดความประทับใจ และพึงพอใจจึงอยากจะแบ่งปันประสบการให้คนรู้จัก หรือคนอื่น ๆ 

ฟัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนข้อที่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก คือเมื่อไปพักแล้ว คุณมีความรู้สึกอยากจะไป

พักอีกในครั้งหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม ด้านกระบวนการตัดสินใจเลือก

ที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y

ด้านกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปลค่า

1. เมื่อคุณต้องการเลือกที่พักแรมในการท่องเที่ยว 
   คุณจะหาข้อมูลก่อนเสมอ

4.36 0.63 เห็นด้วยมากที่สุด

2. เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว คุณจะมีการเปรียบเทียบที่พักแรม
   แต่ละที่

4.33 0.66 เห็นด้วยมากที่สุด

3. คุณจะเลือกที่พักแรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ
   มากที่สุด

4.33 0.64 เห็นด้วยมากที่สุด

4. เมื่อไปพักแล้ว คุณมีความรู้สึกอยากจะไปพักอีก
   ในครั้งหน้า

4.19 0.64 เห็นด้วยมาก

5. เมื่อไปพักแล้ว คุณเกิดความประทับใจ และพึงพอใจ
   จึงอยากจะแบ่งปันประสบการให้คนรู้จัก หรือคนอื่นๆ ฟัง

4.24 0.69 เห็นด้วยมากที่สุด

รวม 4.29 0.42 เห็นด้วยมากที่สุด
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5. ผลการทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นในรูปแบบการวิเคราะห์ ความถดถอยเชิงพหุคูณ 

ในการท�านาย กลุ่มผู้อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยว

กลุ่ม Generation Y

Model

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients t Sig.

การ
แปลค่า

B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.060 .197 15.516 .000

Direct Influencer (X
1
) .116 .043 .135 2.715 .007 ยอมรับ

Macro Influencer (X
2
) .022 .039 .033 .569 .570 ปฏิเสธ

Micro Influencer (X
3
) .165 .039 .241 4.197 .000 ยอมรับ

จากตารางที ่3 พบว่า กลุม่ผูอ้ทิธพิลทางความคดิสามารถอธบิายความแปรปรวนของกระบวนการ

ตดัสินใจเลือกทีพ่กัแรมของนกัท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y ได้ประมาณร้อยละ 10.4 (R2 = 0.104) ทีเ่หลอือกี 

ร้อยละ 89.6 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้น�ามาพิจารณาโดย Micro Influencer (β= 0.241, t=4.197)  

ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนกัท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y Direct Influencer (β= 0.135, 

t=2.715) ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนกัท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y Macro Influencer 

(β= 0.033, t=0.569) ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y  

จึงยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1,3 และไม่ยอมรับสมมติฐานในข้อที่ 2 โดยสมการความถดถอย คือ

Y = 3.060 + 0.116X1 + 0.165X3

โดยที่ Y = กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y

  X1 = Direct Influencer

  X3 = Micro Influencer 

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 

400 คน พบว่านักท่องเทีย่วกลุม่ Generation Y ทีม่กีระบวนการตดัสินใจเลือกทีพ่กัแรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 

คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 77 มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 

50.50 มีอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 34.75 มีรายได้ต่อเดือนต�่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 

ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กิติยา สุริวรรณ และคณะ (2559) ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบเนื้อหา

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของกรณีศึกษาผู้บริโภคในกรุงเทพฯ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 

เพศหญิง (66.00%) อายรุะหว่าง 21-30 ปี (54.00%) โสด (74.00%) มรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนต�า่กว่า 10,000 บาท  

(ร้อยละ 49.50) ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60.50) ท�างานเป็นนักศึกษา (ร้อยละ 56.00)
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จากการส�ารวจพฤติกรรมทั่วไปในการเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y พบว่า 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา (ก่อนสถานการณ์covid-19) ความถี่ในการ

เลือกที่พักแรมโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 68 มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  คิดเป็น 

ร้อยละ 87.75 ได้ข้อมลูสถานท่ีพกัแรมจากการหาข้อมลูในเวบ็ไซต์ต่าง ๆ  เช่น Booking Agoda คดิเป็นร้อยละ  

42.25 และเลือกพักแรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 47 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  

ชุลีวรรณ ปราณธรร และคณะ (2562) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกที่ พักแรมของนักท่องเที่ยวชาว

ไทยในอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีพบว่านักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มวีตัถุประสงค์หลักในการเดินทางมาเพือ่

การพักผ่อน มีจ�านวนวันที่เข้าพัก 2 คืน 

Direct Influencer ทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนกัท่องเท่ียวกลุม่ Generation 

Y จากผลการทดสอบจากสถิติ พบว่า มีค่า Sig. 0.007 น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานซึ่งสามารถแปลความได้ว่า Direct Influencer ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ 

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยส�าคัญระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม Direct Influ-

encer ทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจเลอืกทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่วกลุ่ม Generation Y โดยรวมอยู่ในระดบั

เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยข้อที่มี Direct Influencer  

มากทีสุ่ดคอื เมือ่ฉันเห็นคนในครอบครวัชมรวีวิทีพ่กัหรือแชร์ให้ฟังจะรูส้กึสนใจเสมอ ซึง่สอดคล้องกบัผลงาน

วจิยัของ อสิรยิา อกัษรชืน่ และคณะ (2563) ได้ศกึษาวจิยัเรื่องการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยนัการคลอ้ย

ตามกลุม่อ้างองิพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารบรรจโุฟม พบว่าตวัช้ีวดัทีม่ค่ีาน�า้หนกัสูงสุด ได้แก่ การคล้อยตาม

กลุ่มอ้างอิงครอบครัว 

Macro Influencer ทีส่่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกทีพ่กัแรมของนักท่องเทีย่วกลุ่ม Generation Y  

จากผลการทดสอบจากสถิติ พบว่า มีค่า Sig. 0.570 มากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้ 0.05 จึงไม่ยอมรับ

สมมติฐานซึ่งสามารถแปลความได้ว่า Macro Influencer ไม่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของ

นักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยส�าคัญ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้าน Macro 

Influencer โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัเหน็ด้วยมาก 

โดยข้อที่มี Macro Influencer มากที่สุดคือ เมื่อฉันเห็น Celebrities (ดารา นักร้อง) ไปสถานที่พักแรมน้ันๆ  

จึงอยากไปสถานที่น้ันด้วย อาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก Direct Influencer หรือ 

Micro Influencer มากกว่าเนื่องจากมีความเช่ือมั่นเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากกลุ่มที่มีอิทธิพลทางตรง และ

กลุ่มที่มีชื่อเสียงไม่มาก มากกว่า กลุ่มดารา นักร้องที่อาจจะไม่ด้เป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการนั้นอย่างแท้จริง  

ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ ชญัญาภรณ์ แสงตะโก และ ปฐมา สตะเวทนิ (2562) ได้ศกึษาวจิยัเร่ืองอิทธพิล

ของ Micro-Influencer ต่อการตดัสนิใจซือ้สนิค้า High Involvement ประเภทรถยนต์น่ังส่วนบคุคล พบว่า กลุม่

ตวัอย่างมกีารเปิดรบัและเข้าถงึแหล่งข้อมลูท่ีเป็น Micro-Influencer เช่น รีวิวจากผู้ใช้จริงบนช่องทางออนไลน์ 

ตั้งแต่ขั้นตอนการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซ้ือ เมื่อเปรียบเทียบระดับอิทธิพล ระหว่าง Micro-Influencer และ 

Macro-Influencer ต่อการตดัสนิใจซือ้พบว่า Micro-Influencer ม ีอทิธพิลต่อการตดัสินใจซือ้ในระดับเพิม่ความ

มั่นใจหรือความพึงพอใจ (Preference) ในขณะที่ Macro-Influencer มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่ระดับสร้าง

ความน่าเชื่อถือ (Consideration) 
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Micro Influencer ที่ส ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ ่ม  

Generation Y จากผลการทดสอบจากสถิติ พบว่า มีค่า Sig. 0.000 น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญที่ก�าหนดไว้  

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานซึ่งสามารถแปลความได้ว่า Micro Influencer ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเที่ยวกลุ่ม Generation Y อย่างมีนัยส�าคัญ ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถาม Micro Influencer ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรมของนักท่องเท่ียวกลุ่ม 

Generation Y โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็น

ด้วยมาก โดยข้อที่มี Micro Influencer มากที่สุดคือฉันจะเข้าพักแรมในสถานที่ที่มีการโฆษณาผ่านผู้มี

อิทธิพลในสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กานติมา ฤทธิ์วีระเดช (2560) ได้ศึกษาวิจัย

เรื่องกลยุทธ์ผู้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�า

อางออแกนิคผ่านสื่อออนไลน์ของเพศหญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ผู้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลู

เอนเซอร์ (Micro Influencers) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางออแกนิคผ่านสื่อออนไลน์ของเพศหญิง  

ในกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 โดยด้านเนื้อหาของผู้ทรงอิทธิพล ไมโครอินฟลูเอนเซอร์  

(Micro Influencers) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางออแกนิคผ่าน สื่อออนไลน์ของเพศหญิงใน

กรุงเทพมหานครมากที่สุด ตามมาด้วย รูปแบบการน�าเสนอของ ผู้ทรงอิทธิพลไมโครอินฟลูเอนเซอร์  

(Micro Influencers) และบุคลิกภาพของผู้ทรงอิทธิพล ไมโครอินฟลูเอนเซอร์ (Micro Influencers) ตามล�าดับ

ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05

ข้อเสนอแนะ

1. ด้าน Direct Influencer ควรมีการท�าการส่งเสริมการตลาดเกี่ยวกับครอบครัวหรือคนใกล้ตัว 

เช่น Package การท่องเที่ยวแบบครอบครัว จะได้ราคาท่ีถูกกว่า หรือได้บริการเสริมเพิ่มมา หรือ จัดโปรโม

ชั่นเช็กอินที่พักแล้วแท็กเพื่อนให้มาเข้าพัก ได้รับส่วนลด 5-10% 

2. ด้าน Micro Influencer ควรมีการให้ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์มารีวิว โดยอาจจะมีการแจก

คูปองส่วนลดในการเข้าพักให้กับผู้ติดตามของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละท่านเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม

ของผู้ติดตามให้รับชมรีวิวที่พัก และกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้าพักตามที่พักแรมนั้นๆ

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. ศึกษากลุ่มตัวอย่าง Generation อื่นเพื่อจะได้ทราบถึงกลุ่มผู้อิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม

2. ศกึษากระบวนการตดัสนิใจเลอืกซ้ือในแบบต่าง ๆ  เพือ่จะน�าข้อมลูมาเปรียบเทยีบให้เห็นภาพ

รวมแนวคิดและรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้น

3. ศึกษาตัวแปรอื่นที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักแรม
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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

Abstract

Articles on Quality of Work Life and Personnel Adjustment Lam Thap Subdistrict  

Administrative Organization, Lam Thap District, Krabi Province Its purpose is to synthesize literature 

on quality of work life and adaptation. as a guideline for future research The results of the literature 

synthesis revealed that Quality of life at work has 8 aspects: 1) Sufficient and fair compensation  

2) Safe working conditions and not harmful to health 3) Developing workers’ potential 4) Progress 

and stability 5) Social relations 6) Management characteristics 7) Freedom from work and 8) pride 

in the organization There are five types of adaptation: 1) fighter adaptation, 2) escape adaptation,  

3) fear adaptation, 4) illness adaptation, and 5) anxiety. Worry

Keywords : Quality of life at work, Adaptation, Quality of life, Adaptation at work
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บทน�า

การท�างานมีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท�างานเป็นส่วนหนึ่งของ

ชวีติทีป่ฏิบติัมากกว่ากิจกรรมใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานราชการคาดกนัว่า มนษุย์ได้ใช้เวลาถงึหนึง่

ในสามของชวีติเป็นอย่างน้อยอยูใ่นส�านกังาน และยังเชือ่ว่าในอนาคตอันใกล้น้ีมนุษย์จ�าเป็นต้องใช้เวลาของ

ชวีติเกีย่วข้องกบัการท�างานเพิม่ขึน้ไปอกี (รตันาภรณ์ บญุม,ี 2558) ปัจจบุนัคนทกุคนในสงัคมล้วนแต่ต้องการ

ความสะดวกสบาย ความอยู่เย็นเป็นสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งนั้น คุณภาพชีวิตมีองค์

ประกอบท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิชวีติของมนษุย์เป็นอย่างยิง่ในด้านคณุภาพชวีติในการท�างานถือเป็นสิง่ส�าคญั

อย่างย่ิงของการบรหิารงานในปัจจบุนั เพราะการท�างานเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับมนุษย์โดยตรง เน่ืองจากมนุษย์ 

คือ ต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่าที่เป็นปัจจัยหลักในการบริหารงาน และคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องเข้าสู่ระบบ

การท�างานเพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่อย่างสะดวกสบายและตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล และการท�างาน

ก็เป็นอีกอย่างหน่ึงท่ีท�าให้เกิดรายได้ในรูปแบบของเงิน ซึ่งเงินเป็นส่ิงที่สามารถน�าไปแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งต่าง 

ๆ ที่จ�าเป็นหรือเรียกว่า ปัจจัยสี่ อันมีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง 

นอกจากนี้การท�างานอย่างเป็นตัวก�าหนดฐานะและหน้าที่ทางสังคมที่ท�าให้เกิดคุณค่าในชีวิตของมนุษย์มาก

ขึ้น ระบบการท�างานในอดีตลูกจ้างหรือคนงานมักถูกมองเป็นเพียงวัตถุในการผลิตเพียงเท่าน้ัน หากแต่ใน

สังคมปัจจุบันองค์กรให้ความส�าคัญกับผู้ปฏิบัติงานมากข้ึน เพราะเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์หรือว่าบุคลากรผู้

ปฏิบัติงานถือว่า เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส�าคัญ และมีคุณค่ามากที่สุดในองค์กรที่จะท�าให้องค์กรมีความ

เจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงได้

ปัจจุบันโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลยี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม ท�าให้บุคคลต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าว เมือ่บคุคลไม่สามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงได้ จะส่งผลโดยตรงต่อสขุภาพจติและ

การปรับตัวของบุคคล การปรับตัวในสังคมนั้นถือเป็นเรื่องส�าคัญ และการที่บุคคลจะอยู่ในสังคมได้นั้นต้อง

เรียนรู้ในการปรับสภาพทางจิตใจ ทางกาย และไม่ว่าจะมีบทบาทใดหน้าที่ใดก็ตามจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี

การปรับตัวเพื่อส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน เมื่อต้องการมุ่งสู่ความส�าเร็จในชีวิตจะ

ต้องมส่ีวนประกอบทีส่�าคญั คอืการมสีขุภาพจติทีดี่จติใจเข้มแข็งกล้าตดัสินใจและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่ข้ามา 

ซึง่บคุคลทีส่ามารถด�ารงชวีติอยู่ได้อย่างมคีวามสขุนัน้จะต้องมคีวามสามารถทีจ่ะปรบัตวัให้เข้ากบัสงัคมนัน้ได้

เป็นอย่างด ีการปรบัตวัจงึเป็นส่วนส�าคญัทีเ่ข้ามามบีทบาทในชวีติของคนเรามากทีสุ่ด (นันทิชา บญุละเอียด, 

2554) การปรบัตวัโดยการใช้พฤตกิรรมต่างๆให้เข้ากับสถานการณ์น้ัน ๆ  บ่อยคร้ังมกัจะก�าหนดเป็นพฤตกิรรม

ประเภทที่ช่วยให้บุคคลที่พฤติกรรมก่อกวนขัดแย้งหรือไม่สร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้

องค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าทบั อ�าเภอล�าทบั จงัหวดักระบี ่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล โดยบคุคล

ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานน้ันถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส�าคัญในการบริหารและการปฏิบัติของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าทับ ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมท�าให้การพัฒนาท้องถ่ินส�าเร็จตามนโยบายการกระจา

ยอ�านาจสู่ท้องถิ่น ปัจจุบันส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าทับมีทั้งพนักงานที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง

ประจ�า และพนักงานจ้างทั่วไปรายเดือน ซึ่งการท�างานภายในหน่วยงานน้ัน บุคลากรจะมีปริมาณมากจน

เรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะงานล้นมือ เพราะในต�าแหน่งงานที่ว่างไม่มีผู้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งแต่งานก็ยังคงต้อง

ด�าเนินต่อไป จึงได้เกิดกรณีงานล้นคนเกิดขึ้น (ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1, 2564) ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงที่พบว่าเกิด
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ปัญหา คือ ในสถานที่ท�างานที่บุคลากรใหม่ ๆ เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง บุคลากรในองค์การต้องเกิดการปรับตัว

บ่อยครั้ง เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้น เนื่องจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันการบริหารจัดการ

ยังเกิดอุปสรรคที่เป็นปัญหา ซ่ึงอาจจะเกิดจากกระบวนการบริหารงานภายในองค์การเอง หรือเกิดจากตัว

บุคลากรเอง ไม่ว่าจะเป็นการขาดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การท�างานที่ไม่เกิดประสิทธิผล การบริหารของ

องค์การบริหารส่วนต�าบลส่วนใหญ่ จะเกิดปัญหาเก่ียวกับการปรับตัวของบุคลากรเอง หรือบางครั้งปัญหาก็

มาจากสิ่งรอบข้าง (ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 2564) 

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

คณุภาพชวีติในการท�างานและการปรบัตวัเพือ่สร้างกรอบแนวคดิในการศกึษาคณุภาพชวีติในการท�างานและ

การปรบัตวัของบคุลากร องค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าทบั อ�าเภอล�าทบั จังหวดักระบี ่อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

การวิจัยในอนาคต 

ขั้นตอนการศึกษา

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลล�า

ทบั อ�าเภอล�าทบั จงัหวดักระบี ่ผูว้จิยัได้มแีนวทางการทบทวนวรรณกรรมเพือ่สร้างกรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้

1. สอบถามปัญหาของหน่วยงานโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อ

ทราบปัญหาในการด�าเนินงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2. เลือกปัญหาที่มีความส�าคัญเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและกระบวนการท�างาน 

อีกทั้งเป็นปัญหาที่หน่วยงานให้ความสนใจและอนุญาตให้ด�าเนินการวิจัยเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้น

3. ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องทั้งหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ บทความวิจัย  

รวมไปถึงวิทยานิพนธ์

4. ผู้วิจัยสังเคราะห์วรรณกรรมเพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย

5. ด�าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ความหมายของคุณภาพชีวิตในการท�างาน

คุณภาพชีวิตในการท�างานได้มีนักวิชาการกล่าวถึงไว้หลายท่าน โดย ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช  

(2546, อ้างถงึ พยอม สดใส, 2560) ได้ให้ความหมาย คณุภาพชวีติในการท�างาน หมายถึง สถานภาพความเป็น

อยู่ในทางทีด่ทีัง้ในแง่ของส่วนบคุคลครอบครวัและชมุชนว่ามคีวามสมบรูณ์ท้ังทางร่างกาย จติใจทีม่ ีคณุธรรม 

สามารถด�ารงชีวิตให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเอง สังคม มีการศึกษา มีครอบครัวดี มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

แวดล้อม การมีมนุษยสัมพันธ์การท�างานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การมีสังคมส่ิงแวดล้อมที่ดี การท�าให้

ผู้อ่ืนเป็นสุข ในขณะที่ ผจญ เฉลิมสาร (2555) ได้กล่าวคุณภาพชีวิตการท�างาน คือ สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับชีวิตการท�างาน ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้าง ช่ัวโมงการท�างาน สภาพแวดล้อมการท�างาน ผลประโยชน์และ

บริการ ความก้าวหน้าในการท�างาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่แรงจูงใจและความพึง

พอใจส�าหรับคนงาน 
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องค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการท�างาน

องค์ประกอบคณุภาพชีวิตในการท�างานเป็นกระบวนการทางด้านจติใจท่ีสามารถบรรยาย ตคีวาม

ผ่านตวักรอง ด้านความคดิและภาษาทีแ่ตกต่างกนัจงึเกดิการมองทีแ่ตกต่างกนั เนือ่งจากพืน้ฐานประสบการณ์ 

ความคิด ความรู้ที่แตกต่างกันของผู้ให้นิยาม โดยมีองค์ประกอบที่ส�าคัญแบ่งออกเป็น 8 ด้าน โดย ปฏิพันธ์ 

สุกด้วง (2555, อ้างถึงใน วาริณี โพธิราช, 2558) ได้น�าเสนอแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานโดย

ได้อธิบายแนวคิดแต่ละด้านไว้ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม คอื การได้รบัรายได้และผลตอบแทนทีเ่พยีงพอและเหมาะ

สมกับมาตรฐานการด�ารงชีวิต 

2. สภาพที่ท�างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คือ การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานใน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สถานที่ท�างานไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย 

3. การพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏบัิตงิาน คอื การทีผู้่ปฏบิตังิานได้มโีอกาสพฒันาขดีความสามารถ

ของตนจากงานที่ท�างาน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง คือ ลักษณะงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงใน

อาชีพของตน 

5. สังคมสัมพันธ์ คือ ลักษณะงานที่มีส่วนพัฒนาให้ผู้ท�างานมีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

6. ลกัษณะการบรหิารงาน คอื ความยตุธิรรมในการบรหิารมกีารกระท�าต่อบคุคลอย่างเหมาะสม 

7. ภาวะอสิระจากงาน คอื ภาวะทีบ่คุคลมีความสมดุลในช่วงของชวีติระหว่างการปฏบิตังิานและ

ช่วงเวลาอิสระจากงานมีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 

8. ความภมิูใจในองค์การ คอื ความรู้สึกของพนักงานทีม่คีวามภาคภมูใิจทีไ่ด้ปฏบิตังิานในองค์การ

ที่มีชื่อเสียงและได้รับรู้ว่าองค์การอ�านวยประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม

ทฤษฎีของคุณภาพชีวิตในการท�างาน

มนุษย์ขวนขวายที่จะตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นข้ันตอนต่อเน่ือง ในขณะที่ความ

ต้องการท่ีแรงกว่าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจแล้วความต้องการสิ่งอื่นๆ ก็จะเกิดขึ้นมาแทนท่ี

เสมอ โดยมาสโลว์ (Maslow 1954, อ้างถึงใน วาริณี โพธิราช, 2558) ทฤษฎีล�าดับขั้นตามความต้องการของ

มนุษย์ (Hierarchy of needs) ไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย หรือความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความ

ต้องการนี้เป็นความต้องการขั้นต�่าของมนุษย์ เพราะเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานและเป็นสิ่งจ�าเป็นที่สุดใน

การด�ารงชวีติ เพราะหากร่างกายไม่ได้รบัการตอบสนองแล้วชีวติก็จะด�ารงอยู่ไม่ได้ ได้แก่ ความต้องการเกีย่ว

กับอาหาร น�้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค การพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เป็นต้น แต่ถ้าหากความ

ต้องการขั้นนี้ไม่ได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะไม่เกิด ความต้องการในขั้นต่อไป 
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2. ความต้องการความปลอดภยัหรือความต้องการความปลอดภยั (Security Needs หรือ Safety 

Needs) เป็นความต้องการขั้นต่อมา เม่ือความต้องการทางร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว 

ส�าหรบับางคนอาจจะหมายถึงการปกป้องคุม้ครองให้พ้นจากภยัธรรมชาต ิโรคร้ายหรอืสงคราม แต่ส�าหรบับาง

คนจะหมายถึงการเลือกงานที่จะให้ความมั่นคงแก่เขา หรือเป็นความปรารถนาที่จะได้ท�างานที่มีหลักประกัน 

มีรายได้เพียงพอที่จะเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต 

3. ความต้องการทางสังคม (Social or Belonging Needs) เป็นความต้องการที่อยู่ในระดับสูงกว่า

ความต้องการสองข้อแรก เพราะทนัททีีค่วามต้องการทางร่างกายและความปลอดภยัได้รบัการตอบสนองอย่าง

เพียงพอแล้ว ความต้องการทางสังคมก็จะเกิดขึ้น ความต้องการดังกล่าวเป็นความต้องการที่จะเป็นเจ้าของ 

ต้องการสมาคม ต้องการความรัก ต้องการเข้าร่วม และได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เป็นต้น 

4. ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องในสังคมหรือความต้องการยอมรับในสังคม (Egoistic or 

Esteem Needs) ความต้องการนี้มีความส�าคัญมากต่อการบริหารงาน แบ่งความต้องการนี้ออกเป็น 2 ชนิด 

คอื ความต้องการได้รบัความนยิมนบัถอืเป็นเร่ืองทีเ่ก่ียวกับความต้องการชือ่เสียง การมสีถานภาพทางสงัคม

ที่ดี มีความรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส�าคัญ ได้รับความสนใจ ความเอาใจใส่และระลึกถึงจากบุคคลอื่นและความ

ต้องการ มีอิสรเสรีภาพ 

5. ความต้องการที่จะได้รับความส�าเร็จตามความนึกคิดหรือความต้องการความส�าเร็จในชีวิต 

(Self-actualization or Self-realization) ความต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์เพราะเป็น

ความต้องการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจ

ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการท�างาน

ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา และตดัสนิใจกบัฝ่ายบรหิารและสร้างโอกาสในการท�างานมากขึน้ คณุภาพชีวติในการท�างานเกีย่วข้อง

กับงานจะมีผลโดยตรงต่อคน ท�าให้เกิดประสิทธิผลขององค์การ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ของงาน และระบบการท�างาน โดยสโกรแวน (Skrowan 1983, อ้างถึงใน ศรินญา ปูเต๊ะ, 2552) สรุปถึง

ประโยชน์ของคุณภาพชีวิตการท�างานไว้ ดังนี้ 

1. เพิ่มความพึงพอใจในการท�างานสูงสุดเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจให้พนักงาน 

2. ท�าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เกิดจากอัตราการขาดงานที่ลดลง 

3. ประสิทธิภาพในการท�างานสูงขึ้นจากการที่พนักงานมีส่วนร่วมและสนใจงานมากขึ้น 

4. ลดความเครียด อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการท�างานซึ่งจะส่งผลต่อการลด ต้นทุนค่า

รักษา พยาบาล รวมถึงต้นทุนค่าประกัน ด้านสุขภาพ และการลดอัตรา การจ่าย ผลตอบแทนคนงาน 

5. ความยืดหยุ่นของก�าลังคนมีมาก และความสามารถในการสลับสับเปล่ียนพนักงานมีมากขึ้น 

ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การ และการมีส่วนร่วมในการท�างานที่เพิ่มขึ้น 

6. อัตราการสรรหาและคัดเลือกพนักงานดีขึ้นเน่ืองจากความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นขององค์การจาก

ความเชื่อถือเรื่องคุณภาพชีวิตการท�างานที่ดีขององค์การ 

7. ลดอัตราการขาดงานและการเปลี่ยนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ดี 
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8. ท�าให้พนักงานรู้สึกสนใจงานมากขึ้น จากการให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจการ

ให้ สิทธิออกเสียง การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานและเคารพสิทธิของพนักงาน 

9. ท�าให้เกิดมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี 

คณุภาพชวิีตในการท�างาน ท�าให้ตัวเราเกดิความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน เกดิความก้าวหน้าในชวีติ

ในวยัท�างาน มกีารพฒันาสมรรถภาพของบคุคล ซึง่ท�าให้ตวัเราเกดิการปรบัปรงุศกัยภาพในตวัเราไปในทางท่ี

ดีขึ้น รวมถึงเกิดความพยายามมีแนวทางในการวางแผนชีวิตเพื่อจะท�าให้ประสบความส�าเร็จ

แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว

ความหมายของการปรับตัว

การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวนั้นได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความหมายของการปรับตัวไว้ หลาย

ท่าน โดย พยอม ธัญรส (2544, อ้างใน เมษิณี กนกเหมพันธ์, 2547) กล่าวถึงความหมายของการปรับตัวไว้

ว่า หมายถึง ผลของความพยายามในการขจัดปัญหา ขจัดความไม่สบายใจ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ในขณะที่ สิริวรรณ สาระนาค 

(2544) ให้ความหมายว่า การปรับตัวความสามารถในการเลือกอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อเรียกร้องและ

เงื่อนไขของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยที่ยังคงทัศนคติที่ดีต่อสถานการณ์รอบตัวไว้ได้ และ วราภรณ์ ตระกูล

สฤษดิ์ (2545, อ้างถึงใน นันทิชา บุญละเอียด, 2554) ได้อธิบายว่า การปรับตัวเป็นกระบวนการที่บุคคลใช้

ความพยายามในการปรับตนเอง เม่ือต้องเผชิญกับสภาพปัญหาความอึดอัดใจความดับข้องใจ ความเครียด

ความทุกข์ใจ ความวิตกกังวล ต่าง ๆ จนเป็นสภาพการณ์ที่บุคคลน้ัน ๆ สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือ

สภาพปัญหานั้นได้ ถ้าบุคคลปรับตัวแล้วสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุขน่ันแสดงว่า บุคคล

นั้นมีสุขภาพจิตดี จึงสรุปได้ว่าการปรับตัว คือ บุคคลที่เป็นตัวของตัวเอง เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื่น รวม

ทั้งสามารถรับรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง น�าประสบการณ์นั้นมาจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หรือบุคลิกลักษณะของตนอย่างไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือน และมีการรับรู้ความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวก

ประเภทของการปรับตัว

แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวได้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท (ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์, 2555) ได้แก่ 1) 

การปรบัตัวแบบสู ้การทีเ่ราหาทางสูเ้พือ่เอาชนะอปุสรรคทีเ่ป็นสาเหตขุองความคบัข้องใจ 2) การปรบัตวัแบบ

หลบหนี การหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือคนอื่นๆ 3) การปรับตัวในรูปความกลัวต่าง ๆ  ความกลัว

อันเกิดจากการเรียนรู้ต่อสิ่งเร้าเฉพาะ ความกลัวเป็นแรงผลักดันให้บุคคลมีการกระท�าท่ีสูงมาก 4) การปรับ

ตัวในรูปความป่วยไข้ต่าง ๆ บุคคลไม่สบายใจ อินทรีย์ที่ประกอบด้วยกายและจิตเป็นของที่แยกจากกันไม่ได้  

แยกจากกันไม่ขาด 5) ความวิตกกังวล ภาวะทางอารมณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความไม่สบายใจ  

ความกระวนกระวายใจ ความหวาดหวั่นพรั่นพรึง
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องค์ประกอบของการปรับตัว

บุคคลที่มีการที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บุคคลจะปรับตัวได้

นั้นต้องมีองค์ประกอบของการปรับตัว ดังนี้ (นิภา นิธยายน, 2530) 1) รับรู้และเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหา

อย่างถูกต้อง 2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3) ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก 4) มีประสบการณ์ในการแก้

สถานการณ์หรือปัญหามามากพอ 5) มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพอสมควร 6) สถานการณ์หรือปัญหายุ่งยาก 

ซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแก้ไข 

ประโยชน์ของการปรับตัว 

การปรับตัวเป็นความส�าเร็จในการเข้าร่วมทางสังคมของบุคคล ซึ่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ปรับตัว

ให้เข้ากับบุคคลทั่วไปและกลุ่มบุคคลท่ีปรับตัวได้ดีจะเรียนรู้ทักษะทางสังคมได้ดี โดยประโยชน์ของการปรับ

ตัวมีดังนี้ (สุกัญญา ตันตระบัณฑิตย์ 2548, อ้างถึงใน นันทิชา บุญละเอียด, 2558)

1. การแสดงออกท่ีเหมาะสม ท�าให้มกีารแสดงออกทีเ่หมาะสมเป็นไปตามความคาดหวงัของกลุม่ 

ซึ่งจะท�าให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 

2. การปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มต่างๆ สามารถปฏิบัติตัวเข้ากับบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่า

หรือเพื่อน ๆ 

3. จะมีเจตคติที่ดีต่อบุคคลต่างๆ ต่อการเข้าร่วมสังคมและต่อบทบาทของตนเองในสังคม 

4. มีความพึงพอใจในบทบาทของตนเองทั้งในการเป็นผู้น�าและผู้ตาม

การปรับตัวท�าให้ตัวเราเองสนุกกับการท�างาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อเกิดการ

พัฒนาในทางที่ดี เกิดความเป็นมิตรต่อกัน และสิ่งส�าคัญเลยในการท�างาน คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน การมี

น�้าใจ ไม่แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสม และสิ่งเหล่านี้จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามมามากมาย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต�าบลล�า

ทับ อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบี่ ได้มีการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 531



ตารางที่ 1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ ผู้ท�าวิจัย ชื่อเรื่อง ผลการศึกษา

1. ยิ่งยศ จันปาน และ
จันทนา แสนสุข 

(2559)

คุณภาพชีวิตในการท�างาน
สภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท เบสเท็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

พบว่า ระดับความความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในการท�างานโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทั้งสามด้าน ได้แก่ 
ด้านลักษณะงาน ค่าตอบแทนในการท�างาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความคิดเห็นระดับปาน
กลาง 

2. อมราพร แย้มขจร 
และมนฤตย์พล 
อุรบุญนวลชาติ 

(2560)

คุณภาพชีวิตในการท�างาน
และความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานบริษัท กลุ่ม
แอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด

พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน
บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ�ากัด โดยรวมมี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางโดยด้าน
สภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีมีความปลอดภัย 
และ 2) พนักงานบริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช 
จ�ากัด มีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปาน
กลางโดย ด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายาม
อย่างเต็มก�าลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์การ

3. หยุนเฮา เฮ และ
ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจ

า (2561)

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บรรยากาศองค์การกับ
คุณภาพชีวิตในการท�างาน
ของพนักงานกลุ่มบริษัท 
มิตรภาพอาหารสัตว์ จ�ากัด

พบว่า พนักงานมีระดับบรรยากาศองค์การและ
ระดับคุณภาพชีวิตในการท�างานอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาและราย
ได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตใน
การท�างานที่แตกต่างกัน และปัจจัยบรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้าง
สูงกับคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน

4. บุรินทร์ ศิริเนตร์ 
และกันฑิมาลย์ 
จินดาประเสริฐ 

(2564)

การปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ
ธุรกิจโรงแรมในจังหวัด
อุบลราชธานี

พบว่า ด้านกระบวนการภายในต้องมีการก�าหนด
หน้าที่ภาระอย่างชัดเจน และลดความ ซับซ้อน
ในสายการบริหาร ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
บุคลากร ต้องมีการฝึกอบรมตลอดเวลาเพื่อการ
พัฒนาให้ เกิดประสิทธิภาพในการท�างานสูงสุด 
และสามารถท�างานได้หลายหน้าที่

5. สุวิมล แสนเวียง
จันทร์ และยุพา โพ

ผา (2560)

การปรับตัวทางสังคมของ
ทายาทแรงงานข้ามชาติ

พบว่า ลักษณะของการปรับตัวทางสังคม และ
วัฒนธรรม ทายาทแรงงานข้ามชาติที่เข้าเรียนใน
โรงเรียนไทย สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการปรับตัว สามารถรับเอาแบบแผนการ
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมแบบไทยได้มาก

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คุณภาพชีวิตในการท�างานเป็นส่ิงที่ส�าคัญ และ

ยังไม่มีการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท�างานควบคู่ไปกับการปรับตัวของบุคลากรในหน่วยงาน จึงท�าให้ผู้วิจัย

สนใจศึกษาเกี่ยวกับทั้งคุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวของบุคลากรควบคู่กัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการวิจัยในอนาคต
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บทสรุป

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัวท�าให ้

ผูวิ้จยัสนใจศกึษาคณุภาพชีวิตในการท�างานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลล�าทบั ตามแนวคิดคณุภาพ

ชวีติในการท�างานของ ปฏพินัธ์ สกุด้วง (2555) และศกึษาการปรับตวั ตามแนวคดิการปรับตวัของ ภมรพรรณ์ 

ยุระยาตร์ (2555) ดังนี้

คุณภาพชีวิตในการท�างาน

1. ผลตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

2. สภาพที่ท�างานปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

3. การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน 

4. ความก้าวหน้าและความมั่นคง 

5. สังคมสัมพันธ์ 

6. ลักษณะการบริหารงาน 

7. ภาวะอิสระจากงาน 

8. ความภูมิใจในองค์การ

การปรับตัว

1) การปรับตัวแบบสู้ 

2) การปรับตัวแบบหลบหนี 

3) การปรับตัวในรูปความกลัวต่างๆ

4) การปรับตัวในรูปความป่วยไข้ต่างๆ 

5) ความวิตกกังวล 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

4. สถานภาพ

5. ประสบการณ์การท�างาน

6. รายได้ต่อเดือน

7. ประเภทการจ้างงาน

8. ต�าแหน่ง

ข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาของหน่วยงานและการทบทวนวรรณกรรม ควรท�าวิจัยในประเด็นคุณภาพชีวิตในการ

ท�างานและการปรับตัวของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าทับ อ�าเภอล�าทับ จังหวัดกระบ่ี เพ่ือน�า

ข้อมูลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานต่างๆในองค์การ รวมถึงได้ทราบ

ระดบัการปรบัตวัของบคุลากรในองค์การ และเพือ่น�าผลการศึกษาคร้ังน้ีมาใช้เป็นข้อมลูอ้างอิงในการสนับสนนุ

คุณภาพชีวิตในการท�างานและการปรับตัว ของบุคลากรในองค์การ ส่วนในด้านการเผยแพร่การวิจัย นักวิจัย 

นักวิชาการ และบุคลากรทั่วไปที่ให้ความสนใจได้น�าไปศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรน�ำเข้ำและส่งออกสินค้ำของไทย-จีน
Factors Affecting the Imports and Exports of Thailand-China
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บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสนิค้าของไทย-จนี มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษา

สถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสนิค้าของไทย-จนี และปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสนิค้า

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 คอื อตัราเงินเฟ้อ และ

มูลค่าดุลการค้า คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับหยวน ณ ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 95 

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

Abstract

 A Study of factors affecting the imports and exports of Thailand-China had the objectives 

were to study the situation of the imports and exports of Thailand-China and to study the factors 

affecting the imports and exports of Thailand-China. Using data from 2002 to 2019 was analyzed mul-

tiple regression analysis by OLS method. The results of the study showed that most of the Thai-China 

trade balance had a lower value of exports than the value of imports, causing a trade deficit all the 

time. It can be seen from the year 2002, there was a trade balance deficit of -59,114.89 million baht 

and in 2019, there was a trade balance deficit of -676,043.43 million baht. The factor affecting the 

value of imports and exports was inflation. The trade balance was the exchange rate of the baht per 

yuan at a statistically significant level of 95 percent.

Keywords : Factors, Imports and Exports, Thailand-China

บทน�า

การน�าเข้าสนิค้าและส่งออกสนิค้าเป็นการแลกเปล่ียนสินค้าระหว่างประเทศ โดยการน�าเข้าสนิค้า

จากต่างประเทศจะเป็นสินค้าท่ีไม่สามารถผลิตเองได้หรือไม่มีในประเทศ ส่วนการส่งออกสินค้าไปยังต่าง

ประเทศเป็นสินค้าที่ประเทศมีการผลิตเองได้จ�านวนมากซ่ึงการส่งออกเป็นการลดปริมาณสินค้าที่เกินความ

ต้องการของประชาชนเกนิความต้องการของตลาดภายในประเทศหรอืเนือ่งจากสนิค้าได้ราคาสงูเมือ่มกีารส่ง

ออกไปต่างประเทศ การน�าเข้าและส่งออกสนิค้ามกีารจ�ากัดปริมาณมีภาษกีารน�าเข้าและส่งออกทีต้่องจ่ายตาม
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กฎหมายจงึเป็นรายได้ให้กับประเทศ จากการเกบ็ภาษมีทีัง้ผลเสียและผลดใีนการน�าเข้าส่งออก ผลดที�าให้ราย

ได้เข้าประเทศส่งผลดีต่อการครองชีพของประชาชนได้รู้จักเทคโนโลยีที่อ�านวยความสะดวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ท�าให้ประชาชนได้ใช้สนิค้าทีต้่องการ ส่วนผลเสียท�าให้การน�าเข้าสนิค้าไม่มคีวามสมดุลถ้ามกีารน�าเข้ามากกว่า

ส่งออกส่งผลต่อการขาดุลช�าระเงิน เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรที่สามารถผลิตสินค้าได้เองและบางสิ่ง

ก็ไม่สามารถผลิตเองได้ เพราะไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือผลิตแล้วมีต้นทุนสูงส่งผลต่อตลาดและประชากร

จึงมีการน�าเข้าสินค้า โดยเฉพาะจากประเทศจีนเน่ืองจากสินค้าที่มีต้นทุนต�่ากว่า ในส่วนของประเทศจีนมี

ประชากรมีจ�านวนมากและสภาพภูมิอากาศทรัพยากรที่มีความแตกต่างกับประเทศไทย การผลิตสินค้าบาง

ชนดิไม่สามารถผลติเองได้เนือ่งจากสภาพภูมอิากาศไม่เหมอืนกนั ไม่มวีตัถดุบิจงึมกีารน�าเข้าจากประเทศไทย 

เพือ่ไปผลติให้ประชากรในประเทศของตนเองและส่งออกสนิค้าส�าเรจ็รปูไปยงัประเทศไทยทีไ่ม่สามารถผลติได้ 

จนีได้เริม่ด�าเนนินโยบายเปิดประเทศและปฏริปูเศรษฐกิจ เกิดความร่วมมอืด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ

ได้พฒันาและขยายตวัไปอย่างรวดเรว็ ในด้านการค้า มลูค่าการค้าระหว่างไทย-จนี เพ่ิมข้ึนจากปีแรกด้านการ

ลงทนุ ไทยนบัเป็นประเทศแรกๆ ทีเ่ข้าไปลงทนุในจนีตัง้แต่เมือ่ปี 1979 และก่อนเกิดวกิฤตการณ์เศรษฐกิจใน

เอเชียเมื่อปี 1997 ปัจจุบันตัวเลขของทางการจีนก็ยังระบุว่า ไทยยังคงมีการลงทุนในจีนนับพันโครงการ โดย

มีมูลค่าการลงทุนรวมนับพันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่จีนมีการลงทุนในไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน 

ส�าหรับประเทศไทยและประเทศจีนเป็นคู ่ค้าที่ส�าคัญที่มีการแลกเปล่ียนสินค้ากันมานาน 

ประเทศไทยมกีารส่งออกของสนิค้าไปยงัประเทศจนีจะเป็นสนิค้าเกษตรจ�านวนมาก ได้แก่ มนัส�าปะหลงั ข้าว 

ยางพาราและผลไม้ ผลไม้แช่แข็งและแห้ง อาหารแปรรูป สินค้าโอท๊อป เม็ดพลาสติก ชิ้นส่วนของรถยนต์ 

ผลิตภัณฑ์ยาง และอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบ เป็นต้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีที่ส่งออกไปประเทศจีน ส่วน

ประเทศไทยมีการน�าเข้าสินค้าจากประเทศจีน ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้า ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม เคร่ืองจักร 

มอเตอร์ คอมพิวเตอร์ สายชาร์จ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า เคมี เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก วัสดุ

ที่ท�าด้วยโลหะ เสื้อผ้าส�าเร็จรูป จะเห็นสินค้าจ�านวนมากที่เขียนว่า made in china เป็นสินค้าท่ีน�าเข้าจาก

ประเทศจีนเพราะมีต้นทุนต�่า ประชากรสามารถซื้อหรือเข้าถึงสินค้าได้ การน�าเข้าส่งออกของสินค้าแต่ละปีก็

มคีวามแตกต่างกนับางปีมกีารขยายตวัในการส่งออกของสนิค้าไปยงัจนีเมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้าหรอืมกีารหด

ตัวในการส่งออกสินค้าที่เปลี่ยนแปลงมีหลายปัจจัย เช่น มีการเปลี่ยนแปลงของเงินแต่ละปีที่แตกต่างกัน มีน

โยบายของรัฐเข้ามาลงทุนมาแทรกแซง เป็นต้น 

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสนใจศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่ง

ออกสินค้าของไทย-จีน เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาคภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 

สมาคมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรม และหอการค้า ได้น�าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวาง

นโยบายที่เกี่ยวกับการน�าเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างไทย-จีนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

การค้าระหว่างประเทศ (international trade) คือ การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน

เขตแดนของชาตหิรอืของประเทศ ซ่ึงประกอบด้วยการส่งสนิค้าทีผ่ลติขึน้ภายในประเทศของตนไปยังประเทศ 

อื่นๆ ที่เป็นผู้ซื้อ เรียกว่าการส่งออก (export) และการซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ เพื่อเข้ามาประเทศ

ของตน เรียกว่า การน�าเข้า (import)

สาเหตุที่ท�าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

1. ความแตกต่างของปรมิาณและชนิดของทรัพยากรการผลิต (factor endowment) ประเทศต่างๆ  

มีทรัพยากรการผลิตไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศน้ันมีแนวโน้มที่จะได้เปรียบใน

การผลิตสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรนั้นเป็นปัจจัยในการผลิต ประเทศที่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งด้วย

ต้นทุนที่ต�่ากว่าประเทศอื่น ประเทศนั้นก็จะเป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าดังกล่าวไปขายประเทศอื่น

2. ความแตกต่างในด้านความช�านาญ (specialization) ความมากน้อยของทรัพยากรการผลิต

อาจมใิช่ส่ิงทีก่�าหนดความได้เปรยีบในการผลติเสมอไป หากแต่ประสทิธภิาพและความช�านาญของปัจจัยการ

ผลิตก็เป็นสิ่งส�าคัญด้วย การค้าระหว่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ เมื่อแต่ละประเทศต่างเลือกผลิตสินค้าที่ตนมี

ความได้เปรยีบและส่งเป็นสนิค้าออก ขณะเดยีวกนักซ็ือ้สนิค้าชนดิทีต่นผลติเองได้แต่มต้ีนทุนสงู การท�าเช่นนี้ 

ก่อให้เกิดผลดี คือ การแบ่งงานกันท�าระหว่างประเทศ และการใช้ทรัพยากรของโลกซึ่งมีอยู่อย่างจ�ากัดอย่าง

มีประสิทธิภาพ แนวทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและน�าเข้าสินค้ามีจ�านวน 3 ทฤษฎี

1. ทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) ในส่วนของทฤษฎีการค้า

ตามความได้เปรียบสัมบูรณ์น้ันอาศัยหลักการดั้งเดิมของอดัมสมิธที่ได้อธิบายวิธีการพิจารณาโครงสร้างหรือ

ทิศทางการค้าด้วยการพิจารณา“ความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์”

โดยสรุปแล้วทฤษฎีความได้เปรียบโดยสัมบูรณ์ (Absolute Advantage) ของอดัม สมิท (Adam 

Smith) ในการยดึหลกัการแบ่งงานกนัท�า (Division of Labor) ประเทศจะผลิตสินค้าทีต่นได้เปรียบโดยสมบรูณ์ 

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอกีประเทศหนึง่และส่งออกสนิค้าดงักล่าวไปยงัประเทศนัน้ ในทางตรงกันข้ามกจ็ะน�าเข้า

สินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์จากประเทศน้ันการค้าของโลกก็จะเพิ่มข้ึนในขณะท่ีเยาวเรท มองว่า

เป็นการพิจารณาทิศทางในการส่งออกที่ประเทศได้รับผลประโยชน์มากที่สุดอย่างไรก็ตามความได้เปรียบ

สัมบูรณ์จะใช้อธิบายประโยชน์และทิศทางของการค้าได้เฉพาะในกรณีที่ประเทศคู่ค้าต่างมีความได้เปรียบ

สัมบูรณ์ในสินค้าต่างชนิดกันแต่ก็มีความเป็นไปได้ได้สูงท่ีจะพบกรณีที่ประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบโดย

สัมบูรณ์ในทั้งสองสินค้า

2. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของเฮคเชอร์-โอล (Heckscher- Ohlin Trade Theory) ทฤษฎี

เฮคเชอร์-โอลิ (Heckscher - Ohlin Theorem) หรือเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าทฤษฎีสัดส่วนปัจจัยการผลิต โดย

ทฤษฎีนี้จะให้ความส�าคัญแก่สัดส่วนโดยเปรียบเทียบของปัจจัยการผลิต (Relative Factor Proportions) หรือ

ปรมิาณปัจจยัการผลติทีมี่อยูโ่ดยเปรยีบเทยีบ (Relative Factor Endowments)โดยมแีนวคดิพืน้ฐานว่าประเทศ

จะส่งออกสินค้าทีม่คีวามเข้มข้นในการใช้ปัจจยัการผลติอย่างเหลอืเฟือและจะน�าเข้าสนิค้าทีม่คีวามเข้มข้นใน

การใช้ปัจจัยการผลิตที่ขาดแคลน
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3. ทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ผลงานของ

เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo, 1817) เรื่อง Principle of Political Economy and Taxation ได้พิมพ์ออก

เผยแพร่ในหนังสือเล่มนี้เขาได้เสนอทฤษฎีการค้าตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎี

ส�าคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางในการยึดหลักการแบ่งงานกันท�าประเทศจะ

ผลิตสินค้าที่ตนได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งหรือผลิตสินค้าด้วย

ต้นทุนต�่าที่สุดและส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังประเทศน้ันในทางตรงกันข้ามก็จะน�าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสีย

เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ต�่ากว่าหรือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูงกว่าจากประเทศน้ันการค้าของโลกก็จะเพิ่มขึ้น  

การเปรียบเทียบจะมีดังนี้

(1) กรณีที่ประเทศที่หนึ่งมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้ง 2 ชนิด ประเทศนั้น

ต้องพิจารณาว่ามีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ในสินค้าชนิดใดมากที่สุด (Great Absolute Advantage) 

(2) กรณีที่ประเทศมีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์ในการผลิตสินค้าทั้งสองชนิดให้พิจารณาว่ามี

ความเสียเปรียบ โดยสมบูรณ์ในสินค้าใดน้อยที่สุด (Least Absolute Disadvantage)

(3) ประเทศใดทีมี่ความได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ทัง้สองชนิดให้ส่งออกสินค้าชนิดท่ีมคีวามสมบรูณ์มาก 

และน�าเข้าสินค้าชนิดที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์น้อยกว่า 

(4) ประเทศทีม่คีวามเสยีเปรยีบโดยสมบรูณ์ทัง้สองชนิดให้ส่งออกสินค้าชนิดทีม่คีวามเสียเปรียบ

น้อยที่สุดและน�าเข้าสินค้าชนิดที่มีความเสียเปรียบโดยสมบูรณ์มากกว่า 

ทฤษฎอีตัราดอกเบ้ียเป็นตวัแปร (variable) ทีส่�าคญัในเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเฉพาะส�านกัเคนส์ 

(Keynesian) ที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างระหว่างภาค การเงิน (monetary sector) กับภาคการผลิต (real sector) 

กล่าวคือการ ก�าหนดปรมิาณเงนิ จะส่งผลต่ออตัราดอกเบีย้ทีจ่ะน�าไปสูก่ารลงทุนและรายได้ ประชาชาตใินทีส่ดุ

ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเงินตรา รังสรรค์ หทัยเสรี(2540) อัตราแลกเปล่ียนเป็นราคาเปรียบเทียบ

ของเงินตราสองสกุลซึ่ง ถูกก�าหนดขึ้นโดยอุปสงค์กับอุปทานของเงินตราทั้งสองสกุลน้ัน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็

คืออัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเทียบกับรูปของเงินตราอีกสกุลหนึ่ง อัตราแลก

เปลี่ยนจึงสามารถ ปรับตัวเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของความต้องการถือเงินของเงินตราทั้งสองสกุล

เพื่อให้เกิดภาวะ ดุลยภาพซึ่งได้มาจากการด�าเนินนกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น ได้จากการน�าเข้า การขายสินค้าออก 

ดอกเบี้ยที่ จ่ายและรับจากต่างประเทศ

ภาวะเงินเฟ้อหมายถึง ปรากฏการณ์ที่ระดับ ราคาสินค้าและบริการทั่วไปสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อ

เน่ืองเป็นระยะเวลานาน ๆ  หรอืการเพิม่ขึน้ของ อปุทานเงนิตรา หรอืภาวะทีค่่าของหน่วยเงนิตราลดลงเรือ่ยๆ  

เป็นเหตุให้จ�านวนเงินเดียวกันไม่สามารถซื้อของจ�านวนเดียวกนได้เมื่อเวลาล่วงไปนานๆ (ศุภชัย ศรีสุชาติ, 

2546) 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 540



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชนิฎา ช่วยนะและ อติ ไทยานันท์ (2562) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกทุเรียนสด

ของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจนี ผลการศกึษาพบว่า ราคาส่งออกทเุรียนสดไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจนี

ส่งผลต่อปริมาณการส่งออกทเุรยีนสดของไทยไปสาธารณรฐัประชาชนจนีในทศิทางตรงกนัข้ามผลติภณัฑ์มวล

รวมในสาธารณรฐัประชาชนจนี และมาตรฐานสนิค้าและอาหารเกษตรแห่งชาต:ิ ทเุรยีน ส่งผลต่อปรมิาณการ

ส่งออกทุเรียนสดของไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในทิศทางเดียวกัน

คมสัน รัตนะสิมากูล (2559:บทคัดย่อ) ได้ท�าการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการ

วเิคราะห์ข้อมูลพบว่าความสมัพนัธ์ของปัจจัยภายในประเทศและปัจจัยภายนอกประเทศทีม่ผีลต่อการส่งออก

ผลิตภัณฑ์มนัส�าปะหลงัไปสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยปัจจยัทีมี่ผลมากทีส่ดุ ได้แก่ อตัราแลกเปลีย่นเงินตรา

ต่างประเทศ หากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใช้ซื้อขายเป็นกุลเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น จะมีผลท�าให้

ปรมิาณการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจนีเพิม่ข้ึน ส่วนปัจจยั

ทีม่ผีลต่อปรมิาณการส่งออกรองลงมา คอืปริมาณการผลิตมนัส�าปะหลังของประเทศไทย ผลติภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศของสาธารณรฐัประชาชนจนี และปรมิาณการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัจากประเทศเวยีดนาม

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปิยพร ช่างสาร และ กนกพร ชัยประสิทธิ (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและ

ปัจจยัภายนอกประเทศท่ีมผีลต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส�าปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการศกึษา

พบว่า ความสมัพนัธ์ของปัจจยัภายในประเทศและปัจจยัภายนอกประเทศทีม่ผีลต่อการส่งออกผลิตภณัฑ์มัน

ส�าปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปัจจัยที่มีผลมากที่สุด ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

หากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศทีใ่ช้ซือ้ขายเป็นกลุเหรยีญสหรฐัเพิม่ขึน้ จะมผีลท�าให้ปรมิาณการส่ง

ออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัของประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิม่ขึน้ ส่วนปัจจัยทีม่ผีลต่อปรมิาณ

การส่งออกรองลงมา คือปริมาณการผลิตมันส�าปะหลังของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ

สาธารณรฐัประชาชนจนี และปรมิาณการส่งออกผลติภณัฑ์มนัส�าปะหลงัจากประเทศเวยีดนามไปสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

สทิธิพร ประวติัรุง่เรอืง และ สมยศ อวเกยีรต ิ(2558) ศกึษาเรือ่ง สถานการณ์และปัจจยัทีมี่อธพิล

ต่อการส่งออกยางพาราไทยไปยงัตลาดสาธารณรัฐประชาชนจนี ผลการศกึษาพบว่า ความต้องการใช้ยางพารา

ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปี ข้างหน้า โดยความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมา

จากตลาดเอเชยีโดยเฉพาะจนีและอนิเดีย โดย พบว่าอัตราการใช้ยางธรรมชาตขิองจนีซึง่เป็นประเทศผู้ใช้ยาง

รายใหญ่ทีสุ่ดของโลกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ อย่างต่อเนือ่งตามการขยายตวัของภาวะเศรษฐกิจ และการเตบิโตของ

ระหว่างประเทศ ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ส่งออกยางพาราของไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน 

คือ ปริมาณการผลิตของยางล้อรถของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาส่งออกยางแท่งของประเทศ

มาเลเซยีปรบัด้วยดชันผีูบ้รโิภค ของมาเลเซยีอัตราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทต่อเงินหยวน ปัจจยัทีม่อิีทธพิล

ต่อการส่งออกยางแท่ง ของประเทศไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน คอื ปริมาณการผลิตยางล้อรถของ

ประเทศ สาธารณรฐัประชาชนจนีและอตัราแลกเปล่ียนเงินบาทต่อเงินหยวน และปัจจัยทีม่อิีทธิพลต่อการ ส่ง
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ออกยางแผ่นรมควันของประเทศไทยไปตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ ราคาส่งออกยางแผ่นรมควันของ

ไทยปรับด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย และราคาส่งออกยางแท่งของประเทศมาเลเซีย ปรับด้วยดัชนีราคา 

ผู้บริโภคของมาเลเซีย 

วิธีการด�าเนินวิจัย 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  

ทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงพาณชิย์ (2563) และธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) 

เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2562 รวบรวมเป็นระยะ 17 ปี โดยใช้โปรแกรม Stata ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงช้อน (Multiple regression) จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

สามารถเขียนในรูปแบบจ�าลองได้ ดังนี้

Y
i
  = β

0
 + β

1
Bahtt + β

2
HIt + β

3
Mlrt+ ε

t

โดยที่ก�าหนดให้

Y  = มูลค่าการค้าไทย-จีน (หน่วย: ล้านบาท)

i  = การส่งออก การน�าเข้า และดุลการค้า

Baht
t
  = อัตราแลกเปลี่ยนบาทเทียบกับเงินหยวน (บาท : 1 หยวน) มีความสัมพันธ์

   ในทิศทางเดียวกัน

HI
t
  = อัตราเงินเฟ้อของไทย (หน่วย : ต่อปี) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

Mlr
t
  = อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทย (MLR) (หน่วย : ต่อปี) มีความสัมพันธ์ใน

   ทิศทางตรงกันข้าม

สรุปผลการวิจัย

- สถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน

ตารางที่ 1 มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกของสินค้าประเทศไทย – จีน

พ.ศ.
มูลค่าการน�าเข้าและส่งออกของสินค้าประเทศไทย – จีน (หน่วย : ล้านบาท)

การน�าเข้า การส่งออก ดุลการค้า

2545 211,706.56 152,591.67 -59,114.89

2546 251,071.50 236,057.84 -15,013.66

2547 329,631.52 285,685.98 -43,945.54

2548 448,917.04 367,405.14 -81,511.90

2549 521,523.79 445,978.11 -75,545.68

2550 564,566.24 511,109.61 -53,456.63

2551 670,342.74 532,319.04 -138,023.70

2552 586,143.35 548,760.05 -37,383.30

2553 775,391.18 678,631.83 -96,759.35
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2554 930,826.32 791,212.19 -139,614.13

2555 1,160,448.99 829,847.88 -330,601.11

2556 1,155,295.93 824,672.21 -330,623.72

2557 1,251,528.28 806,418.43 -445,109.85

2558 1,403,176.69 800,893.89 -602,282.80

2559 1,490,905.64 833,538.03 -657,367.61

2560 1,515,066.43 997,982.74 -517,083.69

2561 1,621,891.89 971,436.90 -650,454.99

2562 1,578,231.58 902,188.15 -676,043.43

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (2563)

จากตารางที่ 1 สถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย - จีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี 

พ.ศ.2562 โดยอธิบายสถานการณ์ได้ ดังนี้

การน�าเข้าสินค้า ปี พ.ศ. 2545 สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 211,706.56 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 

สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 1,578,231.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการน�าเข้าสูงสุดในปี พ.ศ. 

2561 สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 1,621,891.89 ล้านบาท

การส่งออกสินค้า ปี พ.ศ. 2545 สินค้าส่งออกมีจ�านวน 152,591.67 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 

สินค้าส่งออกมีจ�านวน 902,188.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ. 

2560 สินค้าส่งออกมีจ�านวน 997,982.74 ล้านบาท

ดลุการค้า ส่วนใหญ่ดลุการค้าไทย-จนี จะมมีลูค่าส่งออกน้อยกว่ามลูค่าน�าเข้าท�าให้ขาดดุลการค้า

ตลอดมา จะเห็นได้จาก ปี พ.ศ. 2545 มีดุลการค้าขาดดุล จ�านวน -59,114.89 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 

มีดุลการค้าขาดดุลจ�านวน -676,043.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้าที่สูงที่สุด 

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-

จีน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Time Series) เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2562 เป็นระยเวลา 17 ปี 

โดยใช้โปรแกรม STATA ในการวเิคราะห์ข้อมลู โดยมกีารทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation 

ในกรณทีีเ่กดิปัญหาจะมกีารแก้ไขก่อนทีจ่ะเอามาใช้วเิคราะห์ข้อมลูจะเห็นว่ามตีวัแปรอสิระหรอืตวัแปรต้นทุก

ตัวเป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก ณ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 0.8 และ การตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor (VIF) สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละโมเดลมีค่าสถิติ VIF 

ต�่ากว่า 10 จะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูได้จากค่า 

Durbin-Watson (D.W.) ซึ่งพบว่า สมการของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าส่งออกสินค้าของประเทศไทย 

– จีน ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
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จากตารางที่ 2 มูลค่าการน�าเข้า พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยทีผลกระ

ทบต่อการน�าเข้าสินค้าจากประเทศจีน มีค่า R2 เท่ากับ 0.55 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายจ�านวน

มูลค่าของสินค้าน�าเข้าจากประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 55 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีกร้อยละ 45 มา

จากตัวแปรอิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.456 มีค่า Durbin- 

Watson เท่ากับ1.94 มีค่า F - statistic เท่ากับ 5.47 และมีค่า Significant ที่ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัย

ส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ปีีมีผลกับตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระที่มีระดับนัย

ส�าคัญ คือ อัตราเงินเฟ้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 27,901.91 หมายความว่า เมื่ออัตราเงินเฟ้อเปลี่ยนแปลง

ไป 1 บาท/ปี ส่งผลให้ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการมลูค่าการน�าเข้าสนิค้า เปล่ียนแปลงไป 27,901.91 ล้านบาท 

ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของประเทศไทย – จีน

ตัวแปรตาม มูลค่าน�าเข้าสินค้า มูลค่าส่งออกสินค้า มูลค่าดุลการค้า

ตัวแปรอิสระ B Sig B Sig B Sig

Constant -2432100 0.005 -1063063 0.005 1594311 0.045

Baht 90,650.59 0.259 -83309.12 0.108 -187130.7 0.030**

Hl 27901.91 0.006*** 23832.45 0.000*** -5517.967 0.535

Mlr 16,909.4 0.604 -6556.134 0.769 -25150.43 0.445

ค่าสถิติ

R2 0.558 0.927 0.362

Adjusted R2 0.456 0.911 0.215

Durbin - Watson 1.94 1.65 2.50

F - Statistic 5.47*** 58.92*** 2.46**

หมายเหตุ **,*** คือตัวแปรที่มีอธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05, 0.01

มูลค่าการส่งออกสินค้า พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อการส่งออกสินค้า มีค่า R2 เท่ากับ 0.92 แสดงว่าตัวแประอิสระสามารถอธิบายมูลค่าของสินค้าส่งออก

ไปยังประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 92 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่ และอีกร้อยละ 9 มาจากตัวแปรอิสระอื่น  

นอกเหนือจากตัวแปรอิสะดังกล่าว มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.911 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.65  

มค่ีา F – statistic เท่ากบั 58.92 และมค่ีา Significant ที ่0.000 ซึง่มค่ีาน้อยกว่าระดับนยัส�าคญั หมายความว่า  

ต้องมตีวัแปรอสิระอย่างน้อยหนึง่ตวัทีม่ผีลกบัตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระทีม่รีะดบันยัส�าคญั คอื อัตราเงินเฟ้อ 

มค่ีาสัมประสิทธ์ เท่ากบั 23,832.45 หมายความว่าเมือ่อตัราเงนิเฟ้อเปลีย่นแปลงไป 1 บาท/ปี ส่งผลให้ปัจจยั

ทีม่ีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งอออกสนิคา้เปลี่ยนแปลงไป 23,832.45 ล้านบาท ในทิศทางเดียวกัน ซึง่เป็นไป

ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

มูลค่าดุลการค้า พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่า

ดุลการค้า มีค่า R2 เท่ากับ 0.362 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารอธิบายมูลค่าดุลการค้า คิดเป็นร้อยละ 36 

โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีกร้อยละ 3 มาจากตัวแปรอิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว  
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มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.125 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.50 มีค่า F – statistic เท่ากับ 2.46  

และมีค่า Significant ท่ี 0.03 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายคาวมว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 

หนึง่ตวัทีม่ผีลกับตวัแปรตาม ตวัแปรอสิระทีมี่ระดับนยัส�าคญั คอื อตัราแลกเปล่ียนเงนิ มค่ีาสัมประสิทธ์ เท่ากบั 

-187,730.7 หมายความว่า อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท/หยวน ส่งให้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าดุลการค้า

เปลี่ยนแปลงไป 187,730.7 ล้านบาท ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน มีวัตถุประสงค์  

เพื่อศึกษาสถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสินค้าของไทย-จีน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน�าเข้าและ 

ส่งออกสนิค้าของไทย-จีน ซึง่จ�าแนกเป็น การน�าเข้า การส่งออก และดลุการค้า โดยใช้ข้อมลูเป็นรายปี ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 17 ปี ซึ่งได้สร้างแบบจ�าลองต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการน�าเข้าและส่งออกสินค้าประเทศไทย-จีน ซึ่งจะน�าข้อมูลที่ได้ท�าการศึกษามา

ใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series) ใช้การ

วเิคราะห์แบบ Multiple regression ด้วยวธิ ีOLS เพือ่ให้ทราบถงึปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการน�าเข้าและส่งออก

สินค้าของไทย-จีน มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ สถานการณ์การน�าเข้าสินค้า ปี พ.ศ. 2545 สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 

211,706.56 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 1,578,231.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึน โดยมีการน�าเข้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2561 สินค้าน�าเข้ามีจ�านวน 1,621,891.89 ล้านบาท ด้านการส่ง

ออกสินค้า ปี พ.ศ. 2545 สินค้าส่งออกมีจ�านวน 152,591.67 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 สินค้าส่งออกมี

จ�านวน 902,188.15 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยมีการส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ. 2560 สินค้าส่ง

ออกมีจ�านวน 997,982.74 ล้านบาท และดุลการค้า ส่วนใหญ่ดุลการค้าไทย-จีน จะมีมูลค่าส่งออกน้อยกว่า

มลูค่าน�าเข้าท�าให้ขาดดุลการค้าตลอดมา จะเหน็ได้จาก ปี พ.ศ. 2545 มดีลุการค้าขาดดุล จ�านวน -59,114.89 

ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 มีดุลการค้าขาดดุลจ�านวน -676,043.43 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดดุลการค้าท่ี

สูงที่สุด ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศจีน ประเทศไทยมีการดุลการค้าขาด

ดุลมาตลอดและมีขนาดที่เพ่ิมสูงขึ้นในแต่ละปี เนื่องมาจากสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากประเทศจีนมีราคา

ถูกท�าให้คนไทยนิยมบริโภคเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นสินค้าอุตสาหกรรมของจีนในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปค่อน

ข้างดีมคีณุภาพสงูขึน้ท�าให้เครือ่งจักรอุตสาหกรรม เคมีภณัฑ์ วตัถดุบิต่างๆ ผูป้ระกอบการไทยนยิมส่ังซือ้จาก

ประเทศจีนซึ่งมีต้นทุนที่ต�่ากว่าน�าเข้าจากประเทศในยุโรปหรืออเมริกา 

ส�าหรับผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการน�าเข้าสินค้าระหว่าง

ประเทศไทย-จีน คือ อัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานหลัก น้ันคือ เมื่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มข้ึนส่งผลให้

มูลค่าการน�าเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นด้วยและเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงส่งผลให้มูลค่าการน�าเข้าลดลงด้วย โดยความ

สัมพันธ์ของอัตราเงินเฟ้อกับมูลค่าการน�าเข้าสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ 

สมยศ อวเกียรติ (2558) กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มหรือลดลงก็มีผลต่อมูลค่าการน�าเข้าสินค้า

ผลการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ปัจจยัผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกสนิค้าระหว่างประเทศไทย-จนี 

คอื อัตราเงินเฟ้อ ซึง่เป็นไปตามข้อสมมตฐิานหลกั นัน้คอื เมือ่อตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้ส่งผลให้มลูค่าการส่งออก

เพิ่มขึ้น และเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงส่งผลให้มูลค่าการน�าเข้าลดลงด้วย โดยความสัมพันธ์ของอัตราเงินเฟ้อ
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กับมูลค่าการส่งออกสินค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ (2558)  

กล่าวคือ อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มหรือลดลงก็มีผลต่อมูลค่าการส่งออก 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่าดุลการค้าระหว่างประเทศไทย-จีน 

คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับหยวน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน นั้นคือ เมื่ออัตราการแลกเปลี่ยน

เงินบาทแข่งค่าส่งผลให้มูลค่าดุลการค้าลดลง โดยความสัมพันธ์ของอัตราแลกเปลี่ยนกับมูลค่าดุลการค้าของ

สนิค้าสอดคล้องกบัวจิยัของ ปิยพร ช่างสาร และ กนกพร ชยัประสิทธ.ิ (2559). และ วจิยัของ สิทธพิร ประวัติ

รุ่งเรือง และ สมยศ อวเกียรติ (2558) และ โกสุม สายใจ (2558) กล่าวคือ อัตราการแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน

มีผลต่อมูลค่าดุลการค้า 

ข้อเสนอแนะ

1. จากสถานการณ์การน�าเข้าและส่งออกสนิค้าของประเทศไทย-จนี มลูค่าการน�าเข้าของสนิค้ามี

แนวโน้มมากว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า ท�าให้ประเทศไทยมีดุลการค้าขาดดุลกับประเทศจีนมาโดยตลอด ดัง

นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าระหว่างประเทศ สภาพอุตสาหกรรม และ

หอการค้า ควรรณรงค์ในการใช้สนิค้าไทยมากกว่าทีจ่ะน�าเข้ามาจากประเทศจนี นอกจากนัน้ต้องมกีารพฒันา

และสนบัสนนุสนิค้าเพือ่การส่งออกไปขายยงัประเทศจนีให้สูงขึน้โดยเฉพาะสินค้าด้านการเกษตร ได้แก่ ผลไม้ 

ผัก อาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น ซึ่งคุณภาพสินค้าเหล่านี้ของไทยเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างมาก

2. อัตราเงินเฟ้อ เป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งในการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการ

ควบคมุระดบัราคาสนิค้าภายในประเทศไทยไม่ให้สงูเกนิไป จะส่งผลให้ประชาชนไทยลดการน�าเข้า อกีทัง้การ

ส่งออกสามารถเพิม่ขึน้ ดุลการค้าก็จะดีข้ึนด้วย นอกจากนัน้ปัจจยัด้านอตัราการแลกเปล่ียนเงนิบาทเทยีบเงิน

หยวนเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีบทบาทต่อดุลการค้า ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีมาตรตราการในการ

ควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้มีดุลการค้าดีขึ้น 
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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

Abstract

A study of factors influencing Thailand’s coffee exports had the objectives were to study 

the situation of Thailand’s coffee exports and to study the factors influencing Thailand’s coffee exports. 

Using data from 2005 to 2019 was analyzed multiple regression analysis by OLS method. The results 

of the study revealed that the countries that are Thailand’s major export markets are Cambodia, Lao 

PDR, Myanmar, Australia and Philippines. That in 2005 the Thailand had total coffee export value 

1,110,600,000 baht and in 2019, the total export value was 248.2 million baht. The export of instant 

coffee was the highest, followed by raw coffee and roasted coffee, respectively. The factors Influencing 

Thailand’s coffee exports, types of instant coffee, raw coffee, and total, were price that farmers can sell 

at the farm and cost per unit. Factor influencing roasted coffee exports was yield index at statistical 

significance level of 95 percent.

Keyword : Factors, Exports, Coffee 
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บทน�า

ปัจจุบันกาแฟได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก กาแฟมีแหล่งก�าเนิดในภูมิอากาศร้อนชื้น

ในทวีปแอฟริกาและเป็นที่นิยมในอีกหลายประเทศทั่วโลก ส�าหรับปริมาณผลผลิตกาแฟของกลุ่มประเทศ

อาเซียนในปัจจุบันถือเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกาแฟเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีป

อเมริกาใต้ ส�าหรับการปลูกกาแฟในประเทศไทยนั้นเดิมรัฐบาลได้มีการส่งเสริมการปลูกกาแฟให้เป็นพืช

เศรษฐกจิทดแทนการปลกูฝ่ินของเกษตรกรในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย ท�าให้กาแฟเป็นพืชเศรษฐกจิท่ี

ส�าคัญของประเทศไทยสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ดี ประกอบกับสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่น ๆ  

ที่เอื้ออ�านวยต่อการปลูกกาแฟซึ่งมีมานานกว่า 20 ปี ส�าหรับประเทศไทยรัฐบาลได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

และสนับสนุนการผลิตและการส่งออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น 

ส�าหรับการปลูกกาแฟของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 มีครัวเรือนผู้ปลูกกาแฟจ�านวน 26,347 

ครัวเรือน เนื้อที่ให้ผลจ�านวน 257,836 ไร่ ผลผลิต 23,619 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 92 กิโลกรัม แหล่งปลูกกาแฟที่

ส�าคัญของไทยอยู่ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ซึ่งปลูกพันธุ์โรบัสต้า 

นิยมน�ามาแปรรูปเป็นกาแฟผงส�าเร็จรูปและในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน 

เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์อาราบิกานิยมน�ามาแปรรูปเป็นกาแฟคั่วบด (วริทธ์ินันท์ ชุมประเสริฐ, 2563) 

ส�าหรับข้อมูลการส่งออกจาก กระทรวงพาณิชย์ (2563) ตั้งแต่ปี 2548-2562 ประเทศไทยมีการส่งออกกาแฟ

รวมทั้งหมด โดยปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่า 1,110,600,000 บาทและปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 248,200,000 บาท 

อย่างไรก็ตามแม้ว่ากาแฟจะมคีวามส�าคญัแต่กย็งัมปัีญหา เช่น เทคโนโลยทีีเ่กษตรกรใช้ในการผลติ 

รวมทั้งที่ดิน แรงงาน ปุ๋ย การก�าจัดวัชพืช การเก็บเกี่ยว และปัจจัยอื่นๆ ให้ได้คุณภาพตามความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและส่งออกยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่งและ

เมล็ดกาแฟยังมีคุณภาพต�่า ดังนั้น เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจึงลดพื้นที่การปลูกกาแฟลงแล้วหันไปปลูกพืชอย่าง

อื่นแทน ซึ่งส่งผลให้การส่งออกกาแฟของไทยลดลงไปด้วย จากปัญหาและสถานการณ์นี้ ท�าให้รัฐบาลเข้ามา

แทรกแซงราคาในทุกปี ทั้งราคาขายหน้าสวนที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออกเมล็ดกาแฟที่มีความผันผวน

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึน�าไปสู่การศึกษาเรือ่ง การศกึษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจยั

ที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการส่ง

ออกกาแฟของประเทศไทย และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย เพื่อให้หน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องท้ังภาคภาครฐัและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณชิย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ สภาพอุตสาหกรรม และหอการค้า เป็นต้น ได้น�าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวาง

นโยบายที่เกี่ยวกับการส่งออกกาแฟของประเทศไทยต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย
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ทบทวนวรรณกรรม 

การส่งออกเมล็ดกาแฟของไทย

การส่งออกเมล็ดกาแฟ และกาแฟส�าเร็จรูปของปี 2562 มีปริมาณการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบ 

383.33 ตัน มูลค่า 84.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.26 และ 8.33 ตามล�าดับ ส่วนการส่งออกเมล็ดกาแฟ

คั่วมีปริมาณ 145.48 ตัน มูลค่า 40.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.29 และ 10.73 ตามล�าดับ ส�าหรับกาแฟ

ส�าเร็จรูปมีปริมาณการส่งออก 2666.70 ตัน มูลค่า 574.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 32.48 และ 13.23 ตาม

ล�าดับ (กรมศุลกากร, 2563)

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน คือ ราคาของเงินสกุลหน่ึงเทียบกับเงินสกุลอ่ืน เช่น ถ้าอัตราแลกเปล่ียนของ

เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ท่ี 25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงว่าเงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะ

แลกเงินบาทได้ 25 บาทหรือเงิน 1 บาท จะแลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ 0.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย, 2563)

ราคาเมล็ดกาแฟของไทย ปี 2562/63

ราคาเมล็ดกาแฟปี 2562/63 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีที่ผ่านมา ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตา (คละ) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.75 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

1.47 ส�าหรบัราคาเมลด็กาแฟในตลาดนวิยอร์ก ราคาเมล็ดกาแฟอะราบกิากโิลกรัมละ 95.41 บาท สูงขึน้ร้อย

ละ 1.14 ราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตากิโลกรัมละ 47.93 บาท ลดลงร้อยละ 17.05 ส่วนราคาเมล็ดกาแฟโรบัสตา

ตลาดลอนดอนกิโลกรัมละ 41.33 บาท ลดลงร้อยละ 27.61 (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)

การผลิต

ปี 2562/63 เนื้อที่ให้ผล 214,294 ไร่ แยกเป็นเน้ือที่พันธุ์อะราบิกา 87,159 ไร่ พันธุ์โรบัสตา 

127,135 ไร่ ผลผลิต 18,598 ตัน แยกเป็นผลผลิตอะราบิกา 8,553 ตัน โรบัสตา 10,045 ตัน โดยเนื้อที่อยู่ใน

ภาคใต้ร้อยละ 58.47 ภาคเหนือร้อยละ 39.82 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.86 และภาคกลางร้อยละ 

0.85 (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563)

ดัชนีผลผลิต

ดัชนีผลผลิต หมายถึง ตัวเลขชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตในเวลาปัจจุบันถึงฐาน ณ 

ราคาคงที่ (กองสารสนเทศและดัชนีอุตสาหกรรม, 2561)

ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุน คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสินค้าและบริการ โดยต้นทุนรวมประกอบ

ด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ต้นทุนคงที่ คือ ต้นทุนที่ไม่ขึ้นกับปริมาณการผลิต เช่น เงินเดือนพนักงาน 

ค่าเช่าโรงงาน ค่าเช่าเครื่องจักร เป็นต้น จากต้นทุนคงที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สามารถหาต้นทุนคงท่ีต่อ

หน่วยได้ด้วยสูตร

[ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่รวม / จ�านวนการผลิตทั้งหมด]
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ต้นทุนแปรผัน คือ ต้นทุนที่มีค่าเพิ่มขึ้นตามจ�านวนสินค้าและบริการที่ผลิต ซึ่งค่าใช้จ่ายประเภท

นี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการผลิตเท่านั้น เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานการผลิต ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

หาได้จากสูตร ดังนี้ [ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย = ต้นทุนแปรผันทั้งหมด / จ�านวนการผลิต]

จากต้นทนุคงทีต่่อหน่วย และต้นทนุแปรผันต่อหน่วยทีค่�านวณได้ ท�าให้สามารถหาต้นทนุรวมต่อ

หน่วย โดย [ต้นทุนรวมต่อหน่วย = ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย + ต้นทุนแปรผันต่อหน่วย] (Krungsri Guru, 2560)

สถานการณ์การผลิตกาแฟของประเทศไทย ปี 2564

เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศลดลงทั้งพันธุ์อาราบิก้า และโรบัสต้า โดยเนื้อที่ให้ผลกาแฟพันธุ์อารา

บิก้าลดลงเนื่องจากจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตส�าคัญประสบปัญหาสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงต้นปี 

2563 ท�าให้ต้นกาแฟยืนต้นตาย ส่วนเนื้อที่ให้ผลกาแฟพันธุ์โรบัสต้าลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแหล่งผลิต

ส�าคัญทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร และระนอง เกษตรกรโค่นต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนยางพารา ปาล์ม

น�า้มนั และทเุรยีน ซึง่เป็นพชืหลกัเริม่โตขึน้และให้ผลผลิตได้ รวมทัง้โค่นต้นกาแฟทีอ่ายุมาก ส่วนผลผลิตต่อไร่

ทัง้สองพนัธุค์าดว่าเพิม่ขึน้ เพราะปีนีแ้หล่งผลติส่วนใหญ่สภาพอากาศเอ้ืออ�านวยมช่ีวงแล้งเหมาะสมส�าหรบั

การออกดอก และคาดว่าช่วงพฒันาดอกและผลต้นกาแฟได้รบัน�า้เพยีงพอภาพรวมผลผลติทัง้ประเทศจงึเพิม่

ขึ้น (คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร, 2563)

ประเทศผู้ส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟที่ส�าคัญของโลก

อันดับ ประเทศ
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย

ปี 2558 – 2562 (ล้านเหรียญสหรัฐ)

1 บราซิล 5,406.37

2 สวิตเซอร์แลนด์ 2,399.40

3 โคลัมเบีย 2,695.62

4 อินโดเนเซีย 1,501.83

5 ฝรั่งเศส 1,177.42

6 สหรัฐอเมริกา 1,085.28

7 ฮอนดูรัส 1,030.44

8 อินเดีย 841.42

9 สเปน 615.65

22 ไทย 122.60

ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562 ประเทศบลาซิลเป็นผู้ส่งออกกาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟมาก

ที่สุดในโลกมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 5,406.37 ล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมาคือ สวิตเซอร์แลนด์ 2,399.40  

ล้านเหรยีญสหรฐั และโคลมัเบยี 2,695.62 ล้านเหรยีญสหรฐั ส่วนประเทศไทยมมีลูค่าการส่งออกเฉล่ีย 122.60  

ล้านเหรียญสหรัฐเป็นอันดับ 22 ของโลก

ที่มา : Global Trade Atlas.
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) จากแนวคิดของเดวิด ริคาร์โด  

(David Ricardo) ที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฏีเร่ืองความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ซึ่งได้อธิบายถึงประเทศใด

ประเทศหนึ่งมีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ ในสินค้าทุกชนิดที่เหนือกว่าประเทศหนึ่งถึงแม้ประเทศใดประเทศ

หนึง่จะมคีวามได้เปรยีบในสนิค้าทุกชนดิมากกวาอีกประเทศหน่ึง แต่ทัง้สองประเทศยงัสามารถมผีลประโยชน์

จากการค้าร่วมกนัได้ โดยประเทศท่ีเสยีเปรยีบจะเลือกผลิตส่ิงทีเ่สียเปรียบน้อยทีสุ่ด (เยาวเรศ ทบัพนัธ์ุ, 2551)

ทฤษฎีความได้เปรียบเชิงสมบูรณ์ (Absolute Advantage) จากแนวคิดของ อดัม สมิธ (Adam 

Smith) ทีส่นบัสนุนให้มรีะบบการค้าเสรทีีเ่ป็นไปตามกลไกตลาด อธบิายการค้าระหว่างประเทศทีเ่กดิจากการได้

เปรยีบโดยสมับูรณ์ โดยประเทศทีม่คีวามสามารถในการผลติสนิค้าชนดิหน่ึงได้มากกว่าอีกประเทศหนึง่ภายใต้

ปัจจยัการผลติทีเ่ท่ากนัท�าให้แต่ละประเทศเลือกทีจ่ะผลิตสินค้าทีม่คีวามเปรียบมากกว่าท�าให้เกิดการแบ่งงาน

ท�า (Division of Labor) ส่งผลให้เกิดความช�านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) ในท้ายทีส่ดุจะท�าให้ทรพัยากร

ของโลกถูกจัดสรรและใช้อยางมีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสินค้า (ศรีวงค์ สุมิตร และสาลินี วรบัณฑูร, 2542)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กฤษนันท์ เลาะหนับ (2553) ได้ศึกษาเร่ืองการผลิตและการตลาดของกาแฟในประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบว่า กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

ได้ดปีระกอบกบัประเทศไทยทีม่สีภาพภูมอิากาศและปัจจยัทีเ่อือ้อ�านวยต่อการปลกูกาแฟส�าหรบัประเทศไทย

การปลูกกาแฟรัฐบาลให้การสนับสนุนและผลิตได้มากซึ่งมีผลผลิตเป็นรองจากเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่ง

เมื่อเทียบกับผลผลิตของโลกทั้งหมดเราสามารถผลิต คิดเป็น 1.2-1.3% ของทั้งหมดแต่ผลผลิต 90-95%  

เป็นสายพันธุ์โรบัสต้า กาแฟที่ผลิตได้บริโภคภายในประเทศและส่งออกขายต่างประเทศ เช่น อเมริกา เกาหลี 

เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และโปแลนด์ เป็นต้น ซึ่งการส่งออกมีท้ังประเภทที่แปรรูปแล้ว และส่งเป็นเมล็ดกาแฟ 

และมโีรงงานอยูต่ามจังหวดัภาคใต้ทีเ่ปิดบริษทัรบัซ้ือเมล็ดกาแฟแล้วน�ามาคัว่บดหรอืท�าเป็นกาแฟส�าเรจ็รปูส่ง

จ�าหน่าย นอกจากนัน้ยังพบว่า กาแฟเป็นพชืเศรษฐกจิท่ีส�าคญัแต่ยงัมปัีญหาด้านการผลิตท่ีต้นทนุสูงคณุภาพ

ไม่ตรงกบัทีต่ลาดต้องการท�าให้เกษตรกรลดจ�านวนพืน้ทีป่ลูกกาแฟลงและปัญหาด้านการตลาด เช่น ราคาต�า่

และผันผวน เนื่องจากราคาอิงกับราคาตลาดโลกอีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถที่จะก�าหนดราคาเองได้

ขวัญกมล ดอนขวา (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของ

ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า กาแฟท�ารายได้จากการส่งออกให้กับประเทศเฉลี่ยปีละประมาณ 500-900 

ล้านบาท สถานการณ์กาแฟของไทยได้เปลีย่นแปลงไปซึง่ในปัจจบัุนได้ลดลงเนือ่งจากประสบปัญหาราคาตกต�า่ 

ขณะทีค่วามต้องการบรโิภคมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เพราะมกีารขยายการผลิตโรงงานแปรรูปในประเทศ นอกจากนี้

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส�าคัญที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์เมล็ดกาแฟตามล�าดับ ได้แก่ จ�านวนประชากรและ

ราคาที่เกษตรกรขายได้ ส�าหรับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส่งออกเมล็ดกาแฟดิบตามล�าดับ ได้แก่ นโยบาย

แทรกแซงของรัฐบาลและราคาส่งออก ในด้านอุปทานเมล็ดกาแฟในประเทศไทยนั้นพบว่า ปัจจัยที่ส�าคัญที่มี

ผลกระทบตามล�าดบั ได้แก่ ราคาขายส่งปุย๋ ราคาทีเ่กษตรกรขายได้และพืน้ทีเ่ก็บเกีย่วเมล็ดกาแฟ ส่วนปัจจยั

ส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อปรมิาณการน�าเข้ากาแฟผงส�าเรจ็รปูตามล�าดบั ได้แก่ รายได้เฉลีย่ต่อคนต่อปี และราคา

น�าเข้า โดยทีร่าคาเกษตรกรขายได้จะมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัราคาเมลด็กาแฟโรบสัต้าในตลาดนิวยอร์กและ

ภาวะผิดปกติที่ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น 
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อภิเทพ แซ่โค้ว (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพการส่งออกกาแฟของไทยสู่ตลาดอาเซียน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกมีทั้งหมด 6 ปัจจัย โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ดังนี้ ด้านเกษตรกร และด้านผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยี ด้านผลผลิต ด้านการส่งเสริม และด้านผู้บริโภค 

ตามล�าดับ ปัจจัยด้านการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า เมล็ดกาแฟของไทยอยู่ในเกณฑ์กลุ่มสินค้า

ท่ีมีปัญหาและเป็นกลุ่มที่ต้องปรับตัวให้อยู่รอด อีกทั้งการส่งออกเมล็ดกาแฟของไทยมีอัตราเติบโตที่ต�่ากว่า

การน�าเข้าเมล็ดกาแฟของอาเซียนทั้งหมด และมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในระดับต�่า เน่ืองจากการ

บริโภคของโรงงานภายในประเทศส�าเร็จรูปมีเพิ่มข้ึน ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันพบว่าอยู่ในเกณฑ์

กลุ่มสินค้าทีม่อีนาคตและมศีกัยภาพในการสร้างรายได้ โดยมอีตัราการเตบิโตในส่วนของการส่งออกมากกว่า

อัตราการเติบโตของตลาดอาเซียน 

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล

ทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2562 รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี  

โดยใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) จากการศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้
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โดยที่ก�าหนดให้

Y  = มูลค่าการส่งออกกาแฟ (หน่วย: บาท)

i  = กาแฟส�าเร็จรูป กาแฟดิบ กาแฟคั่ว และรวมทั้งหมด

PID
t
  = ดัชนีผลผลิต (หน่วย: ร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

PCOF
t
  =  ราคาทีเ่กษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (หน่วย: บาท) มคีวามสัมพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้าม

UC
t 
 =  ต้นทุนต่อหน่วย (หน่วย: บาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

ECR
t
  =  อัตราแลกเปลี่ยน (หน่วย: บาท/ดอลล่าร์สหรัฐ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

สรุปผลการวิจัย

สถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย

กาแฟส�าเร็จรูปเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟที่ไทยส่งออกมากที่สุดโดย

ในปี 2564 ไทยมีตลาดส่งออกกาแฟส�าเร็จรูปที่ส�าคัญ ได้แก่ กัมพูชา มูลค่า 28.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

สปป.ลาว มลูค่า 18.48 ล้านดอลลาร์สหรฐั เมยีนมา มลูค่า 15.16 ล้านดอลลาร์สหรฐั ออสเตรเลยี มลูค่า 8.71 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ และฟิลิปปินส์ มูลค่า 7.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564)
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จุดแข็ง (Strength-S)

ไทยมอีตัลกัษณ์ทางด้านกาแฟด้วยสภาพพืน้ทีเ่พาะปลกูกาแฟทีห่ลากหลาย ปัจจบุนัมกีาแฟไทย

ทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน GI แล้ว 7 รายการ ได้แก่ กาแฟเทพเสดจ็ กาแฟดอยตงุ กาแฟดอยช้าง กาแฟดงมะไฟ 

กาแฟวังน�้า-เขียว กาแฟเมืองกระบี่ และกาแฟเขาทะลุ ส่วนด้านเกษตรกร โรงคั่วกาแฟ โรงงานแปรรูป และ

ผู้ส่งออก มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันตลอดห่วงโซ่การผลิต ส่งผลให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดกาแฟ

ได้มาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการต้องการ อีกทั้งไทยยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการคัดเมล็ดกาแฟ 

คั่วกาแฟ ชิมกาแฟ และ ชงกาแฟเพิ่มขึ้นท�าให้คุณภาพกาแฟของประเทศไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

เพิ่มมากขึ้น

จุดอ่อน (Weakness-W)

ศัตรูพืช โรคระบาดในพืช ท�าให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและปริมาณลดลง 

อีกทั้งกาแฟไทยเก็บเกี่ยวได้เพียงปีละครั้งและมีสายพันธุ์ปลูกน้อย ส่วนด้านราคาของเมล็ดกาแฟไทยสูงกว่า

เมล็ดกาแฟในตลาดโลก ผู้ประกอบการจึงมีความต้องการน�าเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

โอกาส (Opportunity-O)

กระแสความนิยมดื่มกาแฟเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซึ่งท�าให้อุตสาหกรรมกาแฟไทยเติบโตมาก 

นอกจากนี้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเริ่มนิยมบริโภคกาแฟพิเศษ (Specialty Coffee) เพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถ

สร้างมลูค่าเพ่ิมได้มากกว่ากาแฟทัว่ไป รฐับาลจงึมนีโยบายสนบัสนนุและมกีารจดัท�ายทุธศาสตร์กาแฟ ตลอด

ห่วงโซ่การผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้ากาแฟไทย โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ 

ได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่พบปะเกษตรกรรวมถึงการจัดงานนิทรรศการกาแฟต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า

อาหารและเครื่องดื่ม THAIFEX, Thailand Coffee Fest, Chiangmai Coffee Fest และมีโอกาสการขยายธุรกิจ

ร้านกาแฟในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ซึ่งผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นในแบรนด์กาแฟจากประเทศไทย 

อุปสรรค (Threat-T)

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตเมล็ดกาแฟ โดยเฉพาะสายพันธุ์

อาราบิก้า และประเทศเพื่อนบ้านของไทย (สปป. ลาว) มีนโยบายส่งเสริมการปลูกกาแฟโดยเฉพาะสายพันธุ์

อาราบก้ิาเพ่ิมขึน้ และมต้ีนทนุทีถู่กกว่าการผลติเมลด็กาแฟของไทยส่งผลให้ไทยเสยีเปรยีบด้านการแข่งขันใน

ตลาดส่งออก และมีส่วนแบ่งในตลาดโลกลดลง (ส�านักการค้าสินค้ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2564)
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ตารางที่ 1 ร้อยละมูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทยปี 2548-2562 (มูลค่า: บาท)

ปีการศึกษา
มูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทย 

กาแฟส�าเร็จรูป กาแฟดิบ กาแฟคั่ว รวมกาแฟทุกประเภท

มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ มูลค่า (บาท) ร้อยละ

2548 555,000,000 - 538,900,000 - 16,700,000 - 1,110,600,000 -

2549 1,069,000,000 92.61 1,034,600,000 91.98 34,400,000 105.99 2,138,000,000 92.51

2550 616,200,000 -42.36 593,700,000 -42.62 22,500,000 -34.59 1,232,400,000 -42.36

2551 150,900,000 -75.51 126,600,000 -78.68 24,300,000 8.00 301,800,000 -75.51

2552 63,800,000 -57.72 31,000,000 -75.51 32,800,000 34.98 127,600,000 -57.72

2553 77,500,000 21.47 41,100,000 32.58 36,300,000 10.67 154,900,000 21.39

2554 131,200,000 69.29 101,700,000 147.45 29,500,000 -18.73 262,400,000 69.40

2555 194,100,000 47.94 160,800,000 58.11 33,300,000 12.88 388,200,000 47.94

2556 84,100,000 -56.67 52,900,000 -67.10 31,200,000 -6.31 168,200,000 -56.67

2557 110,800,000 31.75 63,500,000 20.04 47,300,000 51.60 221,600,000 31.75

2558 124,800,000 12.64 78,900,000 24.25 45,900,000 -2.96 249,600,000 12.64

2559 122,600,000 -1.76 67,800,000 -14.07 54,800,000 19.39 245,200,000 -1.76

2560 100,400,000 -18.11 60,500,000 -10.77 39,800,000 -27.37 200,700,000 -18.15

2561 137,100,000 36.55 92,300,000 52.56 44,800,000 12.56 274,200,000 36.62

2562 124,100,000 -9.48 83,900,000 -9.10 40,200,000 -10.27 248,200,000 -9.48

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (2563)

จากตารางท่ี 1 แสดงผลการศึกษาสถานการณ์การส่งออกกาแฟแต่ละประเภทของประเทศไทย

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2562 โดยสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ดังนี้

กาแฟส�าเร็จรูป ปี พ.ศ. 2548 มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 555,000,000 บาท และปี พ.ศ. 2562 

มีมูลค่าการส่งออกกาแฟทั้งหมด 124,100,000 บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกมากที่สุด

ของกาแฟส�าเรจ็รปู คอื ปี 2549 ซึง่เพิม่จากปี 2548 เท่ากบัร้อยละ 92.61 และร้อยละการลดลงของมลูค่าการ

ส่งออกกาแฟส�าเร็จรูปมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2550 เท่ากับร้อยละ -75.51

กาแฟดิบ ปี พ.ศ. 2548 กาแฟดิบมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 538,900,000 บาท และปี  

พ.ศ. 2562 กาแฟดิบมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 83,900,000 บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่ง

ออกกาแฟดิบมากที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2553 เท่ากับร้อยละ 147.45 และร้อยละการลด

ลงของมูลค่าการส่งกาแฟดิบมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2550 เท่ากับร้อยละ -78.68

กาแฟคั่ว ปี พ.ศ. 2548 กาแฟคั่วมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 16,700,000 บาท และปี พ.ศ. 2562 

กาแฟคั่วมีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 40,200,000 บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกมาก

ที่สุดของกาแฟคั่ว คือ ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2548 เท่ากับร้อยละ 105.99 และร้อยละการลดลง

ของมูลค่าการส่งออกกาแฟคั่วมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2549 เท่ากับร้อยละ -34.59
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รวมการส่งออกกาแฟทุกประเภท จากปี พ.ศ. 2548-2562 โดยปี พ.ศ. 2548 รวมมลูค่าการส่งออก

กาแฟทกุประเภท 1,110,600,000 บาทและปี พ.ศ. 2562 รวมมลูค่าการส่งออกกาแฟทกุประเภท 248,200,000 

บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกกาแฟทุกประเภท คือ ปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี  

พ.ศ. 2548 เท่ากับร้อยละ 92.51 และรอ้ยละการลดลงของมูลค่าการส่งออกกาแฟทุกประเภทมากทีสุ่ดคือ ปี 

พ.ศ. 2551 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2550 เท่ากับร้อละ -75.51

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย โดยใช้

ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2562 เป็นระยะ

เวลา 15 ปี โดยมีการทดสอบปัญหา Autocorrelation ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะเอามาใช้

วเิคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดจูากค่าสถติ ิDurbin-Watson (D.W.) ซึง่พบว่า  

มลูค่าการส่งออกกาแฟส�าเรจ็รปู มลูค่าการส่งออกกาแฟดบิ มูลค่าการส่งออกกาแฟคัว่ และมลูค่าการส่งออก

กาแฟทั้งหมด ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยมีค่า D-W 1.855, 1.855, 1.762 และ 1.855 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย 

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ

กาแฟส�าเร็จรูป กาแฟดิบ กาแฟคั่ว รวมกาแฟ

B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.

Constant 5.04E+08 0.534 4.74E+08 0.573 2.98E+07 0.541 1.012 0.534

PID
t

1261072 0.435 1685419 0.310 -426110.3 0.002*** 2521164 0.435

PCOF
t

-1.50E+07 0.016** -1.52E+07 0.017** 124689.3 0.597 -3.01E+07 0.016**

UC
t

-60523.03 0.036** -62546.66 0.036** 2075.375 0.174 -121053.1 0.037**

ECR
t

1.87E+08 0.238 1.79E+07 0.317 825508.7 0.367 3.75E+07 0.282

ค่าสถิติ

R2 0.845 0.850 0.896 0.845

Adjusted R2 0.521 0.525 0.580 0.522

Prob > F 0.009 0.007 0.004 0.009

D.W. 1.855 1.855 1.762 1.855

F-Statistic 17.08** 17.06** 6.006*** 34.08**

หมายเหตุ ** , *** คือตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05, 0.01

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟส�าเร็จรูปมี

ค่า R2 เท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายมูลค่าการส่งออกกาแฟส�าเร็จรูป คิดเป็นร้อยละ 85 

โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ มีค่า F-statistic เท่ากับ 17.08 และมีค่า Prob>F เท่ากับ 0.009 ซึ่งหมายความว่า  

มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวที่ส่งผลตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทุนต่อ

หน่วยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05 
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ต่อมาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟดิบ มีค่า R2 เท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปร

อิสระสามารถอธิบายการส่งออกกาแฟดิบ คิดเป็นร้อยละ 85 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่ มีค่า F-statistic 

เท่ากับ 17.06 และมีค่า Prob > F เท่ากับ 0.007 ซึ่งหมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ส่งผล

กับตัวแปรตาม ได้แก่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทุนต่อหน่วย มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน

ข้าม ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ต่อมาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟคั่ว มีค่า R2 เท่ากับ 0.90 แสดงว่าตัวแปร

อิสระสามารถอธิบายการส่งออกกาแฟคั่วของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 90 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ มี

ค่า F-statistic เท่ากับ 6.006 และมีค่า Prob>F เท่ากับ 0.004 ซึ่งหมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยห

นึง่ตัวทีส่่งผลต่อตวัแปรตาม ได้แก่ ดชันผีลผลติ มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้าม ณ ระดบันยัส�าคัญ 0.01

ต่อมาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อมลูค่าการส่งออกกาแฟรวม มค่ีา R2 เท่ากับ 0.85 แสดงว่าตวัแปรอิสระ

สามารถอธิบายมูลค่าการส่งออกกาแฟรวม คิดเป็นร้อยละ 85 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ มีค่า F-statistic 

เท่ากับ 34.08 และมีค่า Prob>F เท่ากับ 0.009 ซึ่งหมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ส่งผลต่อ

ตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระที่มีระดับนัยส�าคัญ คือ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทุนต่อหน่วย มี

ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

สถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟของ

ประเทศไทย จ�าแนกเป็นกาแฟส�าเรจ็รูป กาแฟดบิ กาแฟคัว่ และรวมทัง้หมด โดยใช้ข้อมลูเป็นรายปี ระหว่างปี 

พ.ศ. 2548 ถึง ปี พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 15 ปี ผลการศึกษาจะสามารถน�ามาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

ภาครฐัและองค์กร ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการส่งออกได้น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางนโยบาย และมาตรการ

ในแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกกาแฟให้เหมาะสม ซึ่งได้ท�าการศึกษาจากเอกสารทฤษฏีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจ�าลองต่าง ๆ ซึ่งจะน�า

ข้อมูลท่ีได้มาท�าการศึกษาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย

และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series) และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ด้วยวิธี OLS ผลการวิเคราะห์มีดังนี้

สถานการณ์ของการส่งออกกาแฟของประเทศไทย พบว่า กาแฟผงส�าเร็จรูปเป็นสินค้าที่ไทยส่ง

ออกมากท่ีสุดในกลุ่มสินค้ากาแฟ โดยมีตลาดส่งออกส�าคัญ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา สหรัฐ และ

ฟิลปิปินส์ การส่งออกกาแฟรวมของไทยทัง้หมด โดยปี พ.ศ. 2548 มมีลูค่าการส่งออกทัง้หมด 1,110,600,000 

บาท และ ปี พ.ศ. 2562 มลูค่าการส่งออกทัง้หมด 248,200,000 บาท โดยมกีารส่งออกสูงสุดในปี พ.ศ. 2549 

มีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 2,138,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2548 ร้อยละ 92.51 โดยมีการส่งออก

ในรูปของกาแฟส�าเร็จรูปสูงท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ กาแฟดิบ และกาแฟคั่ว ตามล�าดับ เนื่องจากพฤติกรรมผู้

บรโิภคในปัจจบุนัต้องการความสะดวกสบาย ประหยดัเวลา และง่ายต่อการบริโภค ดงันัน้กาแฟส�าเร็จรูป หรอื

กาแฟในรูปแบบ 3 in 1 สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการบริโภคได้ดีกว่ากาแฟในรูปแบบอื่นๆ 
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ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทย ประเภทกาแฟส�าเร็จรูป 

กาแฟดิบ และรวมทั้งหมด ได้แก่ ด้านราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา นั่นคือ เมื่อราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ 

ไร่นาเพิม่ขึน้ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทยลดลงสอดคล้องกับงานวจิยัของ ขวัญกมล ดอน

ขวา (2550) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานเมล็ดกาแฟของประเทศไทย กล่าวคือ เมื่อราคาที่

เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟ และด้านต้นทุนต่อหน่วย นั่น

คือ เมื่อต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทยลดลงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ กฤษนนัท์ เลาะหนับ (2553) ได้ศกึษาเรือ่งการผลิตและการตลาดของกาแฟในประเทศไทย กล่าวคอื เม่ือ

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกกาแฟของประเทศไทย 

ประเภทกาแฟคั่ว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกกาแฟคั่ว ได้แก่ ดัชนีผลผลิต นั่นคือ เมื่อดัชนี

ผลผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้มูลค่าการส่งออกกาแฟคั่วของประเทศไทยลดลง อาจเนื่องมาจากปริมาณผลผลิต

กาแฟที่ผลิตได้ในประเทศส่วนใหญ่จะมีการส่งออกไปต่างประเทศเป็นรูปแบบของกาแฟส�าเร็จรูปหรือกาแฟ

ดิบมากกว่าที่จะส่งออกในรูปของกาแฟคั่ว นอกจากน้ันการบริโภคกาแฟค่ัวจะเป็นการบริโภคในลักษณะท่ีมี

ความซับซ้อนในการผลิตกว่าจะบริโภคกาแฟประเภทอื่น ซึ่งต้องเป็นผู้บริโภคที่มีรสนิยมเฉพาะในกลิ่นและ

รสชาติของการคั่วกาแฟเท่านั้น 

ข้อเสนอแนะ

1. จากสถานการณ์มูลค่าการส่งออกาแฟของประเทศไทย แต่ละปีมีแนวโน้มการส่งออกลดลง 

เนือ่งมาจากปัญหาด้านการผลติทีต้่นทนุสงูคุณภาพไม่ตรงกบัทีต่ลาดต้องการ ท�าให้เกษตรกรลดจ�านวนพืน้ท่ี

ปลูกกาแฟลงและปัญหาด้านการตลาด เช่น ราคาต�่าและผันผวน เนื่องจากราคาอิงกับราคาตลาดโลกอีกทั้ง

เกษตรกรไม่สามารถทีจ่ะก�าหนดราคาเองได้ ดงันัน้ภาครฐัหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจะต้องมนีโยบายในการก

ระตุ้นการส่งออกกาแฟเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกและสร้างรายได้แก่ประเทศ

2. ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทุนต่อหน่วยเป็นสาเหตุส�าคัญที่ส่งผลต่อการส่งออก

กาแฟของประเทศไทย การที่ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การส่ง

ออกกาแฟลดลง หากระบบเศรษฐกิจมีการส่งออกท่ีดีมีประสิทธิภาพจะท�าให้ช่วยลดปัญหาการส่งออกที่ลด

ลงได้ ดังนั้น การควบคุมราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา และต้นทุนต่อหน่วยเป็นสิ่งที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต้องมีนโยบาย และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสม 
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ในอุตสำหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

A Study of The Export Situation and Factors Affecting The Export 
Value of The Automobile Industry in Thailand
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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 รถยนต์นั่ง รองลงมา คือ รถตู้ และรถปิคอัพ/รถบัส 

และรถบรรทุก ตามล�าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย ได้แก่  

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ ร้อยละ 95

ค�าส�าคัญ : ปัจจัย, การส่งออก, อุตสาหกรรมรถยนต์

Abstract
A Study of factors affecting exports in automobile industry of Thailand had the objectives 

were to study the situation of exports in automobile industry of Thailand and to study the factors  

affecting exports in automobile industry of Thailand. Using data from 2005 to 2019 was analyzed 

multiple regression analysis by OLS method. The results found that exports of passenger cars in 2005 

were valued at 75,394.7 million baht and in 2019 was worth 318,205.8 million baht. Vans in 2005 

were worth 102,483.1 million baht and in 2019 were worth 66.5 million baht and pick-up trucks/buses 

and trucks in 2005 valued at 29,631.8 million baht and in 2019 valued at 233,423.9 million baht. It 

can be seen that Thailand’s automobile industry had the most exports, which were passenger cars, 

followed by vans and pickup trucks/buses and trucks, respectively. Factors affecting exports in au-

tomobile industry of Thailand wre the manufacturing production index and the amount of automobile 

production at a statistically significant level of 95 percent.

Keywords : Factors, Exports, Automobile Industry
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บทน�า

อุตสาหกรรมยานยนต์ คือ หนึ่งในอุตสาหกรรมใหญ่ที่มีความส�าคัญอย่างมากในภาคธุรกิจของ

โลก อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ พัฒนา และการผลิต ความต้องการ

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจบุนัมแีนวโน้มเพิม่มากข้ึนจากเดิม อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมทีม่ี

ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย และหน่ึงในฐานการผลติรถยนต์ทีส่�าคญัแห่งหนึง่ ในเอเชยีคอืประเทศไทย 

และถอืเป็นอตุสาหกรรมทีท่�ารายได้ให้กบัประเทศปีละหลายล้านบาท โดยจดุเร่ิมต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ในประเทศไทย เริม่ในปี พ.ศ.2504 โดยรฐับาลไทยได้สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ เพือ่ทดแทนการน�าเข้า

จากต่างประเทศนบัเป็นการพฒันาอตุสาหกรรมด้านน้ีอย่างจริงจงั และในปัจจบุนัอุตสาหกรรมยานยนต์ได้มี

การปรบัตัวและพฒันามาอย่างต่อเนือ่งและได้มกีารส่งออกรถยนต์ไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ และยงัคงพฒันา

จนไปสู่การเป็นฐานการผลติรถยนต์ทีส่�าคญัแห่งหนึง่เพือ่ท�าการส่งออก และด้านการส่งออกรถยนต์ส�าเรจ็รปู

พบว่าประเทศไทยส่งออก รถกระบะเป็นจ�านวนมากที่สุด และรองลงมา คือ รถยนต์นั่ง และอุตสาหกรรม

รถยนต์ของประเทศไทยยังเป็นหนึ่งในฐานการผลิตรถยนต์ที่ส�าคัญของโลก อุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็น

หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมานาน โดยในปี 2562 ประเทศไทย

เป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 11 ของโลกซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 2% ของปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งโลก 

และยงัเป็นอนัดบัที ่5 ของเอเชยีรองจากประเทศจนี ญีปุ่น่ อนิเดยี และ เกาหลใีต้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

2564) และในปี 2556 ประเทศไทยเคยท�าสถิติผลิตรถยนต์ได้สูงสุดถึง 2.5 ล้านคัน ดังนั้นถือว่า อุตสาหกรรม

ยานยนต์มคีวามส�าคญัต่อเศรษฐกจิของไทยมาโดยตลอดเพราะอุตสาหกรรมยานยนต์ได้เข้ามามคีวามสัมพนัธ์

ต่อการพฒันาเศรษฐกิจไทย ทัง้ในด้านการผลติ การจ้างงาน การพฒันาเทคโนโลยี และการเชือ่มโยงต่อเนือ่ง

กับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้น จงึน�ามาสูก่ารศกึษาเรือ่งการศึกษาสถานการณ์การส่งออกและปัจจัย

ทีส่่งผลต่อมลูค่าการส่งออกในอตุสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสถานการณ์การ

ส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรม

รถยนต์ของประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 

สมาคมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ และสภาหอการค้า เป็นต้น ได้น�าไปเป็นข้อมูล

ในการวิเคราะห์และวางนโยบายที่เก่ียวกับการส่งออกและจะช่วยท�าให้มูลค่าในการส่งออกในอุตสาหกรรม

รถยนต์เพิ่มขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

รถยนต์ หมายถึง ยานท่ีมีล้อเป็นยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนด้วยเคร่ืองยนต์ เป็นสินค้าใน

ระบบ คอมโค้ด (Comp Code) ของกระทรวงพาณิชย์ และรถยนต์เป็นยานพาหนะที่มีความส�าคัญต่อการใช้

ชีวิตประจ�าวันท�าหน้าที่เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางช่วยในการอ�านวยความ

สะดวกในการเดินทางโดยจะถูกออกแบบมาหลากหลายตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น รถยนต์นั่ง  
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รถบรรทุก รถเก๋ง เป็นต้น เพื่อให้เหมาะสมตามการใช้งาน รถยนต์ที่ท�าการผลิตและประกอบในประเทศไทย  

น�าออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศ โดยเป็นรถยนต์น่ัง คือ รถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบมาส�าหรับน่ังเป็นปกติ

วสิยันัง่ได้ไม่เกนิ 7 คน และรถยนต์พาณชิย์ออกแบบมาส�าหรับการบรรทกุและขนส่งสินค้า (กระทรวงพาณชิย์, 

2555)

 การส่งออก คือ การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่ปลายทาง โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการ

ออก เรยีกว่า ผูส่้งออก โดยเป็นการขายแลกเปลีย่นสนิค้าและบรกิาร ระหว่างประเทศหนึง่กบัอกีประเทศหนึง่  

โดยมีฐานการผลิตภายในประเทศใดประเทศหน่ึง แต่มีการส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ออกจ�าหน่ายยังต่างประเทศ 

การส่งออกเกิดจากเศรษฐกิจของประเทศได้พัฒนาจากการผลิตเพียงเพื่อยังชีพเพื่อแลกเปลี่ยนทั้งนี้เพราะ

ภายในระบบเศรษฐกจิของประเทศนัน้มกีารแบ่งการแบ่งงานกนัท�าจนเกดิความช�านาญเฉพาะอย่าง โดยการ

ขายสนิค้าเหล่าน้ีจะเพิม่ผลผลติมวลรวมภายในประเทศ (Nation’s Gross Output) ของประเทศผูส่้งสินค้าออก 

โดยแต่ละประเทศมเีงือ่นไขในการส่งสนิค้าออกทีแ่ตกต่างกนั ขึน้อยู่กับข้อตกลงทางการค้าระหว่างสองประเทศ 

การส่งออกมีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ของเงินตราต่างประเทศที่ส�าคัญ ซึ่งมี

ผลต่อฐานะดุลการค้า และดุลการช�าระเงินของประเทศ (ฐิตาพร ลีละวัฒนพันธ์ , 2555)

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ในการศกึษานี ้มุง่ศกึษาปัจจยัทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ซึง่เป็นสนิค้า

ส่งออกที่ส�าคัญประเภทหนึ่งของไทยซึ่งมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกที่สูง และมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้

ทฤษฎีการส่งออก หมายถึง การขายสนิค้าและบรกิารระหว่างประเทศหนึง่กบัอกีประเทศหนึง่โดย

ประเทศผูส่้งสนิค้าออกจะมผีลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิม่ขึน้จากการขายสนิค้าและบรกิารซ่ึง

ใน ซึง่ใน แต่ละประเทศจะมเีงือ่นไขการส่งออกสินค้าและบริการทีแ่ตกต่างกนั การส่งออกนบัว่ามคีวามส�าคญั

ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศในด้านการน�าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศของผู้ส่งออกการขยาย

การลงทนุและการสร้างความต้องการแรงงานก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดมลูค่าเพิม่แก่

ทรัพยากรเพิ่มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และช่วยการลดการพึ่งพิงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัย

ทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่มีผลต่อการส่งออก

ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ คอื การค้าระหว่างประเทศนัน้เกดิขึน้จากการแลกเปล่ียนสนิค้า และ

บรกิารระหว่างประเทศตัง้แต่สองประเทศขึน้ไป ซ่ึงมคีวามสัมพนัธ์กันในทางเศรษฐกจิและท�าการแลกเปลีย่น

สินค้าทางเศรษฐกิจทุกชนิดซึ่งประกอบไปด้วย การซื้อขายสินค้าและบริการ การเคล่ือนย้ายปัจจัยระหว่าง

ประเทศ การถ่ายทอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเคลื่อนย้ายธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น การ

ค้าระหว่างประเทศจะเกิดประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อประชาชนในประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด (วันรักษ์ มิ่งมณี

นาคิน, 2548)

ทฤษฎีการได้เปรยีบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) จากแนวคดิของ อดมั สมธิ (Adam Smith) 

การทีป่ระเทศหน่ึงมปีระสทิธิภาพในการผลติสนิค้าประเภทหนึง่เหนือประเทศคู่ค้า ประเทศทีไ่ม่ช�านาญในการ

ผลิตสินค้าชนิดใดๆ แต่ต้องท�าการผลิตสินค้าชนิดนั้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงควรให้แต่ละประเทศผลิต

สินค้าที่ตนช�านาญ และแลกเปลี่ยนกันเพื่อต้นทุนที่ต�่ากว่า) 
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ทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ (Comparative Advantage) จากแนวคดิของ เดวดิ รคิาร์โด  

(David Ricardo) ประเทศที่มีความได้เปรียบสินค้าชนิดใดควรท�าการผลิตสินค้านั้น และซื้อสินค้าท่ีตนไม่มี

ความช�านาญและต้องใช้ต้นทุนการผลิตสูงจากประเทศที่มี ความช�านาญและสามารถผลิตได้ในต้นทุนที่ต�่า

กว่าเมื่อมีการค้าระหว่างประเทศในลักษณะนี้ จะก่อให้เกิดผลรวมของทั้งสองประเทศสูงกว่าที่แต่ละประเทศ

จะผลิตสินค้าทุกชนิด แม้บางประเทศมีความได้เปรียบอีกประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้าหลายชนิด แต่ความ

สามารถในการผลิตสินค้าชนิดใดสูงสุดก็ควรใช้ทรัพยากรผลิตสินค้าชนิดที่ให้ผลผลิตสูงกว่า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รุ่งนภา คงคา (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีต่อมูลค่าการส่งออก 

รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลียโดยวิธีอารีแมกซ์  

การค้นคว้าแบบอิสระนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อมูลค่า  

ส่งออกและพยากรณ์มลูค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ของประเทศไทยไปยังประเทศ

ออสเตรเลีย โดยใช้ข้อมลูทตุยิภมูชินดิของข้อมลูแบบอนกุรมเวลา รายไตรมาสตัง้แต่ เดอืนมกราคม พ.ศ.2545 

ถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ.2558 จ�านวน 56 ไตรมาส โดยปัจจัยทีน่�ามาศกึษาได้แก่ ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

ของประเทศออสเตรเลีย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย และอัตราเงินเฟ้อของ 

ประเทศออสเตรเลยี ผลการศกึษาพบว่า ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศออสเตรเลีย และอัตราแลก

เปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีอิทธิพลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 

โดยถ้าเงินบาทมีลักษณะอ่อนค่าจะท�าให้การส่งออกเพิ่มมากขึ้น ด้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศออสเตรเลีย 

ส่งผลต่อต่อมูลค่าการส่งออกในทิศทางตรงกันข้าม คือเมื่ออัตราเงินเฟ้อใน ประเทศออสเตรเลียเพิ่มขึ้น  

มีผลท�าให้มูลค่าการส่งออกของไทยไปยังประเทศออสเตรเลียลดลง 

วิภาวรรณ ทองสมัคร (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์ 

อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย มวีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัทีม่ผีลก

ระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย โดย

ใช้ข้อมูลรายไตรมาสระหว่าง ปี พ.ศ. 2542-2556 และผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่น�ามาศึกษาคือ ผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศออสเตรเลีย ราคาน�้ามัน มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวในทิศทางตรงข้าม

กับมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์และช้ินส่วน อัตราแลกเปลี่ยน และราคาส่งออกนั้นไม่มีความสัมพันธ์

เชิงดุลยภาพ ในระยะยาวกับมูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์ และชิ้นส่วนนอกจากนั้นท�าการทดสอบความ

สัมพันธ์ พบว่าราคาส่งออกรถยนต์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศออสเตรเลีย มีความสัมพันธ์ใน

ทิศทางเดียวกับ มูลค่าการส่งออกรถยนต์อุปกรณ์ และชิ้นส่วน แต่ไม่มีความส�าคัญทางนัยส�าคัญทางสถิติ 

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้อออสเตรเลียนั้น มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ มูลค่าการส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน และราคาน�้ามัน มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามกับ มูลค่าการส่งออก

รถยนต์อุปกรณ์และชิ้นส่วน

ปิยพร ประพันธ์พจน์ (2556) พบว่าการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออก

ของสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต่อมูลค่าการส่งออก สินค้ารถยนต์ ฯ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2554 เป็นข้อมูลทาง
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เศรษฐกิจ ของประเทศผู้น�าเข้า 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น 

ประเทศมาเลเซีย และประเทซาอุดิอาระเบีย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีน�ามาศึกษา คือ มูลค่าการส่งออก

ของสินค้ารถยนต์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ของประเทศ ไทยอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศของประเทศ

ผู้น�าเข้า อัตราการว่างงานของประเทศผู้น�าเข้า และจ�านวนประชากรของประเทศผู้น�าเข้า ในภาพรวมพบวา

ตวัแปรทกุตวัมคีวามสมัพนัธ์กบมลูค่าการส่งออกของสนิค้ารถยนต์ ฯ ในทศิทางเดยีวกนั และมีระดับนยัส�าคญั  

ทางสถติ ิยกเว้นตัวแปรจ�านวนประชากรของประเทศผูน้�าเข้ามคีวามสมัพันธ์ไปในทศิทางตรงกนั ข้ามกบัมลูค่า

การส่งออกของสินค้ารถยนต์ ฯ

ทิชากร เกษรบัว (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ และ

การพยากรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา โครงสร้างตลาดของอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย และการพยากรณ์แนวโน้มการส่งออก

ในอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 ท�าการศึกษาตลาดต่างประเทศ 5 ตลาด ผลการ

ศกึษาโครงสร้างตลาดอตุสาหกรรมรถยนต์พบว่า ด้านการจ�าหน่ายอตุสาหกรรมรถยนต์มสีดัส่วนการจ�าหน่าย

ในประเทศมากกว่าในต่างประเทศ ด้านการส่งออกรถยนต์ส�าเร็จรูปพบว่าประเทศไทยมกีารส่งออก รถกระบะ

มากที่สุด รองลงมาคือ รถยนต์นั่ง ผลการศึกษาปัจจัยที่น�ามาศึกษาคือ ราคาน�้ามันดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการผลิตรถยนต์ และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม นอกจากน้ีจากการศึกษา

พบว่า ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบือ้งต้นต่อคน อตัราแลกเปลีย่น ราคาน�า้มนัดบิ ปรมิาณการผลติมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกับมลูค่าการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ  ส่วนดัชนผีลผลิตอตุสาหกรรมมคีวามสัมพนัธ์ในทิศทาง

ตรงกันข้ามซึ่งตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สลินดา ศรีเมือง (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการอ�านวยสินเชื่อที่มีผลกระ

ทบต่อมลูค่าการส่งออกรถยนต์ของไทย มีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาผลกระทบของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกจิและ 

การอ�านวยสินเชื่อที่มีต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ รายไตรมาส ในช่วงไตรมาส

ที 1 ปี 2548 ถึงไตรมาสที 4 ปี 2553 โดยปัจจัยที่น�ามาศึกษา ได้แก่ ปริมาณสินเชื่อให้ธุรกิจรถยนต์ของไทย 

ดัชนีค่าเงินทีแท้จริง ปริมาณการผลิตรถยนต์ในไทย และวิกฤตเศรษฐกิจโลก ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีค่าเงิน

ที่แท้จริง ปริมาณการผลิตรถยนต์ของไทย และวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์

ของไทยในทิศทางเดียวกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยโดย

ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2562 รวมเป็น

ระยะเวลา 15 ปี โดยใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) 

จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนรูปสมการได้ดังนี้
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Yi  = β0 + β1 PROt + β2 EXCt + β3 MPIt + ε
ก�าหนดให้

Yi   คือ มูลค่าการส่งออกรถยนต์ 

   จ�าแนกแบ่งเป็น รถยนต์นั่ง รถตู้ รถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก (หน่วย:ล้านบาท) 

PROt  คือ ปรมิาณการผลติรถยนต์ในประเทศไทย (หน่วย: คัน) มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั

EXCt  คือ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (หน่วย : บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

   มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

MPIt  คือ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (หน่วย: ร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

สรุปผลการวิจัย

สถานการณ์การส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

การแสดงผลการศึกษาสถานการณ์การส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย ต้ังแต่ปี 

พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ ดังนี้

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งจากปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 มีมูลค่าการส่ง

ออกรถยนต์นัง่ทัง้หมด 75,394.7 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มมีลูค่าการส่งออกรถยนต์น่ังทัง้หมด 318,205.8 

ล้านบาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งมากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง

เพิ่มจากปี 2557 เท่ากับ 62.21 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งมากที่สุด

คือ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2551 เท่ากับ -20.03

มูลค่าการส่งออกรถตู้ จากปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2548 มีมูลค่าการส่งออกรถ

ตู้ทั้งหมด 102,483.1 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มีมูลค่าการส่งออกรถตู้ทั้งหมด 66.5 ล้านบาท โดยมีอัตรา

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกรถตู้มากที่สุด คือ ปี พ.ศ.2553 ซึ่งเพิ่มจากปี 2552 เท่ากับ 

66.13 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของมูลค่าการส่งออกรถตู้มากที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งลดลงจาก

ปี พ.ศ.2558 เท่ากับร้อยละ -93.58

มูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก จากปี พ.ศ.2548 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยปี  

พ.ศ. 2548 มีมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกทั้งหมด 29,631.8 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2562 

มีมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกทั้งหมด 233,423.9 ล้านบาท โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกมากที่สุด คือปี พ.ศ.2555 ซึ่งเพิ่มจากปี 2554 

เท่ากับ 1114.30 และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงของมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกมาก

ที่สุดคือ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2557 เท่ากับร้อยละ -17.30 
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ตารางที ่1 มลูค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทยปี พ.ศ.2548–2562 (ล้านบาท)

ปี พ.ศ. มูลค่าการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย (หน่วย : ล้านบาท)

รถยนต์นั่ง รถตู้ รถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก

2548 75,394.7 102,483.1 29,631.8

2549 95,763.0 130,662.9 21,446.1

2550 127,571.3 141,793.5 27,804.1

2551 165,895.0 148,745.5 31,522.1

2552 132,673.2 92,027.4 27,750.5

2553 214,109.9 152,883.0 31,416.1

2554 182,000.7 134,269.1 26,610.3

2555 153,127.1 18,095.1 323,127.6

2556 182,355.8 14,706.7 318,573.6

2557 192,958.5 12,948.4 331,038.2

2558 313,000.4 7,368.2 273,773.3

2559 407,275.3 473.2 227,096.7

2560 366,199.6 88.1 242,572.1

2561 356,694.9 42.8 250,712.8

2562 318,205.8 66.5 233,423.9

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2564)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของ

ประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time series) เป็นข้อมูลรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ถึงปี  

พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 15 ปี และใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Multiple regression โดยใช้โปรแกรม STATA 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation ในกรณีท่ีเกิดปัญหาจะมี

การแก้ไขก่อนที่จะเอามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล โดยในการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity จะเห็นว่าตัวแปร

อิสระหรือตัวแปรต้นทุกตัวเป็นอิสระต่อกันเนื่องจาก ณ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นมีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์น้อยกว่า0.8 ดังนั้นการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ด้วยวิธีการ Correlation  

จงึไม่ก่อเกดิปัญหา Multicollinearity และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation เมือ่ตรวจสอบปัญหาสามารถ

สรุปได้ว่า ในแต่ละโมเดลมีค่า Prob > Chi 2 มากกว่าระดับนัยส�าคัญที่ 0.05 ดังน้ัน จึงไม่ก่อเกิดปัญหา 

Autocorrelation ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ประเทศไทย แสดงดังนี้
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ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทย

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ 

การส่งออกรถยนต์นั่ง การส่งออกรถตู้
การส่งออกรถปิคอัพ 
รถบัสและรถบรรทุก

B Sig B Sig B Sig

Constant 1108762 0.100 556578.3 0.192 341956.3 0.633

Pro 0.006 0.876 0.045 0.116 0.110 0.038**

Exc 10094.9 0.353 -4268.367 0.540 -1787.843 0.882

Mpi 9843.314 0.025** -2678.636 0.298 3638.335 0.412

ค่าสถิติ

R2 0.532 0.481 0.612

Adjusted R2 0.404 0.339 0.507

Durbin - Watson 1.696 1.901 1.740

F - Statistic 81.713** 5.293 92.149**

หมายเหตุ **คือตัวแปรที่มีอธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

จากตารางที่ 1 ในการส่งออกรถยนต์นั่ง พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการส่งออกรถยนต์นั่งของประเทศไทย มีค่า R2 เท่ากับ 0.532 มีค่า Significant ที่ 0.0336 ซึ่ง

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไปมีผลกับตัวแปรตาม โดย

ตัวแปรอิสระท่ีมรีะดบันยัส�าคัญ คอืดชันผีลผลติอุตสาหกรรมมค่ีาสัมประสิทธิเ์ท่ากับ 9843.314 หมายความว่า  

เมื่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป 1% ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งของประเทศไทย

เปล่ียนแปลงไป 9843.314 ล้านบาท ในทิศทางเดยีวกนั โดยถ้าดัชนผีลผลติภาคอตุสาหกรรมมีสดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้

ดัง้นัน้จะส่งผลให้การส่งออกของรถยนต์นัง่ของประเทศไทยเพิม่ข้ึน และในทศิทางตรงการข้ามเม่ือดชันีผลผลติ

ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนที่ลดลงดั้งนั้นจะส่งผลให้การส่งออกของรถยนต์นั่งของประเทศไทยลดน้อยลง

การส่งออกรถตู้ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออก 

ตู้ของประเทศไทย มีค่า R2 เท่ากับ 0.481 มีค่า Significant ที่ 0.0571 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�าคัญหมายความ

ว่า ต้องไม่มีตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม

การส่งออกการส่งออกรถปิคอพั/รถบสัและรถบรรทกุ พบว่า ผลการวเิคราะห์ความส�าคญัสมการ

ของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการส่งออกการส่งออกรถปิคอพั รถบสัและรถบรรทกุของประเทศไทย มค่ีา R2 เท่ากบั 

0.612 มีค่า Significant ที่ 0.0126 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยห

นึง่ตัวท่ีไปมผีลกบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอสิระทีม่รีะดบันยัส�าคญั คอื จ�านวนการผลติรถยนต์ในประเทศไทย

มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.110 หมายความว่า เม่ือจ�านวนการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป  

1 คัน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุกของประเทศไทยเปล่ียนแปลงไป 

0.110 ล้านบาท โดยถ้าจ�านวนการผลติรถยนต์ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ส่งผลให้มลูค่าการส่งออกการส่งออกรถ 

ปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุกของประเทศไทยเพิ่มขึ้น และเมื่อจ�านวนการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยลดลงส่ง

ผลให้มูลค่าการส่งออกการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุกของประเทศไทยลดลง
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อธิปรายผลการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย 

มวัีตถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสถานการณ์การส่งออกในอตุสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย และเพือ่ศกึษาปัจจยั

ที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย จ�าแนกเป็นการส่งออกรถยนต์นั่ง การส่งออก

รถตู้ การส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี พ.ศ.2548 ถึง ปี พ.ศ.2562 

เป็นระยะเวลา 15 ปี และเป็นการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี OLS 

ผลการศึกษาจะสามารถน�ามาเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

รถยนต์ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สมาคมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ และสภา

หอการค้า เป็นต้น ได้น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทางการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้เหมาะสมสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งได้ท�าการศึกษาจากเอกสารทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการศึกษา ทฤษฎี

การส่งออก ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับการส่งออก

ในอุตสาหกรรมรถยนต์เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจ�าลองต่างๆ ที่คาด

ว่าจะมีผลก่อให้เกิดการส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

สถานการณ์การส่งออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยปี พ.ศ. 2548 

จ�าแนกเป็นรถยนต์น่ัง ปี พ.ศ.2548 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งท้ังหมด 75,394.7 ล้านบาท และปี  

พ.ศ.2562 มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่งทั้งหมด 318,205.8 ล้านบาท รถตู้ ปี พ.ศ.2548 มีมูลค่าการส่งออก

รถตู้ทั้งหมด 102,483.1 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มีมูลค่าการส่งออกรถตู้ทั้งหมด 66.5 ล้านบาท และ

รถปิคอัพ รถบัสและรถบรรทุก โดยปี พ.ศ.2548 มีมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุกท้ังหมด 

29,631.8 ล้านบาท และ ปี พ.ศ.2562 มีมูลค่าการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุกทั้งหมด 233,423.9 

ล้านบาท ซึ่งจะเห็นว่า อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีการส่งออกมากสุดได้แก่ รถยนต์นั่ง รองลงมา คือ รถตู้ 

และรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก ตามล�าดับ เนื่องจากรถยนต์นั่งเป็นการบริโภคของครัวเรือนเพื่อใช้ในการ

อ�านวยความสะดวก สบาย ในการขนส่งทั้งเพื่อการไปท�างาน ไปท่องเที่ยว ไปจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น ในขณะ

ที่รถตู้ และรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก จะมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการท�างาน ประกอบอาชีพเป็นหลักดัง

นั้นจึงมีการบริโภคและส่งออกได้น้อยกว่ารถยนต์นั่ง

ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกรถยนต์น่ัง คือ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นไป

ตามสมมติฐานหลัก กล่าวคือ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนหรือลดลงจะมีผลต่อการส่ง

ออกรถยนต์โดยความสัมพันธ์ของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกรถยนต์น่ังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ ทิชากร เกษรบัว (2555) กล่าวคือ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผล

ต่อการส่งออกรถยนต์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก คือ ปริมาณการผลิตรถยนต์ใน

ประเทศไทย ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานหลกันัน่คือ ปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพิม่ข้ึนส่งผลให้การ

ส่งออกรถปิคอพั/รถบสัและรถบรรทกุเพิม่ขึน้ และเมือ่ปรมิาณการผลติรถยนต์ในประเทศไทยลดลงส่งผลให้การ

ส่งออกรถปิคอัฟ/รถบัสและรถบรรทุกลดลง โดยความสัมพันธ์ของปริมาณการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

กับการส่งออกรถปิคอัพ/รถบัสและรถบรรทุก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สลินดา ศรีเมือง (2554) กล่าวคือ

ปรมิาณการผลติรถยนต์ในประเทศไทยเพิม่ขึน้หรอืลดลงจะมผีลต่อการส่งออกรถปิคอพั/รถบสัและรถบรรทุก
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ข้อเสนอแนะ

1. จากสถานการณ์การสง่ออกในอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศไทย มลูค่าการสง่ออกรถยนต์

นัง่มแีนวโน้มการส่งออกมากว่ามลูค่าการการส่งออกรถตูแ้ละการส่งออกรถปิคอัพ/รถบสัและรถบรรทกุ ดังนัน้

รัฐบาลควรใช้นโยบายของภาครัฐ หรือการปรับลดข้อก�าหนดเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศในอุตสาหกรรม

รถยนต์ โดยเฉพาะประเภทรถยนต์นั่ง เพื่อท�าให้การส่งออกเพิ่มขึ้น

2. ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการส่งออก

ในอตุสาหกรรมรถยนต์ การท่ีปรมิาณการผลติรถยนต์ลดลงอาจท�าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการซึง่ส่งผลต่อ

การส่งออก หากระบบเศรษฐกิจ อตุสาหกรรมยานยนต์มปีริมาณการผลิตรถยนต์เพยีงพอต่อการส่งออกซึง่จะ

ท�าให้สามารถลดปัญหาด้านการส่งออกลงได้ ดังนัน้การควบคมุปริมาณการผลิตรถยนต์หรือการก�าหนดระดบั

การการส่งออกในระบบเศรษฐกจิเป็นสิง่ทีป่ระเทศต้องวางวตัถุประสงค์ หรือทิศทางของประเทศไว้ชดัเจนแล้ว

เลือกแนวทางในการไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของประเทศ 

3. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการส่งออกในอุตสาหกรรม

รถยนต์เมื่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นหรืออุตสาหกรรมมีการขยายตัวเนื่องจากมีปัจจัยทั้งการผลิต

และการส่งออกหรอืเพ่ิมสงูข้ึน ดังน้ันการควบคมุปรมิาณการผลติรถยนต์หรอืการก�าหนดระดบัการการส่งออก

ในระบบเศรษฐกจิเป็นสิง่ทีป่ระเทศต้องวางวตัถุประสงค์หรือก�าหนดทศิทางของประเทศ แล้วเลือกแนวทางใน

การไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ ตามความเหมาะสมและศักยภาพของประเทศ ซ่ึงท�าให้มีปริมาณการส่งออกที่เพิ่ม

ขึ้นและส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมมีอัตราเพิ่มขึ้นหรืออุตสาหกรรมมีการขยายตัว
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศในประเทศไทย
Factors Influencing Foreign Direct Investment in Thailand
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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

Abstract

A Study of factors influencing foreign direct investment in Thailand had the objectives were 

to study the characteristics of foreign direct investment in Thailand and to study the factors Influencing 

foreign direct investment in Thailand. Using data from 2007 to 2019 was analyzed multiple regression 

analysis by OLS method. The results of the study found that 

characteristics of foreign direct investment in Thailand, from ASEAN, the European 

Union and the Middle East, in 2007, the value was 54,292.07, 59,798.10 and 1,275.22 million baht,  

respectively. And in 2017, the value was 163,032.86, 126,970.91 and 648.92 million baht, respectively. 

ASEAN had the most foreign direct investment in Thailand, followed by the European Union, and the 

least was the Middle East. The factors influencing foreign direct investment in Thailand were exports 

and inflation at a level of statistical significance of 0.05. 

Keywords : Factors, Foreign Direct Investment, Thailand
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บทน�า

ในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก�าลังพัฒนา และกลุ่มประเทศที่ตลาดเกิดใหม่  

จะมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ท่ีสูงข้ึน  ดังน้ันการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign  

Direct Investment : FDI) จึงกลายเป็นบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้รับลงทุน 

โดยเฉพาะประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ส่วนใหญ่ถูกจัดเป็นกลุ่มท่ีประเทศก�าลังพัฒนา 

เนื่องจากมักจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนปัจจัยทุน เกิดจากการสะสมทุนภายในประเทศไม่เพียงพอ 

รายได้ประชาชาติต่อหัวของประชากรอยู่ในระดับต�่า เมื่อเทียบกับการออม จึงท�าให้การออมภายในประเทศ

ไม่เพียงพอต่อความต้องการลงทุนในประเทศ การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเป็นการเข้ามาลงทุนในรูปของ

การโอนเงินส�าหรับลงทุน การโอนทรัพยากรที่ส�าคัญ ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ ทักษะฝีมือ เทคโนโลยีต่าง 

ๆ เป็นต้น รวมทั้งทรัพยากรแรงงานในระดับมีฝีมือ เพื่อเข้ามาเปิดกิจการด�าเนินการผลิตสินค้าและบริการใน

ประเทศทีร่บัการลงทนุ ซึง่จะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศและกระตุน้การเตบิโตของเศรษฐกจิ

ของไทย ท�าให้มกีารขยายการลงทนุในประเทศ ส่งผลให้มกีารจ้างงาน การบรโิภคในประเทศ การส่งออกสนิค้า 

และส่งผลต่อการเจรญิเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากข้อมลูสถติธินาคารแห่งประเทศไทย 

(2563) การลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2562 จากทวปีอาเซยีน ปี พ.ศ.2550  มี

มลูค่า 54,292.07 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มมีลูค่าเพิม่ขึน้เป็น 163,032.86 ล้านบาท ทวปีสหภาพยโุรป จาก

ปี พ.ศ.2550  มีมูลค่า 59,798.10 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มีมูลค่าลดลงเป็น -126,970.91 ล้านบาท และ

ทวีปตะวันออกกลาง ปี พ.ศ. 2550  มีมูลค่า 1,275.22 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 มีมูลค่า 648.92 ล้านบาท 

จากเหตผุลทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นจึงสนใจศกึษาเร่ือง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่าง

ประเทศในประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาลักษณะการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 

และปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาค

ภาครฐัและภาคเอกชน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง

ประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ และหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เป็นต้น ได้

น�าผลศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ  เพือ่ส่งเสรมิและดงึดดูการลงทนุจาก

นกัต่างประเทศเข้ามาลงทนุในประเทศไทยมากขึน้ และเพือ่รกัษาระดบัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศให้อยู่

ในระดบัทีเ่หมาะสมตลอดจนใช้ประกอบการก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมของการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ 

และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศแบ่งปัจจัยออกเป็น 3 ส่วนคือปัจจัยที่

เกิดจากประเทศผู้ลงทุนปัจจัยที่มีอยู่ในประเทศผู้รับทุนและปัจจัยภายนอกประเทศ (รัตนา สายคณิต และ

พุทธกาล รัชธร, 2549)
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1. ปัจจัยที่เกิดจากประเทศผู้ลงทุน

 1.1 ปัจจัยทางด้านองค์กรธุรกิจทรัพย์สินพิเศษบางประการในครอบครองคือการที่องค์กร

ธุรกิจนั้น ๆ มีสินทรัพย์พิเศษบางอย่างอยู่ในครอบครองการมีสินทรัพย์พิเศษท�าให้องค์กรธุรกิจต่างประเทศ

มีความได้เปรียบเหนือองค์กรธุรกิจของประเทศผู้รับทุน

 1.2 ปัจจยัทางด้านการตลาดเป็นปัจจยัทีก่ระตุน้ให้องค์กรธรุกจิทีล่งทนุทางตรงในต่างประเทศ

เพือ่เป็นการสร้างอ�านาจผกูขาดเพือ่การรกัษาสถานภาพในการแข่งขนัและเพือ่ทดแทนการค้าต่างประเทศกล่าว

คอื 1) เพือ่เป็นการสร้างอ�านาจผกูขาดเป็นการลงทนุในต่างประเทศเพือ่สร้างพลงัของตนเอง (Offensive Direct 

Investment) ซึง่ท�าให้เข้าถงึตลาดต่างประเทศได้มากกว่าคูแ่ข่งขันอืน่ ๆ  มกัจะมผีลท�าให้ผูริ้เร่ิมท�าการลงทุนมี

อ�านาจผกูขาดจนได้รบัส่วนแบ่งของตลาดในประเทศทีเ่ข้าไปท�าการลงทนุมากกว่าคูแ่ข่งขนัทีท่�าการผลิตอยู่ใน

ประเทศของตนและสามารถส่งสินค้าเข้าไปขายในประเทศนั้นเพ่ือการรักษาสถานภาพในการแข่งขันเป็นการ

ลงทนุเพือ่ป้องกนัตนเอง (Defensive Direct Investment) เมือ่มผีูริ้เร่ิมไปท�าการลงทนุทางตรงต่างประเทศเกดิ

ขึ้นแล้วคู่แข่งขันรายอื่นๆ จ�าเป็นต้องด�าเนินตามเพื่อมิให้ตนต้องสูญเสียส่วนแบ่งของตลาดในต่างประเทศ 

นั้นๆ ไป 3) เพื่อทดแทนการค้าต่างประเทศการค้าต่างประเทศประกอบด้วยการส่งออกและการน�าเข้าดัง

นั้นจึงเกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าส่งออกของประเทศและตลาดสินค้าน�าเข้าภายในประเทศหากมีการขยายตัว

ของตลาดสินค้าออกของประเทศหรือตลาดสินค้าเข้าภายในประเทศอาจมีผลให้ว่าการลงทุนทางตรงในต่าง

ประเทศเพื่อทดนานการค้าต่างประแทศ

 1.3 ปัจจัยอื่นๆ ภายในประเทศที่กระตุ้นการลงทุนทางตรงต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายของ

รัฐบาลของประเทศผู้ลงทุนอิทธิพลของสหภาพแรงงานในประเทศการยอมรับความเส่ียงของผู้ถือหุ้นของ

องค์กรธุรกิจดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1) นโยบายของรัฐบาลของประเทศผู้ลงทุนการลงทุนทางตรงในต่าง

ประเทศอาจเกิดจากการที่รัฐบาลของบางประเทศสนับสนุนให้นักลงทุนภาคเอกชนท�าการลงทุนทางตรง

ต่างประเทศโดยใช้มาตรการต่าง ๆ  2) อิทธิพลของสหภาพแรงงานเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ 

กับสหภาพแรงงานในประเทศนักลงทุนจึงยินดีท่ีจะไปลงทุนทางตรงเพื่อตั้งโรงงานผลิตสินค้าในแหล่งอื่นที่

นอกจากจะมค่ีาจ้างแรงงานถูกแล้วแรงงานยงัไม่สามารถรวมตวักันเป็นสหภาพแรงงานหรือแรงงานยังไม่พร้อม

ที่จะรวมตัวกันก็ได้ 3) ความยินยอมของผู้ถือหุ้นการลงทุนทางตรงต่างประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้น

ของนกัลงทนุให้ความยนิยอมทีจ่ะให้ใช้เงนิทุนของสินทรัพย์อ่ืน ๆ  ของกจิการบางส่วนเพือ่การลงทนุทางตรง

ต่างประเทศซึ่งมีเชื้อชาติ ศาสนา ระบบกฎหมายและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แตกต่างไปยังต้องรับภาระเสี่ยง

ภัยเนื่องจากการด�าเนินกิจการล้มเหลวต้องประสบภาวะขาดทุน

2. ปัจจัยที่มีอยู่ในประเทศผู้รับทุน

ปัจจยัทีม่อียู่ในประเทศผูร้บัทนุทีส่นบัสนนุการลงทนุทางตรงระหว่างประเทศ ได้แก่ นโยบายของ

รัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนการลดความขัดแย้งของความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) การเข้าร่วมเป็น

ภาคีในการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญาทางอุตสาหกรรมการเป็นแหล่งทรัพยากร

และแหล่งแรงงานและความเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกล่าวคือ

 2.1 นโยบายของรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนเช่นนโยบายการค้าคุ้มกันนโยบายพัฒนา

อุตสาหกรรมภายในประเทศและนโยบายส่งเสริมการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศการด�าเนินนโยบายของ
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รัฐบาลของประเทศผู้รับทุนจึงมีส่วนกระตุ้นให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาท�าการลงทุนทางตรงในประเทศ

นั้นและแม้ว่าสินค้าท่ีผลิตขึ้นจะเป็นการผลิตโดยสาขาขององค์กรธุรกิจต่างประเทศก็ตาม แต่ก็เป็นการผลิต

ขึ้นภายในประเทศนั้นจึงมักได้รับสิทธิพิเศษในด้านต่าง ๆ มากกว่าสินค้าส�าเร็จรูปที่น�าเข้าจากต่างประเทศ

 2.2 ความรู้สึกชาตินิยมของคนในประเทศประชาชนมีความรู้สึกชาตินิยมอย่างรุนแรงท�าให้

เกิดการต่อต้านการใช้สินค้าส�าเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการส่งสินค้าเข้าไปขายในประเทศ

ดังกล่าวนักลงทุนต่างประเทศจึงหาทางลดข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยเข้ามาท�าการลงทุนทางตรงในประเทศร่วม

กับคนของประเทศแทนแม้ว่าจะยังคงผลิตสินค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้าตลอดจนใช้เทคโนโลยีของกิจการ

แม่ในต่างประเทศก็ตาม แต่ความรู้สึกของประชาชนในการต่อต้านสินค้าดังกล่าวจะลดน้อยกว่ากรณีที่ได้มี

การน�าเข้าสินค้าส�าเร็จรูปจากต่างประเทศ

 2.3 การเข้าร่วมเป็นภาคีในการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่ทรัพย์สินทางปัญญาทาง

อุตสาหกรรมท�าให้ประเทศยอมให้ชาวต่างประเทศสามารถจดทะเบียนสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับ

ทางการค้าและลขิสทิธิข์องตนได้และให้การคุม้ครองตามกฎหมายในกรณีทีม่กีารละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา

เหล่านีเ้ป็นต้นกม็ส่ีวนกระตุน้ให้นกัลงทนุประเทศเข้ามาท�าการลงทนุทางตรงในประเทศทีไ่ด้ให้การคุม้ครองดงั

กล่าว 

 2.4 การเป็นแหล่งทรพัยากรและแหล่งแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าแหล่งทรพัยากรทีป่ระเทศ

นั้นมีอยู่นั้นเป็นทรัพยากรที่ค่อนข้างหายากเช่นแร่ธาตุบางชนิดน�้ามันดิบก๊าซธรรมชาติเป็นต้นและประเทศที่

เป็นเจ้าของทรัพยากรไม่มีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะน�าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ได้เองแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนทางตรงหรือการมีทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ 

หรอืมแีรงงานมากโดยมีค่าแรงถกูเป็นปัจจัยหน่ึงทีด่งึดดูให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทนุเพราะจะช่วยให้

สามารถผลิตสิ้นค้าโดยเนต�่ากว่าการผลิตในประเทศของผู้ลงทุน

3. ปัจจัยภายนอกประเทศปัจจัยภายนอกประเทศที่ส�าคัญที่ส่งเสริมให้มีการขยายการลงทุน

ทางตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ ความก้าวหน้าในการขยายและการปรับปรุงเทคโนโลยีในการสื่อสารและการ

คมนาคมระหว่างประเทศอาทกิารขยายตวัทางด้านโทรเลขโทรศพัท์และโทรพิมพ์ระหว่างประเทศทัง้น้ีเพราะ

ท�าให้การตดิต่อส่งข่าวสารระหว่างกจิการแม่กบักจิการสาขาต่าง ๆ  ท�าได้สะดวกรวดเรว็การขยายตวัทางด้าน

การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศท�าให้การโยกย้ายผูบ้รหิารผูเ้ชยีวชาญหรอืเจ้าหน้าทีไ่ปประจ�าหรอืไปให้

ค�าแนะน�าค�าปรกึษาระหว่างส�านกังานต่างๆทีอ่ยู่ห่างไกลกันท�าได้คล่องตวัข้ึนการทีส่ามารถตดิต่อส่ือสารแสะ

เดนิทางไปมาระหว่างส�านักงานทีแ่หล่งทีต่ัง้ในทีต่่าง ๆ  กนัได้อย่างรวดเร็วเช่นนีจ้งึไม่ท�าให้ระยะทางทีห่่างไกล

เป็นอุปสรรคในการขยายการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อภริตัน์ จติต์ช่วย (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทีมี่อทิธพิลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศใน

ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เป็นรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530-2552 

รวมระยะเวลา 23 ปี การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยใช้สมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression) ด้วยวิธี

ก�าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS) ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนการบริโภคภาคเอกชน การ

ลงทนุ และการใช้จ่ายภาครฐับาลต่อผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการสะสมทุนของรฐับาลเบือ้งต้น
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มคีวามสัมพนัธ์กบัการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในทศิทางเดยีวกันอย่างมนัียส�าคัญทางสถิต ิและอัตราค่า

จ้างแรงงานขัน้ต�า่ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล มคีวามสัมพนัธ์กบัการลงทนุทางตรงจากต่างประเทศ

ในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ภูวดล ทิมะณี (2552) ได้ศึกษาเรื่อง  การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับการ

ลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศโดยวิธีไบวาร์ริเอทการ์ช ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปีที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต�่าโดยเฉลี่ยมีความ

สัมพันธ์กับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติผลที่ได้จาก

การศึกษาในครั้งนี้รัฐบาลสามารถใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่ง

เสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

นันท์นภัส  เลิศจรรยารักษ์ (2548) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

เศรษฐกจิมหภาคและการลงทนุโดยตรงจากต่างชาตใินประเทศไทย เป็นการศกึษาความสัมพนัธ์ทีเ่กดิระหว่าง

ปัจจัยภายในประเทศต่อการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ

แบบ Impulse Response Function และการวิเคราะห์แบบ Variance Decomposition กับการศึกษาปัจจัยการ

ลงทุนโดยตรงจากต่างชาติโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2540 ธันวาคม 2546 ผล

การศึกษาพบว่าตัวแปรทุกตัวมีลักษณะนิ่ง (Stationary) ในระดับผลต่างครั้งที่ 1 (First Difference) ที่ระดับนัย

ส�าคัญ 0.01 และจากผลการวิเคราะห์ Impulse Response Function และ Variance Decomposition พบว่า

เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงของเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศอย่างฉับพลัน (Shock) ตวัแปรได้รับผลกระทบ

มากที่สุด ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศอย่างฉับพลัน

ตวัแปรทีไ่ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุ ได้แก่ เงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศเมือ่เกิดการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนและอัตราเงินเฟ้ออย่างฉับพลันตัวแปรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยและเมื่อ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างฉับพลันตัวแปรที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ

วิธีด�าเนินการวิจัย

เพือ่ศกึษาตวัแปรและปัจจยัทีมี่อิทธพิลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย เพือ่

พัฒนาแบบจ�าลองที่สามารถใช้ในการประมาณการมูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 

แหล่งข้อมูลแก่ผู้ท่ีต้องการศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

ส�าหรับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและเป็นข้อมูลประเภทอนุกรมเวลา ตั้งแต่ พ.ศ. 

2550-2562 โดยหน่วยใช้ข้อมลูวเิคราะห์เป็นข้อมลูทวปีโดยใช้วธิวีเิคราะห์ข้อมลูโดยอาศยัเครือ่งคอมพวิเตอร์

โปรแกรมส�าเร็จรูป Stata พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ 

การส่งออก อัตราเงินเฟ้อในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จากกการศึกษาทฤษฎีและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนในรูปแบบจ�าลองได้ดังนี้
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FDIi = β0 + β1 EXPt + β2 INFt + β3 EXCt +εt

โดยที่ก�าหนดให้

FDI = การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย (ล้านบาท)

i  = ทวีปอาเซียน ทวีปสหภาพยุโรป และทวีปตะวันออกกลาง

EXP = การส่งออก (ล้านบาท) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

INF = อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศ (อัตราร้อยละ) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม

EXC  = อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาท: ดอลลาร์สหรัฐ) มีความสัมพันธ์ใน

   ทิศทางตรงกันข้าม

สรุปผลการวิจัย

- ลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

ตารางที่ 1 ลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย จ�าแนกตามทวีป พ.ศ. 

2550-2562 

ปี พ.ศ.
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย (หน่วย:ล้านบาท)

อาเซียน สหภาพยุโรป ตะวันออกลาง

2550 54,292.07 59,798.10 1,275.22

2551 9,020.61 50,181.73 502.78

2552 91,591.47 33,866.48 3,353.14

2553 70,369.21 40,370.19 -30.53

2554 28,571.90 25,100.02 905.78

2555 -22,930.78 47,153.46 932.93

2556 17,310.80 -35,786.57 768.08

2557 -30,493.35 6,892.12 1,270.56

2558 12,080.81 36,454.01 1,242.69

2559 71,509.84 -154,279.55 -371.64

2560 61,616.66 23,906.72 1,988.40

2561 51,867.92 51,498.92 1,687.23

2562 163,032.86 126,970.91 648.92

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (2563)
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จากตารางที่ 1 การแสดงผลการศึกษาลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ดังนี้

ทวปีอาเซยีน จากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2550  อาเซยีนมาลงทนุในประเทศไทย 

และ54,292.07 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2562 อาเซียนมาลงทุนในประเทศไทย 163,032.86 ล้านบาท โดยมีร้อย

ละการเพิ่มขึ้นของอาเซียนที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2558 เท่ากับร้อยละ 

352.31 และร้อยละการลดลงอาเซียนที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2554 

เท่ากับร้อยละ -120.85

ทวีปสหภาพยุโรป จากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยปี พ.ศ. 2550  สหภาพยุโรปมาลงทุน

ในประเทศไทย 59,798.10 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2562 สหภาพยุโรปมาลงทุนในประเทศไทย 126,970.91 ล้าน

บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรปที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ.2559 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.

2558 เท่ากับร้อยละ 309.66 และร้อยละการลดลงสหภาพยุโรปที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง

ลดลงจากปี พ.ศ. 2559 เท่ากับร้อยละ -94.29

ทวีปตะวันออกกลาง จากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2562 โดยปี พ.ศ.2550 ตะวันออกกลางมา

ลงทุนในประเทศไทย 1,275.22 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2562 ตะวันออกมาลงทุนในประเทศไทย 648.92 ล้าน

บาท โดยมีร้อยละการเพิ่มข้ึนของตะวันออกที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.

2551 เท่ากับร้อยละ 506.35 และร้อยละการลดลงตะวันออกกลางที่มาลงทุนในไทยสูงสุด คือ ปี พ.ศ.2561 

ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2562 เท่ากับร้อยละ -46.39

- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างชาตใินประเทศไทย 

โดยใช้ข้อมลูทุตยิภมู ิ(Time Series) เป็นข้อมลูรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2550 ถงึ พ.ศ.2562 เป็นระยเวลา 13 ปี โดย

ใช้โปรแกรม STATA ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีการทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation  

ในกรณีที่เกิดปัญหาจะมีการแก้ไขก่อนที่จะเอามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นทุกตัว

เป็นอิสระต่อกัน เนื่องจาก ณ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 0.8 และการตรวจสอบปัญหา 

Multicollinearity ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor (VIF) สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละโมเดลมีค่าสถิติ VIF 

ต�่ากว่า 10 จะไม่เกิดปัญหา Multicollinearity และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูได้จากค่า 

Durbin-Watson (D.W.) ซ่ึงพบว่า สมการของปัจจัยทีม่อิีทธพิลต่อการลงทนุโดยตรงจากต่างชาตใินประเทศไทย 

ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน

โดยตรงจากอาเซียนในประเทศไทย มีค่า R2 เท่ากับ 0.8951 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายอิทธิพล

ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 89.51 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่ และอีก

ร้อยละ 11 มาจากตัวแปรอิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว มีค่า Adjusted R2  เท่ากับ 0.8527 

มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.928 มีค่า F-statistic เท่ากับ 17.07 และมีค่า Significantที่ 0.0006 ซึ่งน้อย

กว่าระดบันยัส�าคญัทางสถติ0ิ.05 หมายความว่า ต้องมตีวัแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตวัทีไ่ปมผีลกับตวัแปรตาม
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ตวัแปรอิสระท่ีมรีะดับนัยส�าคญั คือ การส่งออก มค่ีาสัมประสิทธิ ์เท่ากบั 41,937.06 หมายความ

ว่า เมือ่การส่งออกในประเทศเพิม่ขึน้ 1% ส่งผลให้การส่งออกในอาเซยีนเปล่ียนแปลงไป 41,937.06 ในทศิทาง

เดียวกนั ซึง่เป็นไปตามข้อสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้หมายความว่า อตุสาหกรรมอเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งจกัรกลยนต์

และชิน้ส่วนกลายเป็นสิน้ค้าทีส่�าคญัในการส่งออก อุตสาหกรรมเหล่าน้ีต้องอาศยั FDI และเทคโนโลยีจากนกั

ลงทนุต่างประเทศท�าให้ FDI ในประเทศไทยเตบิโตตามการขยายตวั FDI โลก และอตัราเงินเฟ้อภายในประเทศ 

มค่ีาสัมประสทิธิ ์เท่ากบั 15255.14 หมายความว่า เมือ่อตัราเงนิเฟ้อภายในประเทศเพิม่ขึน้ 1% ส่งผลให้มลูค่า

การลงทุนอาเซยีนทีม่าลงทนุในไทยเพ่ิมขึน้ 15,255.14 ล้านดอลลาร์สหรฐั ในทศิทางเดยีวกนัซึง่เป็นไปตามข้อ

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ หมายความว่า การทีร่ะดบัเงนิเฟ้อภายในประเทศเพิม่ข้ึนเล็กน้อยจะเป็นส่ิงจูงใจแก่นักลงทนุ 

ในการเข้ามาลงทุนทีม่ากขึน้คอืการทีร่าคาสนิค้าและบรกิารช่วงใดช่วงหนึง่เพิม่ขึน้ นกัลงทนุจะสนใจมาลงทุน 

เพิ่มมากขึ้น

ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากยุโรปใน

ประเทศไทย พบว่า ตัวแปรอิสระที่ไม่มีระดับนัยส�าคัญ ประกอบด้วยการส่งออก อัตราอัตราเงินเฟ้อภายใน

ประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากตะวันออกใน

ประเทศไทย พบว่า ตัวแปรอิสระที่ไม่มีระดับนัยส�าคัญ ประกอบด้วย การส่งออก อัตราอัตราเงินเฟ้อภายใน

ประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติในประเทศไทย

ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
FDI อาเซียน FDI สหภาพยุโรป FDI ตะวันออกกลาง

B Sig B Sig B Sig

Constant 1,923,340 0.01 494,017.3 0.664 3,233.567 0.863

EXP 41,937.06 0.019** 9,398.19 0.218 -8,508.07 0.487

INF 15,255.14 0.004** -9,943.658 0.456 16,637.26 0.999

EXC -7,902.347 0.081 -3,259.055 0.800 73.105 0.733

ค่าสถิติ

R2 0.8951 0.4296 0.1404

Adjusted R2 0.8527 0.1444 -0.2894

Durbin - Watson 1.928 2.442 1.978

F - Statistic 17.07** 1.51 8.98

หมายเหตุ **คือตัวแปรที่มีอธิพลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย โดยได้ศึกษา

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ�าแนกเป็น ทวีปอาเซียน ทวีปสหภาพยุโรป และทวีปตะวันออกกลาง 

โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง ปี พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 13 ปี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศกึษาลกัษณะการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย และเพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการลงทนุ

โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ผลการศกึษาจะสามารถน�ามาเสนอเพือ่เป็นประโยชน์ต่อภาครฐัและ

องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่ง

เสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ และหน่วยงานอืน่ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ได้น�าไปใช้ในการก�าหนดแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการแก้ปัญหาการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศในประเทศไทยให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งได้ท�าการศึกษาจากเอกสาร

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องซึ่งมีการศึกษาทฤษฎีการลงทุนและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจาก

ต่างประเทศ รวมทั้งได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการลงทุน เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจ�าลองต่างๆที่คาดว่าจะมีผลก่อให้เกิดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

ในประเทศไทย ซึ่งจะน�าข้อมูลที่ได้ท�าการศึกษามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุนและ

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Time series) และใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS 

เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศใน

ประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

ลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2562  

ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2550 ทวีปอาเซียน สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง มีการลงทุนโดยตรง 

ในประเทศไทยมีมูลค่า  54,292.07 59,798.10 และ 1,275.22 ล้านบาท ตามล�าดับ และในปี 

พ.ศ. 2560 ทวีปอาเซียน สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง มีการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมี

มูลค่า  163,032.86  126,970.91 และ 648.92 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยจะเห็นว่าจากทั้ง 3 ทวีป 

อาเซียนจะเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือ สหภาพยุโรป และน้อยท่ีสุด

คือ ตะวันออกกลาง อันเนื่องมาจาก 10 ประเทศในอาเซียนมีการรวมกลุ ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

(AEC) ดังนั้นการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศในกลุ่มจึงได้รับการสนับสนุนและลดขั้นตอนท่ียุ ่ง

ยากลง ท�าให้มีการเคล่ือนย้ายเข้ามาลงทุนระหว่างกันเป็นจ�านวนมาก อีกทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน มี

พื้นที่ใกล้เคียงกันติดต่อกัน โดยประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชา  

ซึง่จากการทีมี่พืน้ทีต่ดิต่อกนัและใกล้เคยีงกนั ท�าให้การลงทนุและการควบคมุกจิการต่าง ๆ  ในประเทศทีเ่ข้าไป

ลงทุน ท�าได้สะดวกและรวดเร็วมากกว่าการลงทุนในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลกัน

ส�าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย ได้แก่ การส่งออก  

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานหลัก นั่นคือ การส่งออกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ อันเนื่องมากจากประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกและแข่งขันกับต่างประเทศ อีกทั้ง

ภาครัฐบาลยังสนับสนุนการส่งออกเพื่อท�ารายได้ให้กับประเทศ ดังน้ันการส่งออกของประเทศไทยท่ีส�าคัญ

ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จึงดึงดูดให้มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งโรงงานและกิจการต่างๆใน

ประเทศไทยเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วย
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ผลการวเิคราะห์แสดงให้เหน็ว่าปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการลงทนุจากต่างประเทศในประเทศไทย คอื 

อตัราเงินเฟ้อภายในประทศ  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานหลกั นัน่คอื การทีร่ะดับเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้เลก็น้อยจะเป็น

สิง่จงูใจแก่นกัลงทุนในการเข้ามาลงทุนที่มากขึน้ เนื่องจากการทีร่าคาสนิค้าและบริการชว่งใดชว่งหนึ่งเพิม่ขึ้น 

นักลงทุนจะสนใจมาลงทุนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นันท์นภัส  เลิศจรรยารักษ์ (2548) ทฤษฎี

การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (รัตนา สายคณิต และพุทธกาล รัชธร, 2549)ที่กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อเป็น

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนจากต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะ

1. ลักษณะการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย จะเห็นว่าอาเซียนจะเข้ามาลงทุน

โดยตรงในประเทศไทยมากทีส่ดุ อนัเนือ่งมาจากการรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกจิ(AEC) อกีทัง้ 10 ประเทศ

ในอาเซียน มีพื้นที่ใกล้เคียงกันติดต่อกัน ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุน

และร่วมมือกบัอาเซยีนเพือ่ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั จะส่งผลให้มกีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิม่มาก

ขึ้นด้วย

2. การส่งออกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาล

จงึควรศกึษาเรือ่งโครงสร้างการส่งออกทีเ่หมาะสมส�าหรบัประเทศไทย เพือ่รกัษาความสามารถในการส่งออก

ของประเทศและสามารถแข่งขนัได้ในอนาคต ซึง่จะเป็นสิง่จงูใจมกีารเข้ามาลงทนุทางโดยตรงจากต่างประเทศ

ในประเทศไทยมากขึ้น

3. อัตราเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย ดังนั้น ธนาคาร

แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ควรมีการเลือกใช้นโยบายการเงินและนโยบายการคลังท่ีเหมาะสม 

เพือ่ควบคมุระดบัเงนิเฟ้อทีเ่หมาะสมซึง่จะเป็นส่ิงจงูใจแก่การเข้ามาลงทนุทางโดยตรงจากต่างประเทศมากขึน้ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริกำรไปรษณีย์ในประเทศไทย
Factors Affecting Postal Services in Thailand
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บทคัดย่อ

การศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะบริการ

ไปรษณย์ีในประเทศไทย 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

Abstract

A Study of factors affecting postal services in Thailand had the objectives were to study 

characteristics of the postal services in Thailand and to study the factors affecting postal services in 

Thailand. Using data from 2010 to 2019 was analyzed multiple regression analysis by OLS method. 

The results of the study found that characteristics of postal services in Thailand from 2010 to 2019, 

divided into regular mail, postal parcels, special services and all inclusive. In 2010, there were 1,762.32, 

11.87, 153 and 1,927.59 million pieces, respectively. In 2019, there were 1,862.25, 10.35, 386.32 

and 2,261.92 million pieces, respectively. The factors affecting the postal service were the location 

of the Thai postal service, and the cost of Thai postal transportation at a statistically significant level 

of 95 percent.

Keywords : Postal service, Regular mail, Postal parcel, Special service 

บทน�า

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและวิทยาการด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศมคีวามแพร่หลายและเข้ามามบีทบาทส�าคญัในชวีติประจ�าวนัของมนษุย์มากขึน้ ตลอดจนความซบั

ซ้อนของระบบเศรษฐกิจ สงัคมและการเมอืงล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนนิชีวติ และพฤตกิรรมของผู้

บรโิภคในยุคปัจจบัุนเป็นอย่างมาก ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงัต่อคณุภาพของสนิค้าหรอืบรกิารทีส่งูขึน้ อกีท้ังยัง

มทีางเลอืกในการเลอืกซือ้สนิค้าและบรกิารมากขึน้ เนือ่งจากสามารถรบัรูข้้อมลูข่าวสารผ่านทางสือ่ต่างๆ ไม่ว่า
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จะเป็นหนงัสือพมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์และอนิเทอร์เน็ต (Internet) ได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วจงึส่งผลให้พฤตกิรรม

การเลือกซ้ือสินค้าหรอืบรกิารของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ตามไปด้วย ทกุองค์กรจงึจ�าเป็นต้องเพิม่

ความพยายามในการน�าเสนอสิง่ทีดี่ทีส่ดุ เพือ่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัในด้านต่างๆ ให้กบั

ลกูค้าขององค์กรเพือ่สร้างความแตกต่างให้กบัสนิค้าหรอืบรกิารของตนส่งผลให้ธรุกจิบรกิารขนส่งพสัดเุตบิโต

อย่างรวดเรว็ โดยมปัีจจยัหลกัมาจากการเตบิโตของธรุกจิพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์หรอื E-Commerce กล่าวคอื 

การจดัการขนส่งสนิค้าจากผูข่้ายไปถงึผูซ้ือ้ทางออนไลน์ต้องพึง่พาการขนส่งสนิค้าเป็นหลกัยิง่กจิกรรมซือ้ขาย

สนิค้าออนไลน์ขยายตวัมากขึน้เท่าใดยิง่ต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าไปยังผู้รับมากข้ึนเท่าน้ัน โดยส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ได้ประเมินมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านออนไลน์

ในปี 2561 นี้มีมูลค่ากว่า 3.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มูลค่า 2.4 ล้านล้านบาท ปัจจัยอีกประการ

หน่ึงมาจากพฤตกิรรมของคนปัจจบัุนทีเ่น้นความรวดเรว็และความสะดวกสบายเป็นหลกั แม้กระทัง่การสัง่ซ้ือ

สินค้าทางออนไลน์ ซึ่งต้องการให้ผู้บริการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภครวดเร็วที่สุดหรือภายในวัน เดียวท�าให้ธุรกิจ

ต้องปรับตัวและให้ความส�าคัญกับระบบโลจิสติกส์มากยิ่งข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค

ปัจจุบัน (ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2562)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สาร ซึง่จัดตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2546 จากนโยบายรัฐบาลทีต้่องการแปรสภาพรัฐวสิาหกิจ เพือ่

เพิ่มประสิทธิภาพการ ท�างานให้เทียบเท่าภาคเอกชนซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ได้มีการพัฒนาเพื่อเสริม

ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานโดย การน�าเครือ่งจกัรอปุกรณ์อนัทนัสมยัมาใช้ในการด�าเนนิงานในด้านต่างๆ เพือ่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย เครือข่ายท่ีท�าการไปรษณีย์ในประเทศจ�านวน 1,334 แห่ง กระจาย

อยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยมีการเปิดบริการไปรษณีย์ให้ ผู้ใช้บริการเลือกในหลายรูปแบบ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย 

จ�ากดั, 2564) ปัจจบัุนแนวโน้มของผูใ้ช้บรกิารด้านไปรษณีย์มีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยบีนโลกอนิเตอร์เนต็ (Internet) ท�าให้เกิดการขยายตวัของธรุกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Commerce) หรอืตลาดออนไลน์ รวมทัง้แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มอืถอืหรือทีเ่รียกว่าโมบายคอมเมร์ิซ ซึง่

ตัวเลขซื้อขายในตลาดอีคอมเมิร์ซพบว่ามีจ�านวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นจึงศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ใน

ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย ซึง่ผลทีไ่ด้จากการศกึษาหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ 

เป็นต้น สามารถน�าข้อมูลไปเพ่ือใช้พัฒนาเกี่ยวกับด้านบริการจัดส่งสินค้าและระบบโลจิสติกส์มากย่ิงข้ึนใน

อันที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการ

ฉัตยาพร เสมอใจ และ มัทนียา สมมิ (2546) ให้ความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรม 

ประโยชน์หรอืความพอใจซึง่ได้เสนอเพ่ือขาย หรือกจิกรรมท่ีจดัขึน้ร่วมกบัการขายสินค้า โดยท่ัวไปแล้วบรกิาร

ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าเท่าน้ัน แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความต้องการใช้การ

ฝึกอบรมผู้บริโภคให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น ลักษณะของการบริการที่แตกต่างจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั่วไป คือ 

1.มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ 2.แบ่งแยกไม่ได้ 3.ไม่สามารถก�าหนดเป็นมาตรฐานได้ และ 4.เก็บไม่ได้ สูญเสีย

ง่าย คณุภาพบรกิาร (Service Quality) หมายถงึ ความสอดคล้องกบัความต้องการของผูร้บับรกิาร ระดบัความ

สามารถของบริการในการบ�าบัดความต้องการของผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการหลัง

จากรับบริการไปแล้ว (วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, 2539) ความส�าคัญของการบริการความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีและระบบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส่งผลให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับการศึกษาและมี

รายได้สงูขึน้ ความต้องการบรกิารประเภทต่างๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกสบายให้กบัชีวติจงึมเีพิม่ขึน้ มคีวาม

หลากหลายและส�าคัญมากยิ่งขึ้น คุณภาพของการบริการเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความร่วมมือ

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานบริการ ซึ่งล้วนมี

บทบาทส�าคัญต่อกระบวนการจัดการระบบการบริการทั้งส้ิน การให้ความส�าคัญต่อการรับรู้คุณภาพของการ

บริการของผู้รับบริการเป็นเรื่องที่มิอาจละเลยได้ ซึ่งจะต้องด�าเนินการส่งเสริมคุณภาพการบริการอย่างทั่วถึง

และต่อเนื่องสม�่าเสมอ

พิสิทธิ์ พิพัฒนโภคากุล (2547) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (service quality) คือ การด�าเนินการ

ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า ในการด�าเนินการของคุณภาพ

การบริการนั้นต้องด�าเนินการในพื้นที่ที่ส�าคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งก็คือ สถานที่ให้บริการ หรือผู้รับบริการ

ขององค์การเป็นผู้บอกว่าบริษัท นี้ดีหรือไม่ดีใช้บริการหรือไม่นั่นเอง ซึ่งก็คือจุดที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง โดย

เน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ลูกค้าเข้ามารับบริการจนรับบริการเสร็จสิ้นและกลับออกไป ซึ่งตลอดช่วงเวลานี้เรียกว่า 

Moment Of Truth คือ ช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ลูกค้าประทับใจที่สุด

แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนโลจิสติกส์

การขนส่งสนิค้า (Freight Transportation and Forwarding) เข้ามามบีทบาทส�าคญัอย่างย่ิงในการ

ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งการขนส่งสินค้าครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริหารด้านการ

ขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทาง

อากาศ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง และบริการไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2564)

ต้นทนุการขนส่งสนิค้า คอื ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้าจากต้นทางหรือแหล่งผลิตไปยังปลายทาง

หรอืผู้บรโิภคขัน้สดุท้าย ซ่ึงในท่ีนีจ้ะพจิารณาเฉพาะการขนส่งสนิค้าเท่านัน้ ไม่รวมการขนส่งผูโ้ดยสาร โดยจะ

แปรผันตามปริมาณการขนส่ง ประเภทและน�้าหนักสินค้า ระยะทาง จุดต้นทาง-ปลายทาง รวมทั้งวิธีการและ

รูปแบบการขนส่ง (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ภัทราลักษณ์ พรบิดา (2560) ได้ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�างาน

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด สาขาส�าเหร่ ผลการวิจัยพบว่า 

ประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีบ่รษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดัสาขาส�าเหร่ อยูใ่นระดบัสงูและสภาพ

แวดล้อมในการท�างานของทีท่�าการไปรษณย์ี สาขาส�าเหร่ มคีวามเหมาะสมต่อการท�างานมาก ผลการทดสอบ

สมมตฐิาน พบว่า เจ้าหน้าท่ีบรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากัด สาขาส�าเหร่ทีม่ปัีจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มปีระสิทธภิาพ

ในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ในขณะทีส่ภาพแวดล้อมในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัดสาขาส�าเหร่ กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด สาขาส�าเหร่ 

ฉัตร์ธวัช ป้อมสุวรรณ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการ

รับฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด กรณีศึกษาที่ท�าการไปรษณีย์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  

ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการมีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานอยู่หลายประการ โดยล�าดับดังน้ี  

ด้านพ้ืนทีใ่นการให้บรกิาร ด้านอตัราก�าลงัในการปฏบิตัหิน้าที ่ด้านระบบการจดัควิ ด้านแรงจงูใจของบคุลากร 

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยมีแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยการออกแบบระบบการจัดคิวใหม่ 

การปรับผังพื้นที่การให้บริการ การเสนอเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

จักรพงษ์ ท�าเนาว์ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไปรษณียภัณฑ์  

กรณีศกึษา บรษิทั ไปรษณย์ีไทย ผลการศกึษาพบว่า ปัญหาทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ 

คอื ปัญหาความสามารถในการให้บรกิารไม่เพยีงพอต่อความต้องการของลกูค้า เนือ่งจากอตุสาหกรรมมแีนว

โน้มการขยายตัวสูง ท�าให้ปริมาณความต้องการใช้บริการด้านการขนส่งมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีรถให้บริการที่มีอยู่อย่างจ�ากัด ซึ่งในบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกค้า หรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสที่จะได้รายได้เพิ่มขึ้น โดย

สาเหตุหลักที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (1) เกิดจากการที่รถของบริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง

เต็มประสิทธิภาพ (2) ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการให้บริการ และ (3) ปัญหาระยะเวลาในการจัดซ่อม

มานพ สันธิโยธิน (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพบริการน�าจ่าย

ไปรษณีย์ของส�านกังานไปรษณย์ีนครหลวงใต้ ผลการวจิยัพบว่า การเปรยีบเทยีบความคดิเห็นของลกูค้าเกีย่ว

กับคุณภาพบริการการน�าจ่ายของส�านักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้ จ�าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ลูกค้า

ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการการน�าจ่ายไปรษณีย์ของส�านักงาน

ไปรษณีย์นครหลวงใต้ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเข้าถึงลูกค้า ผู้มีราย

ได้เฉลีย่ต่อเดอืน และได้รบัตามประเภทบรกิาร ต่างกัน มคีวามคดิเห็นโดยรวมแตกต่างกนั ด้านความสามารถ 

ผู้ได้รับตามประเภทบริการ ต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวม แตกต่างกัน ด้านความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ ผู้

มอีายุ และได้รบัตามประเภทบรกิาร ต่างกัน มคีวามคดิเหน็โดยรวม แตกต่างกนั ด้านความมัน่คงปลอดภยั ผู้

ได้รบัตามประเภทบรกิาร ต่างกัน มคีวามคดิเหน็โดยรวม แตกต่างกนั และด้านการสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม  

ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และได้รับตามประเภทบริการต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน
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ณฐัวฒุ ิสแีตงทอง (2555) ได้ศกึษาแนวทางการลดต้นทนุและเพิม่ประสทิธภิาพของระบบน�าจ่าย 

กรณีศึกษา ไปรษณีย์ตัวอย่าง สาขาบางกรวย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบการน�า

จ่ายจากการศึกษาดงักล่าวพบว่าการควบรวมการน�าจ่ายระหว่างธรรมดากับไปรษณย์ีด่วนพเิศษซึง่ควบรวมกนั

ได้ และท�าการแบ่งเส้นทางใหม่เพือ่ให้ค่าเฉลีย่ของงานออกมาสมดลุกจ็ะสามารถลดต้นทนุค่าใช้จ่ายลงได้ ดงั

กล่าวท�าให้มียอดขายสูงและมีความถี่ในการสั่งซื้อที่ค่อนข้างมาก

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติย

ภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมูลรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 10 ปี  

โดยใช้โปรแกรม Stata ในการวิเคราะห์ข้อมูลสมการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) จากการศึกษา

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถเขียนในรูปสมการได้ดังนี้

Yi  = β0 + β1 SLt + β2 POt + β3 FCt + εt 

โดยก�าหนดให้

Y  = จ�านวนบริการไปรษณีย์ (หน่วย: ล้านชิ้น)

i  = ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ และบริการพิเศษ 

SL  = สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทย (หน่วย: แห่ง) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

PO  = ที่ท�าการไปรษณีย์อนุญาต (หน่วย: แห่ง) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

FC  = ต้นทนุค่าขนส่งไปรษณย์ีไทย (หน่วย: ล้านบาท) มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม

สรุปผลการวิจัย

ลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย

จากตารางที่ 1 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา จากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2553 

ไปรษณียภณัฑ์ธรรมดามจี�านวนบรกิารไปรษณย์ีทัง้หมด 1,762.32 ล้านชิน้ และในปี พ.ศ.2562 ไปรษณยีภณัฑ์

ธรรมดามีจ�านวนบริการไปรษณีย์ทั้งหมด 1,865.25 ล้านชิ้น โดยมีร้อยละการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนบริการ

ไปรษณีย์มากที่สุดในไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา คือ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งเพิ่มจากปี พ.ศ.2554 เท่ากับร้อยละ 7 และ

ร้อยละการลดลงของจ�านวนบริการไปรษณีย์มากที่สุดในไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา คือ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งลดลง

จากปี พ.ศ.2561 เท่ากับร้อยละ -7

พัสดุไปรษณีย์ จากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2553 พัสดุไปรษณีย์มีจ�านวนบริการ

ไปรษณีย์ทั้งหมด 11.87 ล้านชิ้น และในปี พ.ศ.2562 พัสดุไปรษณีย์มีจ�านวนบริการไปรษณีย์ทั้งหมด 10.35 

ล้านช้ิน โดยม ีร้อยละการเพิม่ขึน้ของจ�านวนบริการไปรษณีย์มากทีส่ดุในพัสดไุปรษณย์ี คอื ปี พ.ศ.2558 ซึง่เพิม่

จากปี พ.ศ.2557 เท่ากบัร้อยละ 15 และร้อยละการลดลงของจ�านวนบริการไปรษณีย์มากทีสุ่ดในพสัดไุปรษณย์ี 

คือ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2561 เท่ากับร้อยละ -23
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บริการพิเศษ จากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2553 บริการพิเศษมีจ�านวนบริการ

ไปรษณีย์ทั้งหมด 153.40 ล้านชิ้น และในปี พ.ศ.2562 บริการพิเศษมีจ�านวนบริการไปรษณีย์ทั้งหมด 386.32 

ล้านชิน้ โดยมร้ีอยละการเพิม่ขึน้ของจ�านวนบริการไปรษณีย์มากท่ีสุดในบริการพเิศษ คอื ปี พ.ศ.2558 ซึง่เพิม่

จากปี พ.ศ.2557 เท่ากบัร้อยละ 23 และร้อยละการลดลงของจ�านวนบรกิารไปรษณย์ีมากทีส่ดุในบรกิารพเิศษ 

คือ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ.2561 เท่ากับร้อยละ -5

บริการไปรษณีย์รวมทั้งหมดจากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยปี พ.ศ.2553 บริการไปรษณีย์

รวมในประเทศไทยมีจ�านวนบริการไปรษณีย์ทั้งหมด 1,927.59 ล้านชิ้น และปี พ.ศ.2562 บริการไปรษณีย์

รวมในประเทศไทยมีจ�านวนบริการไปรษณีย์ทั้งหมด 2,261.92 ล้านชิ้น โดยมีร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ�านวน

บริการไปรษณีย์รวมในประเทศไทยมากที่สุดคือ ปี พ.ศ.2555 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2554 เท่ากับร้อยละ 8 

และร้อยละการลดลงของจ�านวนจ�านวนบริการไปรษณีย์รวมในประเทศไทยมากที่สุดคือ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งลด

ลงจากปี พ.ศ.2561 เท่ากับร้อยละ -7 

ตารางที่ 1 จ�านวนบริการไปรษณีย์ในประเทศไทยปี พ.ศ.2553-2562 

ปี พ.ศ.
จ�านวนบริการไปรษณีย์ (หน่วย: ล้านชิ้น)

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ รวมทั้งหมด

2553 1,762.32 11.87 153.40 1,927.59

2554 1,749.23 11.12 153.44 1,913.79

2555 1,863.64 10.45 185.51 2,059.60

2556 1,895.96 10.46 203.83 2,110.25

2557 1,947.01 10.61 233.15 2,190.77

2558 2,010.37 12.15 285.89 2,308.41

2559 2,027.25 12.81 313.86 2,353.92

2560 2,012.82 13.70 346.87 2,373.39

2561 2,004.00 13.47 407.77 2,425.24

2562 1,865.25 10.35 386.32 2,261.92

ที่มา : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด (2564)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย

จากการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจยัทีส่่งผลต่อบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย โดยใช้ข้อมลู

ทตุยิภมูแิบบอนกุรมเวลา (Time Series) เป็นข้อมลูรายปี ตัง้แต่ปี พ.ศ.2553 ถงึปี พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 10 

ปี โดยใช้โปรแกรม Stata ในการวเิคราะห์ข้อมลู โดยมกีารทดสอบปัญหา Multicollinearity และ Autocorrelation 

ในกรณทีีเ่กดิปัญหาจะมกีารแก้ไขก่อนทีจ่ะเอามาใช้วเิคราะห์ข้อมลู และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation 

สามารถดูจากค่าสถิติ Durbin-Watson (D.W.) ซึ่งพบว่า ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้นทุกตัวเป็นอิสระต่อกัน 

เนื่องจาก ณ ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระมีค่าน้อยกว่า 0.8 และการตรวจสอบปัญหา Multicollinearity 

ด้วยวิธีการ Variance Inflation Factor (VIF) สามารถสรุปได้ว่าในแต่ละโมเดลมีค่าสถิติ VIF ต�่ากว่า 10 จะไม่
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เกิดปัญหา Multicollinearity และการตรวจสอบปัญหา Autocorrelation สามารถดูได้จากค่า Durbin-Watson 

(D.W.) ซึ่งพบว่า ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation โดยมีค่า 

D-W 2.022454 1.321069 2.009568 ตามล�าดับ

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย

ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ

B Sig B Sig B Sig

Constant -6643.316 0.026 -25.23043 0.721 -2307.489 0.074

SL 5.199558 0.002*** 0.0150502 0.622 1.909574 0.006***

PO 0.6500661 0.207 0.0050903 0.723 0.0178923 0.937

FC -5.849668 0.094 0.028634 0.755 4.687425 0.015**

ค่าสถิติ

R2 0.8524 0.1576 0.9606

Adjusted R2 0.7786 -0.2635 0.9409

Durbin - Watson 2.022454 1.321069 2.009568

F - Statistic 48.708** 1.4533 22.994**

หมายเหตุ **,*** คือตัวแปรที่ส่งผลกับตัวแปรตามที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05, 0.01

จากตารางที่ 2 ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย มีค่า R2 เท่ากับ 0.85 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายบริการ

ไปรษณีย์ในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 85 โดยสมมติให้ปัจจัยอ่ืนคงที่ และอีกร้อยละ 15 มาจากตัวแปร

อิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปรอิสระดังกล่าว มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.7786 มีค่า Durbin-Watson 

เท่ากับ 2.022454 มีค่า F-statistic เท่ากับ 48.708 และมีค่า Significant ที่ 0.002 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 

หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหน่ึงตัวที่ไปมีผลกับตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระที่มีระดับนัย

ส�าคัญ คือ สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทย มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 5.199558 หมายความว่าเมื่อสถานท่ี

ให้บริการไปรษณีย์ไทยเปลี่ยนแปลงไป 1 แห่ง ส่งผลให้จ�านวนบริการไปรษณีย์ของไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา

เปลีย่นแปลงไป 5.199558 ล้านชิน้ ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่เป็นไปตามข้อสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้เมือ่สถานทีใ่ห้บรกิาร

ไปรษณย์ีไทยเพ่ิมขึน้ส่งผลให้จ�านวนไปรษณยีภณัฑ์ธรรมดาเพิม่ขึน้และเมือ่สถานทีใ่ห้บรกิารไปรษณย์ีไทยลด

ลงส่งผลให้จ�านวนไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาลดลง

พสัดุไปรษณย์ี พบว่า ผลการวเิคราะห์ความส�าคญัสมการของปัจจยัทีส่่งผลต่อบริการไปรษณย์ีใน

ประเทศไทย มค่ีา R2 เท่ากับ 0.16 แสดงว่าตวัแปรอสิระสามารถอธบิายบรกิารไปรษณย์ีในประเทศไทย คดิเป็น

ร้อยละ 16 โดยสมมตใิห้ปัจจยัอืน่คงที ่และอกีร้อยละ 84 มาจากตวัแปรอสิระอืน่ นอกเหนอืจากตวัแปรอสิระ

ดังกล่าว มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ -0.2635 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.321069 มีค่า F-statistic เท่ากับ 

1.4533 และไม่มีค่า Significant หมายความว่า ไม่มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ไปมีผลกับตัวแปรตาม 
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บริการพิเศษ พบว่า ผลการวิเคราะห์ความส�าคัญสมการของปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ใน

ประเทศไทย มีค่า R2 เท่ากับ 0.96 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย คิด

เป็นร้อยละ 96 โดยสมมติให้ปัจจัยอื่นคงที่ และอีกร้อยละ 4 มาจากตัวแปรอิสระอื่น นอกเหนือจากตัวแปร

อิสระดังกล่าว มีค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.9409 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.009568 มีค่า F-statistic 

เท่ากับ 22.994 และมีค่า Significant ที่ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ หมายความว่า ต้องมีตัวแปรอิสระ

อย่างน้อยหนึง่ตัวทีไ่ปมผีลกบัตวัแปรตาม โดยตวัแปรอสิระท่ีมรีะดบันัยส�าคญั คอื สถานทีใ่ห้บรกิารไปรษณย์ี

ไทย มีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 1.909574 หมายความว่าเม่ือสถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยเปลี่ยนแปลงไป 

1 แห่ง ส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษเปลี่ยนแปลงไป 1.909574 ล้านชิ้น ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม

ข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อสถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยเพิ่มข้ึนส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษเพิ่มข้ึนและเมื่อ

สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยลดลงส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษลดลง และต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย  

มค่ีาสัมประสิทธิ ์เท่ากบั 4.687425 หมายความว่าเมือ่ต้นทนุค่าขนส่งไปรษณย์ีไทยเปลีย่นแปลงไป 1 ล้านบาท  

ส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษเปลี่ยนแปลงไป 4.687425 ล้านชิ้น ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นไปตามข้อ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษลดลง และเมื่อสถาน

ที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยลดลงส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษเพิ่มขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย โดยได้ศึกษาท้ังบริการ

ไปรษณีย์ของไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ และบริการพิเศษ โดยใช้ข้อมูลเป็นรายปี ระหว่างปี พ.ศ.

2553 ถึง ปี พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย 

และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย ผลการศึกษาจะสามารถน�ามาเสนอเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อภาครัฐและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งโลจิสติกส์ ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนๆทีเ่กีย่วข้อง ได้น�าไปใช้ในการ

ก�าหนดแนวทาง นโยบาย และมาตรการในการแก้ปัญหาบรกิารไปรษณย์ีให้เหมาะสมสอดคล้องกบัสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้ซึง่ได้ท�าการศกึษาจากเอกสารทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ใช้เป็นส่วนประกอบในการวเิคราะห์

ข้อมลูและการสร้างแบบจ�าลองต่างๆทีค่าดว่าจะมผีลก่อให้เกดิบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย ซึง่จะน�าข้อมลู

ที่ได้ท�าการศึกษามาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์บริการไปรษณีย์และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

อนุกรมเวลา (Time series) และใช้วิธีวิเคราะห์แบบ Multiple regression ด้วยวิธี OLS เพื่อให้ทราบถึงความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง ๆ  อันเป็นสาเหตทุีก่่อให้เกิดบริการไปรษณีย์ในประเทศไทย มผีลการวเิคราะห์ ดงันี้

ลักษณะบริการไปรษณีย์ในประเทศไทยจากปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2562 โดยแบ่งเป็น 

ไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา พัสดุไปรษณีย์ บริการพิเศษ และรวมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2553 มีจ�านวน 1,762.32 

11.87 153 และ 1,927.59 ล้านชิน้ ตามล�าดบั มแีนวโน้มเพิม่ข้ึนในทกุประเภทของบริการ โดยในปี พ.ศ. 2562 

มจี�านวน 1862.25 10.35 386.32 และ 2,261.92 ล้านช้ิน ตามล�าดบั ซึง่ไปรษณยีภณัฑ์ธรรมดาจะเป็นบรกิาร

ที่ใช้สูงที่สุดรองลงมา คือ บริการพิเศษ และ พัสดุไปรษณีย์ ตามล�าดับ เนื่องจากไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาส่วน

ใหญ่จะเป็นจดหมายธุรกิจและจดหมายราชการ ได้แก่ ใบแจ้งหนี ้ใบเสรจ็ เอกสารจากหน่วยงานต่างๆทีส่่งถงึ

ประชาชน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีเอกสารเหล่านี้ที่ครัวเรือนได้รับจ�านวนมาก ในขณะที่พัสดุไปรษณีย์

ซึง่เป็นบรกิารทีม่จี�านวนน้อยทีส่ดุ อาจเนือ่งมาจากในปัจจุบนัมบีรกิารรบัส่งพัสดทุีด่�าเนนิการโดยภาคเอกชน
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ซึ่งเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญ โดยมีบริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วกว่า อาทิ การโทรแจ้งเมื่อพัสดุมาส่ง การบริการ

เก็บเงินปลายทาง เป็นต้น ท�าให้มีการแย่งส่วนแบ่งตลาดประเภทนี้จาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อไปรษณียภัณฑ์ธรรมดา คือ สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นไปตาม

สมมตฐิานหลกั นัน่คือ เมือ่สถานทีใ่ห้บรกิารไปรษณีย์ไทยเพิม่ข้ึนส่งผลให้จ�านวนไปรษณียภณัฑ์ธรรมดาเพิม่

ขึ้น และเมื่อสถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยลดลงส่งผลให้จ�านวนไปรษณียภัณฑ์ธรรมดาลดลง สอดคล้องกับ

แนวคดิของ พสิทิธ์ิ พพิฒันโภ- คากุล (2547) กล่าวว่า คณุภาพการบริการ (service quality) คอื การด�าเนนิการ

ให้บริการเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าหรือเกินความคาดหวังของลูกค้า ในการด�าเนินการของคุณภาพ

การบริการนั้นต้องด�าเนินการในพื้นที่ที่ส�าคัญที่สุดขององค์การ ซึ่งก็คือ สถานที่ให้บริการ หรือผู้รับบริการ

ขององค์การเป็นผู้บอกว่าบริษัทนี้ดีหรือไม่ดี ใช้บริการหรือไม่นั่นเอง ซึ่งก็คือจุดที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง โดย

เน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ลูกค้าเข้ามารับบริการจนรับบริการเสร็จสิ้นและกลับออกไป ซึ่งตลอดช่วงเวลานี้เรียกว่า 

Moment Of Truth คือ ช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ลูกค้าประทับใจที่สุด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อบริการพิเศษ คือ สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติฐาน

หลัก นั่นคือ เม่ือสถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยเพิ่มข้ึนส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษเพิ่มข้ึน และเมื่อสถาน

ที่ให้บริการไปรษณีย์ไทยลดลงส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษลดลง สอดคล้องกับแนวคิดของ พิสิทธิ์ พิพัฒน

โภคากุล (2547) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ (service quality) คือ การด�าเนินการให้บริการเพื่อสนองความ

ต้องการของลกูค้าหรอืเกินความคาดหวงัของลกูค้าในการด�าเนนิการของคณุภาพการบรกิารนัน้ต้องด�าเนนิการ

ในพ้ืนทีท่ีส่�าคญัทีส่ดุขององค์การ ซึง่กค็อื สถานทีใ่ห้บรกิาร หรอืผูร้บับรกิารขององค์การเป็นผูบ้อกว่าบรษัิทนี้

ดีหรือไม่ดี ใช้บริการหรือไม่นั่นเอง ซึ่งก็คือจุดที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง โดยเน้นในช่วงเวลาตั้งแต่ลูกค้าเข้ามา

รับบริการจนรับบริการเสร็จสิ้นและกลับออกไป ซึ่งตลอดช่วงเวลานี้เรียกว่า Moment Of Truth คือ ช่วงเวลา

ที่ส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้ลูกค้าประทับใจที่สุด และต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อสมมติฐาน

หลัก นั่น คือ เมื่อต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยเพิ่มขึ้นส่งผลให้จ�านวนบริการพิเศษลดลง และเมื่อต้นทุนค่า

ขนส่งไปรษณย์ีลดลงส่งผลให้จ�านวนบรกิารพเิศษเพิม่ขึน้ สอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวฒุ ิสีแตงทอง (2555) 

กล่าวคือ ต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะมีผลต่อบริการไปรษณีย์

ข้อเสนอแนะ

1. จากสถานการณ์บริการไปรษณีย์ในประเทศไทยมีแนวโน้มกระแสการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจผู้ให้

บริการขนส่งพัสดุ ทั้งไปรษณีย์ไทย เคอร์รี่ เอสซีจี เอ็กซ์เพลส และอีกหลายๆ รวมทั้งในประเทศไทยและต่าง

ประเทศท�าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงตามการเติบโตของธุรกิจขนส่ง ดังนั้น กระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องจะต้องเพ่ิมประสทิธิภาพด้านบรกิารของ บริษทั ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ให้มบีริการทีห่ลากหลาย และ

สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สถานที่ให้บริการไปรษณีย์ไทย และต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทย เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อ

บริการไปรษณีย์ ดังนั้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ควรเพิ่มสถานที่และท�าเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการควร

เป็นแหล่งชมุชนทีผู้่ใช้บรกิารสามารถมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเรว็ โดยอาจมีหน่วยย่อยในสถานบีรกิารน�า้มัน 

ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพือ่อ�านวยความสะดวก และเวลาการเปิดให้บรกิารกค็วรปรบัให้เหมาะสมในแต่ละ

พื้นที่ นอกจากนี้ต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยสูงท�าให้คนส่วนใหญ่จึงเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุอ่ืนๆ ดังนั้น
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยที่เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้บริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด เพิ่มมากขึ้น 
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ปัจจัยที่มีผลต่อรำคำหุ้นของกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

Abstract

The objectives of this study were 1) to study the factors affecting the share price of real 

estate investment trusts in the Stock Exchange of Thailand 2) to study the relationship of various 

factors affecting the share price of investment trusts in real estate in the Stock Exchange of Thailand. 

The independent variables used in this study were interest rate, stock price index, the Stock Exchange 

of Thailand, exchange rate, return on investment, market capitalization and inflation. The dependent 

variable is the share price of real estate investment trusts in the Stock Exchange of Thailand. The 

data in this study used secondary data. Data were collected monthly from January 2016 to December 

2020. The statistic used was a multiple linear regression analysis. with the least squares method at 

a significance level of 0.05.
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The results showed that interest rates and exchange rates were significantly related to the 

share price of real estate investment trusts in the Stock Exchange of Thailand at statistically significant 

levels 95 percent confidence. The Stock Exchange of Thailand Index, Return on Investment Market 

capitalization, inflation have no statistically significant relationship with the share price of real estate 

investment trusts in the Stock Exchange of Thailand.

Keyword : REIT share price, Stock Exchange of Thailand, interest rate, exchange rate

บทน�า

ในปัจจุบันมีทางเลือกหลากหลายส�าหรับผู้ลงทุนตั้งแต่การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุน 

พันธบัตร หุ้นกู้ และลงทุนในระดับสูง อย่างเช่น ตราสารอนุพันธ์ หรือเป็นการลงทุนในรูปแบบสินทรัพย์ท่ี

จับต้องได้ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองค�า เป็นต้น เนื่องจากราคาของหลักทรัพย์มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา  

ผู้ลงทุนต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะเข้าลงทุน โดยการค้นหาปัจจัยเสี่ยงและวิธีการตอบสนอง

ต่อความเส่ียงที่ผู้ลงทุนสามารถยอมรับได้ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับผู้ลงทุน (รัตนาภรณ์ แซ่หลี และ  

สุมามาลย์ ปานค�า, 2564)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นเครื่องมือ

ระดมทนุ เพือ่น�าเงนิไปใช้หรอืพฒันาโครงการใหม่ท�าให้ผู้ลงทนุมทีางเลือกในการลงทนุและได้รับผลประโยชน์

จากการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ โดยไม่ต้องใช้เงินลงทนุเป็นจ�านวนมากเท่ากบัการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์

โดยตรง และยังได้รับการบริหารจัดการโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ (ส�านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์, มปป) 

รูปแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถลงทุนได้ 2 แบบ คือ ลงทุนทางตรง กล่าวคือได้มา

ซึง่กรรมสิทธิห์รอืสทิธคิรอบครองในอสงัหารมิทรพัย์ และการลงทนุทางอ้อม กล่าวคอื ลงทนุผ่านบรษิทัทีก่อง

ทรัสต์ถือหุ้น โดยอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมลงทุนของกองทรัสต์ คือ อาคารส�านักงาน อาคารศูนย์การค้า 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม โรงแรม เป็นต้น หรืออีกนัยหนึ่ง

ของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มากกว่าหน่ึงประเภทจะมีการเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมกัน เช่น ส�านักงานให้เช่า

และศูนย์การค้า ศูนย์การค้าและโรงแรม เป็นต้น ดังนั้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จึงมีการก�าหนดระยะ

เวลาและเงื่อนไขในสัญญาของผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ แต่ในทางกลับกันนั้นผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ลงทุนจะ

ได้ผลตอบแทนท่ีคุ้มค่ามากที่สุด (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, มปป.) โดยในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

การลงทุนในREIT ของประเทศสิงคโปร์ ให้ผลตอบแทนรวมสูงถึง 343.19% ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ของ

ประเทศสิงคโปร์ สร้างผลตอบแทนรวมเพียง 120.14% ส่วนด้านการลงทุนใน REIT ของ ประเทศฮ่องกงให้

ผลตอบแทนรวม 325.06% แต่ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฮ่องกงสร้างผลตอบแทนรวมเพียง 159.65% 

ประเทศที่ให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนใน REITรองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น และออสเตรเลียตามล�าดับ 

(ลักษมี ธนาบริบูรณ์, 2562) ด้วยเหตุผลข้างต้น ดังนั้นผู้ท�าวิจัยจึงท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น

ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสิน

ใจลงทนุของผูล้งทนุประเภทกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถน�าไป

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ผูว้จิยัได้ท�าการสบืค้น จากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอัตราดอกเบี้ย

ธัญญรัตน์ แสงสุริยาโรจน์ ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร และ สมบัติ คชายุทธ (2563) ได้ท�าการศึกษา

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางเศรษฐกจิทีส่่งผลกระทบต่อมลูค่าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของผูล้งทนุรายย่อยภายใน

ประเทศผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่าเมือ่อัตราดอกเบีย้มกีารปรับตวัสูงข้ึน ท�าให้ประชาชนมี

แรงจงูใจในการน�าเงนิไปฝากธนาคารมากขึน้ ส่งผลท�าให้ผูล้งทนุในตลาดหลักทรัพย์ลดลง ราคาหุน้จงึลดตาม

ไปด้วย 

จากทฤษฎีเรื่องอัตราดอกเบี้ยสามารถอธิบายได้ว่า อัตราดอกเบี้ยจะมีความสัมพันธ์แบบผกผัน

กับราคาหุ้น ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงข้ึนจะท�าให้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตลด

ลง ในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงกระแสเงินสดที่ที่คาดว่าจะได้รับสูงขึ้น กล่าวคืออัตราดอกเบี้ย

ลง ตลาดหุ้นจะขึ้น อัตราดอกเบี้ยขึ้น ตลาดหุ้นจะลง 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index)

ดชันรีาคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยสามารถใช้วดัความเสีย่งทัง้หมดของตลาด และใน

ทางกลบักนักส็ามารถน�ามาใช้สร้างกลุม่หลกัทรพัย์ลงทนุทีใ่ห้ได้ผลตอบแทนการลงทนุท่ีดกีว่าหรอืใกล้เคยีงกับ

ตลาด อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการพยากรณ์แนวโน้มความเป็นไปได้ของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต เพื่อเป็น

เครือ่งมอืทีท่�าให้ผูล้งทนุสามารถวเิคราะห์ผลกระทบต่อการเคลือ่นไหวของราคาในตลาดหลกัทรพัย์ อตัราผล

ตอบแทนในตลาดหลกัทรพัย์ในระยะเวลาใดเวลาหนึง่ อีกทัง้ยังสามารถน�ามาใช้ในการประเมนิความส�าเรจ็ใน

การลงทนุของผูล้งทนุ และสามารถน�ามาเปรยีบเทยีบเพือ่วดัความสามารถของผูล้งทนุได้ (ฝ่ายพฒันาความรู้

ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564)

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

รตันาภรณ์ แซ่หล ีและ สมุามาลย์ ปานค�า (2564) ได้ท�าการศกึษาเปรยีบเทปัจจยัทีส่่งผลต่อราคา

หลกัทรพัย์ในกลุม่ธนาคารพาณชิย์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า อตัราแลกเปลีย่นดอลลาร์สหรฐั

ต่อบาทไทย (USD/THB) ส่งผลต่อคาหลกัทรพัย์ธนาคารพาณชิย์ จะสามารถตดัสนิใจลงทนุได้ เนือ่งจากอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติในประเทศไทย 

หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น นักลงทุนต่างชาติในประเทศจะเทขายหลักทรัพย์ เน่ืองจากค�านึงถึงผลตอบแทน

จากอัตราแลกเปลี่ยน ท�าให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง
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จากทฤษฎีเรือ่งอตัราแลกเปลีย่น สามารถสรปุได้ว่าประเทศไทยใช้อตัราแลกเปลีย่นแบบทีม่คีวาม

ยืดหยุ่นสูง ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีการผันผวน 2 แบบ คือ ระบบ

ลอยตวัภายใต้การควบคมุ และระบบลอยตวัเสร ีเพราะอตัราแลกเปลีย่นทัง้ 2 ระบบนีจ้ะเป็นอตัราแลกเปลีย่น

ที่มีการเคลื่อนไหวไปตามกลไกของตลาด 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องผลตอบแทนการลงทุน

จารุวรรณ เอกสะพัง ณฐภศา เดชานุเบกษา และสราดา วงศ์มังกร (2562) ได้ท�าการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินและอัตราผลตอบแทนที่มีต่อการตัดสินใจของนักลงทุนของบริษัทจด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิเมือ่น�าไปเปรยีบเทยีบกบัค่า

เฉลีย่ของท้ังอตุสาหกรรมหรอืกับกิจการอืน่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมเดยีวกนั และการใช้อตัราส่วนเดยีวไม่สามารถ

ชี้สภาพของกิจการที่สนใจได้ทั้งหมด จึงต้องอาศัยใช้หลาย ๆ อัตราส่วนประกอบกัน เพื่อใช้ในการประกอบ

การวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น

จากทฤษฎีเรื่องผลตอบแทนการลงทุน สามารถสรุปได้ว่าในการลงทุนทุกคร้ังผู้ลงทุนควรท�าการ

วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินหลายอัตราส่วนให้รอบคอบและถี่ถ้วน เพราะอัตราส่วนทางการเงินแต่ละ

อัตราส่วนมีความส�าคัญ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนทุกครั้งที่ลงทุน

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

อารยา องึไพบูลย์กิจ และวรดิศ ธนภทัร (2562) ได้ท�าการศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัอตัราผลตอบแทน

และความเสี่ยงในหลักทรัพย์ของไทย โดยการทบทวนวรรณกรรมโดยการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) มาใช้

ในการศึกษา และเมื่อน�าทฤษฎี CAPM มาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงพบ

ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันในบวก หมายถึง หลักทรัพย์ท่ี

มีอัตราผลตอบแทนสูงหลักพทรัพย์นั้นจะมีความเสี่ยงสูง และหากหลักทรัพย์ใดมีอัตราผลตอบแทนต�่า หลัก

ทรัพย์ชนิดนั้นก็จะมีความเสี่ยงต�่าไปด้วย

จากทฤษฎีเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด จะสรุปได้ว่า ผู้ลงทุนสามรถน�าสูตรการค�านวณ

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มาช่วยในการวิเคราะห์หุ้นหรืออุตสาหกรรมซึ่งถ้ามีผลลัพธ์ยิ่งมากก็ถือเป็น

หุน้ม ี(Market Capitalization).สงู เพราะหุน้ทีม่ ี(Market Capitalization) สงู จะมโีอกาสในการท�าก�าไรมากกว่า

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อโดยทั่วไปจะส่งผลทางด้านลบกับตลาดหลักทรัพย์เพราะท�าให้อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

เกิดความไม่แน่นอนหรือความเส่ียงในธุรกิจที่สูงข้ึน ก�าไรจากการประกอบธุรกิจน้อยลง ดังน้ันการพิจารณา

จากเงินเฟ้อจากแรงดึงของอุปสงค์จะสามารถตอบโจทย์ผู้ลงทุนได้มากกว่าเนื่องจากเป็นการมองทางด้าน 

ผู้ซื้อ (ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2564)
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กรอบแนวความคิด

  ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม

- อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate)

- ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  (SET Index) 

- อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange)

- ผลตอบแทนการลงทุน (Return) 

- มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

  (Market Capitalization)

- เงินเฟ้อ (Inflation) 

ราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภาพที่	1	กรอบแนวความคิด

กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปล่ียน ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และเงินเฟ้อ  

กับราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้

แนวความคิดเรื่องการลงทุนของฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

2564 แนวคิดเรื่อง Freehold และ Leasehold เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนกองอสังหาฯ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (2558) แนวคดิเรือ่งการเลอืกลงทนุในกองทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ของ Brigham, 

E. F., Houston, J. F., Hsu, J. M., Kong, Y. K., & Bany-Ariffin, A.N., 2013แนวคดิเรือ่งมลูค่าหลกัทรพัย์ตาม

ราคาตลาด ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) แนวคดิเรือ่งอตัราดอกเบีย้ แนวคดิเรือ่งอตัราแลก

เปลี่ยน แนวคิดเรื่องอัตราผลตอบแทนการลงทุน และแนวคิดเรื่องเงินเฟ้อ ของฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบ

วชิาชพีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2564) และงานวจิยัเร่ืองผลกระทบของอัตราดอกเบีย้และอัตราแลก

เปลี่ยนที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ของวุฒิชัย รุ่งแจ้ง (2559) งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่ง

ผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ของพิมพ์วิภา ศุภชัยบัวทอง (2561) งานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพล

ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เงินบาทไทยต่อเงินเยน และเงินบาทไทยต่อเงินยูโร  

ของศิริรัตน์ อุทุมทอง (2562) งานวิจัยเรื่องผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของ

การจัดการพอร์ตการลงทุน ของณิฐชมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช (2559). งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

ทางการเงินเพื่อการลงทุนกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกลุ่ม SET 100 ของคณติสา ทวสีวุรรณไกร (2562) งานวจิยัเรือ่งความส�าเรจ็ของการลงทนุในกอง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT ของชมภัสสร นาคสุข (2559) งานวิจัยเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ที่ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อในประเทศอาเซียน ของสุนิสา ส่วนบุญ และ สุทธิดา มุรินทร (2559) 
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สมมติฐานในการวิจัย

1. อตัราดอกเบีย้ (Interest Rate) มผีลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. อตัราแลกเปลีย่น (Exchange) มผีลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ผลตอบแทนการลงทุน (Return) มีผลต่อราคาหุ ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. เงินเฟ้อ (Inflation) มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ประชากร

เนื่องจากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผู้อื่นเก็บรวบรวม

ไว้แล้ว จึงไม่มีการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งข้อมูลแบบทุติยภูมิ 

ผู้วิจัยสามารถหาได้จากหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ปฏิบัติตามหลักการเก็บข้อมูลทางสถิติอย่าง

เคร่งครัด กล่าวคือ ข้อมูลที่เก็บจะต้องไม่ต�่ากว่า 30 หน่วย ซึ่งเป็นขั้นต�่าตามหลักสถิติอนุมาน

ประเภทของข้อมูลที่ใช้

งานวจิยันีผู้ว้จัิยได้ใช้ข้อมูลทุตยิภมูแิบบอนกุรมเวลา (Time Series Data) นี ้โดยรวบรวมสถติเิป็น

รายเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ได้แก่ อตัราดอกเบ้ีย ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อตัราแลกเปล่ียน ผลตอบแทนการลงทนุ 

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และเงินเฟ้อ ตัวแปรทุกตัวมีจ�านวนช่วงเวลาทั้งหมด ตั้งแต่ เดือนมกราคม 

2559 ถึง เดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี เก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ซึ่งเกิน 30 ช่วงเวลา

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์

เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมลูทีส่มบรูณ์ของ

ข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนธันวาคม 2563 เป็นระยะเวลา 5 ปี จ�านวน 33 ตัวอย่าง ได้แก่ 

AMATAR, CPNCG, CPTGF, CTARAF, DREIT, ERWPF, FTREIT, FUTUREPF, HPF, KPNPF, LHHOTEL, 

LHPF, LHSC, LPF, LUXF, M-PAT, MJLF, MNIT, MNRF, POPF, PPF, QHHR, QHOP, QHPF, SIRIP, 

SSPF, TIF1, TLHPF, TNPF, TTLPF, URBNPF, WHABT, และWHART.
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วิธีการศึกษาวิเคราะห์

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับ

ข้อมูลหลักทรัพย์ภายใต้หมวดธุรกิจ PF&REIT: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean Value) ค่าสูงสุด (Maximum Value) ค่าต�่าสุด (Minimum Value) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เป็นการน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ 

เพ่ืออธิบายความสมัพนัธ์ระหว่างราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยกับ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราแลกเปล่ียน ผล

ตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และเงินเฟ้อ โดยใช้วิธีการสร้างสมการถดถอยเชิงซ้อน

มาประมาณค่าสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม

สรุปผลการวิจัย

ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศึกษาปัจจยัทีส่่งผลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear  

Regression)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IR 4.631 0.716 6.467 0.000**

SET 0.003 0.002 1.446 0.154

EX_C -0.157 0.068 -2.295 0.026*

R 0.080 0.638 0.126 0.901

MC 3.748E-08 0.000 0.239 0.812

IF -0.213 0.460 -0.463 0.645

R-squared 0.878 Mean dependent var 10.0598

Adjusted R-squared 0.770 S.D. dependent var 0.77844

S.E. of regression 0.744 Akaike info criterion 12.40691

Sum squared resid 35.752 Schwarz criterion 12.61634

Log likelihood -366.2072 Hannan-Quinn criter. 12.48883

F-statistic 29.588 Durbin-Watson stat 2.525

Prob (F-statistic) 0.00000 - -

จากค่า t-statistic แสดงให้เห็นว่า อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) และ อัตราแลกเปลี่ยน  

(Exchange) มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุน้ของกองทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย อย่างมนัียส�าคญัทางสถติทีิร่ะดบั ความเชือ่มัน่ร้อยละ 95 ส่วนดชันีราคาหุน้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด เงินเฟ้อ ไม่มีความสัมพันธ์กับราคาหุ้น
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ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 

ซึ่งสามารถสรุปผลการทดสอบทางสถิติได้ดังนี้

(1) อตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate) พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุ

ในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 และมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

4.631 หมายความว่า ถ้าอัตราดอกเบ้ีย เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้น 4.631 จุด

(2) อตัราแลกเปลีย่น (Exchange) พบว่า มคีวามสมัพันธ์กบัราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 

95 และมี ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 

4.631 หมายความว่า ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท�าให้ราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลดลง 0.157 จุด

ส�าหรับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลตอบแทนการลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด เงนิเฟ้อไม่ได้เป็นปัจจยัท่ีมอีทิธพิลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถน�ามาอภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้

อตัราดอกเบีย้ มผีลต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์ในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาถึงอัตราดอกเบ้ียนโยบายซึ่งเป็นช่อง

ทางการส่งผ่านนโยบายการเงินที่จะน่าไปสู่การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตลาด น่ันหมายความว่าการ

ปรบัเพ่ิมอัตราดอกเบีย้นโยบาย ส่งผลให้ธนาคารพาณชิย์มกีาร ปรบัอตัราดอกเบีย้ทัง้เงนิฝากและเงนิกู ้ท�าให้

ความน่าสนใจในการลงทนุในProperty Fund และ REIT น้อยลง สอดคล้องกบังานวจิยัของสรรเพช็ร สทุธพัินธ์, 

บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหน่วยลงทุน Property FundและREIT ท่ี 

จดทะเบียนในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (INTER) ส่งผลต่อดัชนีราคาหน่วย

ลงทุน Property Fundและ REIT เช่นเดียวกับงานวิจัยของพิชญา แซ่อึ้ง (2550) ศึกษาปัจจัยก�าหนดมูลค่า

ทรพัย์สินสุทธกิองทนุรวม อสงัหารมิทรพัย์ ผลการศกึษาโดยใช้วธิสีมการถดถอยเชงิซ้อนในรปูแบบลอการทึิม

และท�าการประมาณค่าสัมประสิทธิของตัวแปรอิสระด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุด พบว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจ�า 12 เดอืนมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกบัมลูค่าทรัพย์สินสุทธขิองกองทนุรวม อสังหาริมทรัพย์ และ

งานวิจัยของกรรณิการ์ จะกอ (2552) ศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคา

หุน้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณศีกึษาดัชนรีาคาหุน้กลุ่มธนาคาร โดยมปัีจจัยท่ีน�ามาศกึษา ได้แก่ 

อัตราดอกเบีย้, ค่าเงนิบาท, GDP, อตัราเงนิเฟ้อ, ปริมาณการซือ้ขายและมลูค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ โดยพบ

ว่าอัตราดอกเบี้ย GDP มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคาร แต่ค่าเงินบาทมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับดัชนีราคาหุ้นหมวดธนาคาร
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อัตราแลกเปลี่ยน มีผลต่อราคาหุ ้นของกองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าหากค่าเงินบาท

แข็งค่าการลงทุนใน Property Fund และ REIT มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งการแข็งค่าของเงินบาทตั้งแต่ปี พ.ศ.

2560 จนถึงปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการท่ีประเทศไทยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเน่ือง และการ

ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีความไม่แน่นอนเก่ียวกับ นโยบายทางภาครัฐท�าให้เกิดกระแสเงินทุนไหลออกไปสู่

ประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย และมส่ีวนให้ทศิทางการเคลือ่นไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงนิบาทกบั

ดอลลาร์สหรฐัเป็นทศิทางท่ีตรงกันข้ามกับดชันรีาคาหน่วยลงทนุ Property Fund และ REIT สอดคล้องกบังาน

วจิยัของนครนิทร์ ปาร์มวงศ์ (2550) ศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกจิทีก่�าหนดดชันรีาคาหุ้นในตลาด หลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีปัจจัยที่จะท่ามาทดสอบ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค, ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ, อัตรา

แลกเปลีย่นค่าเงินบาทต่อดอลล่าสหรฐั, ดัชนอุีตสาหกรรมดาวโจนส์, ดชันกีารลงทุนภาคเอกชน, ดลุบญัชีเดนิ

สะพัด ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นดัชนี SET Index, ENERG, BANK, CONMAT, และ COMUN ผลการศึกษาด้วย

วิธีสมการถดถอยพหุคูณ และใช้วิธีก�าลังสองน้อยที่สุด พบว่า อัตราแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์กับทุกหมวด 

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ มีความสัมพันธ์กับ SET Index, BANK และ COMUN

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้

1. ผู้ลงทุนควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามข่าวสารการลงทุน เนื่องจากการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงตราผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง 

2. หากผู้ลงทุนเลือกลงทุนจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดธุรกิจเดียวกัน ควรเลือกที่จะลงทุน

ในบริษัทที่มีความม่ันคงและแข็งแกร่งที่สุด และความมั่นคงนั้นจะต้องค�านึงถึงปัจจัยภายในบริษัท ได้แก่  

การจดัการองค์กร ซึง่สามารถพิจารณาได้จาก งบการเงนิของบรษิทันัน้ๆ เพราะบรษิทัทีม่คีวามมัน่คงนัน้ท�าให้

มีข้อได้เปรียบในระยะยาว

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ใน

การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการน�าตัวแปรอิสระมาใช้หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน  

ผู้ท�าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1. การศกึษาในครัง้น้ีก�าหนดตัวแปรอสิระทีเ่ป็นของมลูในเชงิปรมิาณทางเศรษฐกจิท่ีเกีย่วข้อง กบั

การลงในในหลักทรัพย์เท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มตัวแปรอิสระอื่นๆ เช่น อัตราภาษีที่เรียกเก็บจาก

กองทุนอสังหาริมทรัพย์และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมกองทุนฯ เป็นต้น

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาราคาหุ้นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่านั้น ดังนั้นในการวิจัยคร้ังต่อไปควรท�าการศึกษาหลักทรัพย์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อท�าการเปรียบเทียบกัน

3. การวเิคราะห์ครัง้นีเ้ป็นการศกึษาด้วยอตัราส่วนซึง่เป็นการวเิคราะห์เชิงปรมิาณเพยีงอย่างเดยีว 

ดงันัน้ ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรน�าข้อมลูเชิงคณุภาพและปัจจัยอืน่ ๆ  ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหุน้ของกองทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้ามาท�าการวิเคราะห์เพิ่มเติม เช่น 
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ปัจจัยภายในและภายนอกของแต่ละบริษัท เพื่อศึกษาผลกระทบจากปัจจัยด้านอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา

ในการตัดสินใจเลือกลงทุนต่อไป 
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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  

เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าฯ  

โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการฯ ใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

สายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ 

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)

Abstract

The objectives of this study were to 1) investigate the use of marketing service mix factors 

customers’ choice for low-cost airline of Thai passenger in the situation the spread of coronavirus( 

Covid-19). 2) Compare the use of marketing service mix factors customers’ choice for low-cost  

airline of Thai passenger in the situation the spread of coronavirus ( Covid-19), according to personal  

background. These were gender, age, educational background, marital status, occupation, and  

average monthly income. Four hundred service recipients of Thai passenger in the situation the spread 

of coronavirus ( Covid-19) were the samples of this research. The questionnaire were used as the 

research tool. The data received were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, 

and One-Way ANOVA.
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The results revealed that the majority of the respondents were female, 31-40 years old and 

lower, received high school or vocational or technical certificates, married, company employees and 

earned 20,001-30,000 baht/month. In terms of the respondents’ behavior in using the services of the 

Thai Asia airline for the frequency of 5-6 times. The most frequent period of using services were 06.00 

– 12.00 o’clock. The average expense used were 501-1,000 baht/visit. The majority of them made a 

payment in debit card . Decision making based on family members such as father, mother, relatives, 

siblings and reasons for choosing brand credibility. In terms of the analysis of the marketing service 

mix factors customers’ choice for low-cost airline of Thai passenger in the situation the spread of 

coronavirus ( Covid-19) was at the high level. When considering at each factors, the factors of process, 

product, physical evidence, and marketing promotion were at the high levels. Next on down which 

were found at high level were the factors of price, people, and place, respectively.  The results of 

the comparison of marketing mix factors found that gender, status and average monthly income were 

different deciding to use low-cost airlines different, while age, education level and occupation, are not 

different. statistically significant at the 0.05 level

Keyword : Marketing Service Mix Factor, Low-Cost Airline, Coronavirus ( Covid-19)

บทน�า

อุตสาหกรรมธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศ มีบทบาทส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการบิน ที่มีห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่น ทั้งทาง

ตรง อาท ิการผลติอากาศยาน การผลติชิน้ส่วน การซ่อมบ�ารงุอากาศยาน ท่าอากาศยาน และทางอ้อม อาทิ 

การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว โลจิสติกส์ คลังสินค้า ธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศธุรกิจขนส่งทางอากาศ

มภีาระการลงทนุทีเ่พ่ิมขึน้จากการปรบัเกณฑ์ความปลอดภยัให้สอดรับกบัมาตรฐานอุตสาหกรรมการบนิโลก

และการลงทนุเพือ่ยกระดบัความปลอดภยัทางการบนิช่วงวกิฤตโควดิ-19 ส่งผลให้ผู้ประกอบการทีม่ข้ีอจ�ากดั

ด้านเงนิทนุ จ�านวนเทีย่วบนิและส่วนแบ่งตลาดในเส้นทางบนิน้อยอาจเผชญิวกิฤตสภาพคล่องและไม่สามารถ

ด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้ (ปิยนชุ สถาพงศ์ภกัด,ี2565 : 2) การปรับตวัภายใต้วกิฤตขิองสถานการณ์ผู้ประกอบการ

ขนส่งทางอากาศจึงมีการปรับตัวการให้บริการ กลุ่มขนส่งผู้โดยสาร จะใช้อากาศยานที่มีเคร่ืองอ�านวยความ

สะดวกต่างๆ ในห้องโดยสาร รายได้หลักมาจากค่าตั๋วโดยสารและบริการเสริมในเที่ยวบิน  กลุ่มขนส่งสินค้า 

พัสดุและสินค้าเร่งด่วน จะใช้อากาศยานขนส่ง ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในการขนถ่ายสินค้า 

รายได้หลักมาจากค่าบริการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร ส่วนใหญ่ให้บริการแบบเหมาล�า ประเภทของ

สินค้าที่ขนส่ง ได้แก่ สินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ สินค้าของบริษัทสายการบินและพนักงาน 

รวมถึงสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ กลุ่มรับขนส่งผู้โดยสารและสินค้าควบคู่กัน จะใช้พื้นที่ระวางบรรทุกสินค้า

ใต้ท้องอากาศยานขนส่งผู้โดยสาร จึงมีรายได้ทั้งค่าโดยสารและค่าบริการขนส่งสินค้าควบคู่กัน และกลุ่มการ

บินพาณิชย์อื่น ให้บริการในตลาดเฉพาะการบินชมทัศนียภาพ ฝึกบิน ด่ิงพสุธา ถ่ายท�าภาพยนตร์ โดยใช้

อากาศยานเฉพาะส�าหรับบริการแต่ละประเภท เช่น เฮลิคอปเตอร์ บอลลูน เครื่องบินเล็ก โดยสัดส่วนรายได้ 

ประกอบด้วยค่าโดยสารถือเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของรายรับทั้งหมดการให้บริการขนส่งสินค้า ร้อยละ 15 

และรายรับอื่นๆ ร้อยละ 10  (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2565 : 1)
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ในขณะเดียวกันสายการบินต้นทุน ถือเป็นอีกธุรกิจบริการขนส่งทางอากาศที่ได้รับผลกระทบใน

ทกุมิติในช่วงวกิฤตโควดิ-19 ผูป้ระกอบการธุรกจิสายการบนิ จึงมกีารปรบัตวัเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้โดยสารชาวไทยในทุกระดับ การบริหารการตลาดของการบินมีความแตกต่างกัน (สมยศ วัฒนากมล

ชัย และเยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน, 2553 : 101-102 ) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ 

COVID-19 และจากรายงานขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุถึงสถานการณ์

การท่องเที่ยวโลกว่าจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวโลกเตบิโตลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 รวมถงึประเทศไทยทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างมาก ธรุกจิการบนิ

และธุรกิจที่เก่ียวข้องต้องปิดกิจการ เนื่องจากมีการประกาศห้ามการเดินทางระหว่างจังหวัดรวมถึงการระงับ

การเดินทางด้วยเส้นทางทางอากาศท�าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสายการบิน จากการระบาด

ของโรค Coronavirus (COVID-19) เป็นเรื่องที่มีความกังวลอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการบิน และแสดงถึง

ความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับธุรกิจสนามบินในแง่ของปริมาณการจราจร รายได้ การเช่ือมต่อและข้อ

ก�าหนดต่างๆ ผู้ให้บริการสนามบินยังคงเป็นอันดับแรกและส�าคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสุขภาพและ

สวสัดกิารของนกัเดนิทางพนกังาน และประชาชนรวมถงึการลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคตดิต่อ การ

สูญเสียผูโ้ดยสารและการขนส่งสนิค้า การสญูเสยีรายได้ซึง่ส่งผลกระทบต่อความสามารถของสนามบนิในการ

กูเ้งินทนุและต้นทนุการด าเนนิงานและการสญูเสยีการให้บรกิารจากการยกเลกิเท่ียวบนิ ล้วนสร้างภยัคุกคาม

ต่อการด�าเนินงานของสนามบิน (ACI Advisory-Bulletin, 2020) สายการบินยังคงมีบทบาทส�าคัญต่อไปใน

ปัจจุบันด้วยการขนส่งสิ่งของจ�าเป็นรวมถึงเวชภัณฑ์ และการส่งกลับของคนหลายพันคนที่ติดอยู่ทั่วโลกโดย

ข้อจ�ากัดการเดินทาง และหลงัจากมกีารระบาดของโรค COVID-19 รัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องใช้สายการบนิ

เพ่ือสนบัสนนุการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ เชือ่มต่อศนูย์กลางการผลติ และสนบัสนนุการท่องเทีย่วนัน่เป็นเหตผุล

ว่าท�าไมจึงต้องลงมือแก้ไขปัญหาในตอนนี้และเร่งด่วนก่อนที่จะสายเกินไป (Clifford, 2020)

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการ

สายการบนิต้นทุนต�า่ของชาวไทยในสถาณการณ์แพร่ระบาดไวรสัโคโรนา (COVID-19) ข้อมลูจากการวจิยัครัง้นี้

จะเป็นประโยชน์ในการท�าการตลาดส�าหรบัการบรหิารจดักลยทุธ์การตลาดเพือ่ให้สอดคล้องกบัความพงึพอใจ

ของผูโ้ดยสารในการเลอืกใช้บรกิารและยงัเป็นแนวทางในการพฒันาการท�าธรุกจิของสายการยนิต้นทนุต�า่และ

การบินเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในประสิทธิภาพของการด�าเนินงานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)  

7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านการบริการ และ

ด้านลักษณะทางกายภาพ

2. เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทุนต�า่

เส้นทางภายในประเทศของผูใ้ช้บรกิารชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั (COVID-19) จ�าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 611



แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

แนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด

ส่วนประสมการตลาด เป็นแนวคิดที่ส�าคัญอย่างหนึ่งทางการตลาด และนักการตลาดจะใช้ส่วน

ประสมการตลาดเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการบริหารการตลาดเป้าหมาย เป็นปัจจัยที่

สามารถควบคุม เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ได้มีนักวิชาการ

หลายท่านให้ความหมาย โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง 

เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจต้องใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตลาดในตลาดเป้าหมาย หรือเป็นส่วน

ประกอบทีส่�าคญัของกลยทุธ์การตลาดท่ีธรุกจิต้องใช้ร่วมกัน เพือ่ตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย

หรอืเป็นปัจจยัทางการตลาดทีค่วบคมุได้ ซึง่บริษทัต้องใช้ร่วมกนัเพือ่สนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

Wheelen L. Thomas , and Hunger J. David (2012) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถึง การรวมกัน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแปรท่ีส�าคัญภายใต้การควบคุมขององค์กร ที่สามารถใช้ในการท�าให้เกิดความต้องการ 

(Demand) และได้รบัการแข่งขนั (Competitive advantage) ตวัแปรเหล่านี ้ได้แก่ ผลติภณัฑ์ (Product)ด้านสถาน

ที่ (Place) ส่วนการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปรเหล่านี้จะมีองค์ประกอบย่อย

ทีส่ามารถน�ามาวเิคราะห์เพือ่ปรบัให้เหมาะสมกบัความสามารถขององค์กรส่วน Kotler Philip (2014) กล่าวว่า 

ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทน�ามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

ตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) แต่ส�าหรับส่วนประสมการตลาดทีเ่หมาะสม

กับธรุกิจบริการคือ 7Ps ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านสถานที่ (Place)ด้าน

การส่งเสรมิการตลาด (Promotions) ด้านบคุคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ด้านกายภาพและการน�า

เสนอ (Physical Evidence/ Environment and Presentation)7.ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการ และ

ส�าหรับงานวิจัยนี้สรุปส่วนประสมการตลาดแต่ละตัวมาใช้ในการศึกษาได้ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือววัตถุเป็นสิ่งที่เสนอขายแก่ผู้บริโภคเพื่อตอบ

สนองความจ�าเป็นหรอืความต้องการของลกูค้าให้เกดิความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิง่ทีจ่บัต้องได้และจบัต้อง

ไม่ได้เช่น ฉลากบรรจุภัณฑ์สีของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ราคา คุณภาพ ตราสินค้า การให้บริการ และชื่อเสียง 

ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสินค้าประเภทบริการ อาทิ สถานที่ให้บริการ พนักงาน โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น 

ความแตกต่างของสินค้า องค์ประกอบของผลิภัณฑ์ การก�าหนด

ด้านราคา (ค่าโดยสาร) (Price) หมายถงึ ราคาทีใ่ช้จ่าย จ�านวนเงนิทีจ่่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่ผลติภณัฑ์

และบริการหรือเป็นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ด้านช่องทางการจัดจ่าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางซึ่งประกอบด้วยหน่วยหรือกิจกรรมที่ใช้

เพือ่เคล่ือนย้ายผลติภณัฑ์และบรกิารจากกจิการไปยังตลาด ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมุง่เน้นไปทางช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายและการกระจายสินค้าหรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าออกสู่ตลาด

ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อส่ือสารเกีย่วกบัข้อมลูระหว่างผู้ซือ้กบั

ผูข้ายเพือ่สร้างทศันคตแินวคิด ความเชือ่เพือ่ให้เกดิพฤตกิรรมการซือ้การตดิต่อสือ่สารอาจใช้คนและไม่ใช้คน

เป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการสือ่สารหลาย ๆ  อย่างจะเลือกใช้เคร่ืองมอืเหล่านัน้อย่างเดยีวหรือหลายๆ เคร่ืองมอื 

โดยเลือกใช้แบบประสมประสานกันกัน 
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ด้านบุคคล (People) หมายถึง เป็นบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัการให้บรกิาร ได้แก่ พนกังานบรกิาร ลกูค้า

ที่มาใช้บริการที่มีส่วนเก่ียวข้องกันหรือปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ลูกค้ามักจะประเมินคุณภาพของ

บริการจากพนักงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับการให้บริการเช่น พนักงานจะต้องมีความน่าเชื่อถือ พนักงาน

มีความรู้ในตัวสินค้าหรือบริการเป็นอย่างดีสามารถชี้แจงในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้าเข้าใจ

ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง เป็นส่ิงท่ีประจกัษ์มองเหน็ด้วยสายตา 

ได้แก่ รูปภาพผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่าสนใจ มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการเลือกซื้อ  

มีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์และจดจ�าได้ง่ายสิ่งพิมพ์ประกอบรับรองสินค้าธุรกิจจ�าหน่าย

ด้านกระบวนการ (Process) หมายถงึ เป็นกระบวนการหรือวธิกีารล�าดับข้ันตอนในการให้บรกิาร 

ต้องมกีารออกแบบกระบวนการให้มปีระสทิธภิาพสนองตอบความต้องการของลูกค้า เช่น มกีารตรวจเชค็ตาม

ระยะช่วงเวลารับประกันสินค้า

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ส�าหรบังานวจิยัทีศ่กึษาด้านปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการจดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสาย

การบนิต้นทนุต�า่มอียูห่ลายชิน้ด้วยกนั และส�าหรบังานวจิยัน้ีขอสรปุบางส่วนมาโดย จติตยิา ศรีฤทธปิระดษิฐ์ 

(2559) ได้ศกึษาเรือ่ง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทีม่ผีลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทนุต�า่ภายในประเทศในเขตจงัหวัดอบุลราชธาน ีของผูโ้ดยสารสายการบนินกแอร์ ผลการวจิยัพบว่าปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ผู้บริโภคได้

ให้ความส�าคัญมากที่สุดในด้านบุคลากรและพนักงาน รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านสิ่ง

แวดล้อมทางกายภาพ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 

ตามล�าดบั ส่วนงานวจิยัของจติราพร ลดาดก ( 2559) ซึง่ได้ศกึษาเรือ่งปัจจัยส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) 

ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผล

การศึกษาพบว่า  ผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า ให้ความส�าคัญ ด้านปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบรกิาร (7Ps) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัทีมี่ความส�าคญัมาก และส่งผลต่อความตัง้ใจใช้บรกิารสายการ

บินต้นทุนต�่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่มีความส�าคัญค่อนข้างมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคลทางด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ ที่แตกต่าง กัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(7Ps) ที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ เน้นการส่งเสริมการตลาดเป็นอันดับหนึ่ง ปัจจัยส่วนบุคคลทาง

ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผล ต่อการตั้งใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า ที่แตกต่างกัน โดยปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดบริการของ สายการบินแอร์เอเชีย ในด้านการส่งเสริมตลาด ด้านบุคลากร สายการบิน

ไลออนแอร์ ในด้านการ ส่งเสริมการตลาด และสายการบินนกแอร์ในด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ที่แตก

ต่างกัน มีผลต่อการ ตั้งใจซื้อบริการสายการบินที่แตกต่างกัน นอกจากนี้วิภาวดี ทูปิยะ(2562 ) ได้ศึกษาเรื่อง 

กลยทุธ์ส่วนประสมการตลาดบรกิารของสายการบนิต้นทนุในประเทศไทย กรณีศกึษาสายการบนิไทยไลอ้อน

แอร์ สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมการตลาดการบริการ (7Ps)  

ของสายการบินต้นทุนต�่า ทุกปัจจัยในระดับมาก โดยให้ความส�าคัญต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ราคา 

การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ผลิตภัณฑ์ กระบวนการให้บริการ และพนักงานตามล�าดับ  

ในรายด้านของแต่ละปัจจัยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และด้านราคา 
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ด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามส่ือต่างๆ และมีศูนย์บริการทข้อมูล (Call 

Center) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย พบว่า มีความสะดวก รวดเร็วในการซื้อ/สอบถามเกี่ยวกับตั๋วโดยสาน 

และสามารถจองตัว๋ผ่านโทรศพัท์ /เวบ็ไซต์ได้ ด้านกระบวนการให้บรกิาร พบว่า มกีารรบักระเป๋าสะดวก รวดเรว็ 

และไม่แออัด และกระบวนการเช็คอินมีความสะดวก รวดเร็วด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามีเส้นทางการบินตรงต่อ

ความต้องการ และความมชีือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่ด้ีานพนกังาน พบว่า นกับนิมปีระสบการณ์และมคีวาม

สามารถควบคมุเครือ่งบนิได้ด ีและมกีารแจ้งรายละเอียดของพนักงานบนเคร่ืองบนิและนักบนิ ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดบรกิาร (7Ps) กับปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ในด้าน อายุ เพศอาชพีรายได้  

การศึกษา ตามล�าดับพบว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากการศึกษาเอกสาร ต�ารา แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้องตลอด

จนข้อมูลพื้นฐาน เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้

ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ

(2560) และแนวคดิปัจจยัส่วนประสมการตลาดของ ฟิลลิป คอทเลอร์ (Philip Kotler ,2014) มาประยุกต์เป็นก

รอบแนวคิดในการวิจัยโดย ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ได้แก่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ

การตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่เส้นทางภายในประเทศของผูใ้ช้บริการชาวไทยในสถานการณ์

แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ผู้ศึกษาใช้แนวคิดของฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 2014) ได้แก่

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสถานท่ี ด้านบุคคลด้านการบริการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ ดังกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย 

การศกึษาเรือ่ง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบนิต้นทนุต�า่เส้น

ทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) เป็นการ

วิจัยเชิงส�ารวจ (Survey research) จากประชากร คือผู้ใช้บริการชาวไทยที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้น

ทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ในช่วงไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 

2563 จ�านวน 2,403,665 คน (รายงานสถิติการขนส่งทางอากาศไตรมาสที่ 4 ประจ�าปี 2563,2563) ค�านวณ

หาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) จ�านวน 400 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือผ่านระบบออนไลน์ 

โดยมีการการทดสอบและหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้

1. การทดสอบความเที่ยงตรงหรือความใช้ได้ของเครื่องมือ (Validity) ผู้ศึกษาได้น�าแบบสอบถาม

ไปให้อาจารย์ทีป่รกึษา เพือ่พจิารณาท�าการตรวจสอบความตรงประเดน็เชงิเน้ือหา (Content validity) แล้วน�า

มาแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถาม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาครั้งนี้

2. การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

แล้ว ผู้ศึกษาได้น�าแบบสอบถามไปแจกผู้ใช้บริการสายการบินอื่น ๆ  เช่น สายการบินเช่าเหมาล�า สายการบิน

ในภูมิภาคและสายการบินฟูลเซอร์วิส เพื่อท�า Pretest จ�านวน 30 คน จากนั้นน�าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 

เพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นโดยการค�านวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า ตามวิธีของ Cronbach’s Reliability 
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Coefficient Alpha โดยด้านผลิตภัณฑ์มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9142 ด้านราคา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.8955 ด้านส่งเสริมการตลาด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8734 ด้านสถานที่ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .8852 

ด้านบุคคล มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.9044 ด้านการบริการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8958 ด้านลักษณะทาง

กายภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.9322

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

การวจิยัครัง้นีว้เิคราะห์ข้อมลูทางสถติด้ิวยโปรแกรมส�าเรจ็รปูโดยได้น�าข้อมลูจากแบบสอบถามท่ี

เกบ็รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู และตดัชุดแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออกเพือ่ให้ได้ข้อมูล

ที่ถูกต้องมากที่สุด ผู้วิจัยจะบันทึกข้อมูลตามรหัสข้อมูล (Code) ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยได้ท�าการวิเคราะดังนี้

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง

โดยน�ามาแจกแจงจ�านวนความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างและทดสอบ

สมมติฐานงานวิจัย (Hypothesis Testing) ได้แก่ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA ) หรือ F-test การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธี ( Least –Square test : LSD) และ

หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายแบบ Pearson Product Moment Coefficient

สรุปผลการวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อท่ี 1. ระดับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการ

บินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ โคโรนาไวรัส 

(COVID-19) 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านสถานที่ ด้านบุคคล ด้านการ

บรกิาร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ และจากการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่าผู้ใช้บริการชาวไทยตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์  

( = 4.18) รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ( = 4.17) และด้านสถานที่ ( = 4.13) ส่วนอันดับท้ายสุดคือ ด้านราคา 

( = 3.93)
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วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสาย

การบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส 

(COVID-19) จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน

สมมติฐาน F Sig

เพศแตกต่างกนัการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่เส้นทางภายใน ประเทศ
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) แตกต่างกัน

4.267 .040*

อายุ แตกต่างกัน การตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายใน 
ประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ไม่แตกต่างกัน

.036 .991

ระดับการศึกษา แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทาง
ภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) ไม่แตกต่างกัน

1.516 .221

สถานภาพ แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายใน 
ประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) แตกต่างกัน

3.027 .050*

อาชีพ แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายใน
ประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) แตกต่างกัน

1.581 .178

รายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าเส้น
ทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) แตกต่างกัน

3.384 .018*

จากตาราง พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบิน

ต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19)จ�าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล ในภาพรวม พบว่า ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มี เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันให้

ระดับความส�าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่า

เส้นทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยภาพรวม แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันให้ระดับความส�าคัญต่อ

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บริการสายการบนิต้นทนุต�า่เส้นทางภายในประเทศ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ระดับสายการบินต้นทุนต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยใน

สถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรสั (COVID-19) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านบริการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสุดท้าย คือด้านราคา สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ ศรีสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้าในจังหวัดสงขลาในการใช้บริการสายการบินภายในประเทศของบริษัท สายการบิน

นกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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โดยผลจากการทดสอบสมมตฐิานในการเปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนประสมการตลาดในการตดัสนิใจ

เลือกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่เส้นทางภายในประเทศของผูใ้ช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโคโรนาไวรัส (COVID-19) จ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี

ความสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารสายการบนิต้นทนุต�า่เส้นทางภายในประเทศ สอดคล้องกบังานวจิยั

ของจิตราพร ลดาดก ( 2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้

สายการบนิต้นทนุต�า่ของผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ช้บรกิาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยั

ส่วนบุคคลทางด้านเพศ สถานภาพสมรส และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (7Ps) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่าง

กนัให้ระดบัความส�าคญัต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต�่าเส้นทางภายในประเทศในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ ชนะภักดี (2563) ได้ศึกษา

เรื่อง การศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ขององค์กร กรณีศึกษา สายการบินไทยสมา

ยล์ สนามบินสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของสายการบินไทยสมายล์ ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน

ต�่าเส้นทางภายในประเทศของผู้ใช้บริการชาวไทยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID-19) 

สามารถน�าผลการศึกษานี้ไปโดย 1) ควรให้ความส�าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา เพื่อให้ผู้ใช้

บรกิารชาวไทยมค่ีาใช้จ่ายในการเดินทางลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการโหลดกระเป๋าสัมภาระใต้เคร่ืองทิมี่ความ

เหมาะสม และราคาต้องมมีาตรฐานใกล้เคยีงกับสายการบนิในระดบัเดยีวกนั 2) ควรให้ความส�าคญักับปัจจยั

ส่วนประสมการตลาด ด้านบริการ ได้แก่ สายการบินจ�าเป็นต้องมีการติดตาม ตรวจสอบผู้โดยสายหลังการใช้

บรกิาร กรณพีบผูต้ดิเชือ้และเป็นกลุม่เสีย่งเพือ่การลดความเสีย่งในการแพร่กระจายเช้ือไวรสัโควดิ-19 3) ต้อง

มุ่งเน้น ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ในการน�าเคร่ืองบินที่มีสภาพใหม่ ทันสมัย และท�าการ

พ่นยาฆ่าเชื้อโรคก่อนท�าการบิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้โดยสายให้ความไว้วางใจและตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด

เอกสารอ้างอิง

กมนภา หวังเขื่อนกลาง. (2563) .ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต�่าของ
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จิตติยา ศรีฤทธิประดิษฐ์. (2559) . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง  

จงัหวดัสระบรุ ีมวีตัถปุระสงค์ของการศกึษาดงันี ้1) เพือ่ศกึษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่่งผลต่อการ

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2) เพื่อศึกษาปัญหา 

และอุปสรรคในการบริหารจัดการของร้านแว่นตาท็อปเจริญ ในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี และ  

3) เพือ่เสนอแนวทางในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุี  

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) ความสามคัคขีองบุคลากรในองค์กร 6) เทคโนโลยีทีต่อบรบั 

ความต้องการของลูกค้า

ค�าส�าคัญ : การบริหาร, การจัดการ, ร้านแว่นตา

Abstract

A study of approaches to efficient administration of Topchareon optical Muang districy,  

Saraburi province. The purpose of this study were: 1)To study the internal and external factors  

that affects in efficient operation process of Top Charoen Optical in Muang District Saraburi.  

2) To study the problems and obstacles in the management of Top Charoen Optical in Muang District 

Saraburi. And 3)To propose guidelines and model effective management of Top Charoen Optical,  

MuangDistrict, Saraburi Province to other Top Charoen. This research study was a qualitative  

research and data were collected from in depth-interviews with people who are involved about  

the administration of Top Charoen Optical in Muang District Saraburi 3 groups were as follow:  
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1) Managers group, 2) Employees group, 3) Customers group and 4) Owner operator optical shop in 

other brands. In addition, the researcher has conducted participant observations and data collection.

The findings showed factors affecting the efficient operation process of Top Charoen  

Optical in Muang District Saraburi were as follows: 1) Operational Planning 2) Leadership Characteristics 

of Managers 3) Organization Development 4) Maintaining Service Standards 5) Unity of Personnel in 

the Organization. 6) The technology that responds to customer needs.

Keywords : Administration, Management, Optical

บทน�า

ดวงตาเป็นอวยัวะส�าคญัส่วนหนึง่ของมนษุย์ โครงสร้างตาของมนษุย์เกดิขึน้ตัง้แต่ในครรภ์มารดา

ในช่วงสัปดาห์แรกๆ มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่งจนกระทัง่เข้าสู่วัยรุ่น ดวงตาจงึนับว่าเป็นว่าเป็นอวยัวะทีส่�าคัญ

มากและถอืได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของสมองในการท�างานร่วมกนัตัง้แต่แรกเกดิจนตลอดชัว่อาย ุ(วชิยั,2557) และ

ดวงตายังช่วยในการมองเห็น รับรู้ภาพต่างๆ เป็นอีกหนึ่งในประสาทสัมผัสที่ส�าคัญของร่างกาย แม้ว่าจะมี

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การสัมผัส,การรับรสชาติ, การได้กลิ่น, การมองเห็น และการได้ยิน แต่มากกว่า 80% 

ของการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวคือการมองเห็น มนุษย์ใช้สายตาในชีวิตประจ�าวันตลอดเวลายกเว้นขณะนอนหลับ 

ไม่ว่าจะเป็นการมอง การแปลผลสิ่งที่อยู่รอบๆตัว การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ตลอดจนการช่วยในด้าน

การเรียน อ่านหนังสือ การท�ากิจกรรมยามว่างหรือท�ากิจกรรมอื่นๆ จนเกิดค�ากล่าวว่าดวงตาคือหน้าต่าง

ของหัวใจเพราะถ้าหากไม่สามารถมองเห็นหรือเกิดปัญหาขึ้นกับดวงตา อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน เห็นโลกที่มืดมิด ขาดสีสัน ขาดการรับรู้ที่ส�าคัญของมนุษย์ไปและส่งผลกระทบทางด้านร่างกาย

และจิตใจในที่สุด (Essilor, 2020)

เมือ่บคุคลเริม่เข้าสูว่ยัสงูอายรุ่างกายจะเกิดการเปลีย่นแปลงในลกัษณะเสือ่มลง โดยเฉพาะดวงตา 

และระบบการมองเห็น ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน ประสาทสัมผัส (sensory changes) ทั้งเชิงโครงสร้าง

และการท�าหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของตาซึ่งการมองเห็นจะลดลงตามอายุที่มากข้ึน เน่ืองจากเซลล์ 

ประสาทรับความรู้สึกมีจ�านวนลดลง เกิดความบกพร่องในการรับความรู้สึก (มุกดา และปิยวดี, 2557 : 1-9) 

หรือที่เรียกว่าภาวะสายตายาวตามวัย (Presbyopia) จะเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไปในบางรายอาจเกิดขึ้น

ตั้งแต่อายุ 38 ปี เป็นผลจากการปรับโฟกัสของเลนส์ตาแย่ลง ท�าให้มองวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดท�าให้ต้องยืดแขน

ออกเพ่ือมองให้ชดัอกีทัง้สายตายาวตามวยัไม่ใช่โรค และในปัจจบุนัยงัไม่สามารถป้องกนัได้ โดยจะเกดิขึน้กบั

ทุกคนไม่ว่าจะมีค่าสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาปกติมาก่อนอายุ 40 ปีก็ตาม แม้แต่คนที่ทานอาหาร

บ�ารุงสายตาเป็นประจ�า ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ (ร.พ.ราชวิถี, 2560) ส�าหรับประเทศไทยประชากรผู้สูง

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมีจ�านวนกว่า 50% ท่ีเป็นโรคต้อกระจกและการที่ประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 

2564 จ�านวนประชากรที่อายุเกิน 60 ปี มีประมาณ 20% หรือคิดเป็น

อัตราประชากรอายุประมาณ 3.5 ล้านคน เป็นผู้ป่วยโรคต้อกระจกเทียบเท่าประมาณครึ่งหนึ่ง

ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด (โดยยังไม่รวมถึงโรคตาอื่นๆ ได้แก่ โรคต้อหิน โรคเบาหวานที่จอประสาทตา 

และโรคศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม) ล้วนส่งผลให้ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันลดลง และ

เสี่ยงที่จะลุกลามเป็นโรคซึมเศร้าได้ในที่สุด นอกจากนั้นการพัฒนาของเทคโนโลยีในด้านการสื่อสารพบว่า
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จากจ�านวนประชากรมากกว่า 60 ล้านคนคิดเป็น 75% ของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 97% หรือจ�านวน 50.18 

ล้านคน ผลส�ารวจพบว่าในกลุ่มประชากรทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ 11-14 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการใช้เครื่องมือ

ส่ือสาร คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดปัญหาโรคตาตามมาอย่างมากมายรวมไป

ถึงโรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดรม ท�าให้จ�านวนผู้ป่วยโรคตามีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เห็น

ถึงวิกฤตที่คนไทยจะเป็นผู้ป่วยโรคตาต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นสู่วัยกลางคน และในวัยชราที่สูงมากข้ึนตาม

ล�าดับ (ภัคจิรา ,2561)

เม่ือประสบกบัปัญหาทางด้านสายตาผู้คนส่วนใหญ่มกัจะนึกถงึการรักษาโดยคลินิก โรงพยาบาล

และร้านแว่นตา จากข้อมลูพบว่าความต้องการใช้แว่นตาของคนไทยมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนือ่งทกุปีเฉลีย่ 10% 

ตลาดแว่นตาไทยมีมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทและแบรนด์ที่ครองส่วนแบ่งตลาด ท�ารายได้ได้มากท่ีสุด

คือ“แว่นท็อปเจริญ”(Nalisa,2019) บริษัทท็อปเจริญแต่เดิมใช้ชื่อว่า เจริญการแว่น ก่อตั้งโดยคุณเจริญ ตรีพร

ชัยศักดิ์ สาขาแรกตั้งอยู่ที่อ�าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ระบุว่า บริษัทร่วมเจริญพัฒนาจ�ากัด แจ้งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2537 ตั้งอยู่ที่ 1216/12-13 ถนน

พระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายแว่นตาค้าปลีก(ลงทุนแมน,

2560) ด�าเนินธุรกิจทางด้านแว่นตามาอย่างยาวนานและด้วยความเข้าใจถึงสภาพการใช้งานและปัญหาของ

ดวงตา ผ่านรูปแบบกระบวนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพรวมการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่

รับผิดชอบต่อสังคมจนท�าให้ บริษัทท็อปเจริญสามารถเข้ามามีบทบาทในสังคมไทยยาวนานกว่า 60 ปี ด้วย

รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท็อปเจริญคือแนวคิดการให้บริการแบบ One Stop Service หรือการเป็น

ศนูย์รวมสินค้าเกีย่วกบัสายตาทีค่รอบคลมุทุกชนิด เพือ่ตอบสนองความต้องการอย่างทัว่ถึงให้กบัลูกค้า ด้วย

การตรวจสภาพสายตาฟร ีจ�าหน่ายแว่นสายตา แว่นกนัแดด แว่นแบรนด์เนม เลนส์ทกุประเภท คอนแทคเลนส์ 

น�้ายาคอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์เก่ียวกับแว่นตาทุกชนิด พร้อมเสนอสินค้าใหม่ๆให้สอดคล้องเข้ากับทุก

เทศกาลและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า

ทุกชิ้น ไม่ว่าจะซื้อที่ไหน สามารถส่งซ่อมและท�าความสะอาดได้ทุกสาขาทั่วไทย ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่บ่งบอกถึง

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบริษัทท็อปเจริญคือ 

1) การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ มาประยุกต์ใช้ 

2) การพฒันาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัภิายใต้การดแูลอย่างใกล้ชดิ

จากนักทัศนมาตรทั้งไทยและ ต่างประเทศ - Doctor of Optometry (OD) 

3) การพฒันาสนิค้าและบรกิารเป็นการน�าระบบคณุภาพมาตรฐานสากลเข้ามาใช้พัฒนาด้านการ

บริการและจัดการด้านสินค้า จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000  

กล่าวได้ว่า บริษัทท็อปเจริญมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถน�าทรัพยากรที่มีมาใช้ได้อย่างเกิด

ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามแม้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ รวมไปถึงนโยบายของบริษัทจะมี

การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ถึงกระน้ันร้านแว่นตาท็อปเจริญบางพื้นที่ยังประสบ

ปัญหาด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องด้วยหลายปัจจัย เช่น ท�าเลที่ตั้งของร้าน การตั้งอยู่

ในพื้นที่ๆไม่เหมาะต่อกลุ่มเป้าหมายหรืออยู่ในพื้นที่ๆมีคู่แข่งค่อนข้างมาก ผู้น�าองค์กรขาดทักษะภาวะผู้น�า

ในการบรหิารจดัการ บคุลากรในองค์กรขาดความสามัคคปีรองดองและมเีป้าประสงค์ทีไ่ม่ตรงกนั ท�าให้ความ
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สมัพนัธ์ในองค์กรไม่มัน่คงส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท�างาน อกีทัง้ยงัมปัีจจยัคกุคามภายนอก ทาง

ด้านปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองรวมไปถึง โรคระบาดโควิด-19 ท่ีท�าให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภค

ลดลงตามไปด้วย จากข้อมูลข้างต้นนี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ

ร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ ปัจจบุนัในประเทศไทยมร้ีานแว่นตาทอ็ปเจริญทัง้ส้ิน 1,758 สาขา และร้านแว่นตาทอ็ป

เจรญิ ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบุร ีหลายสาขาต่างมยีอดขายหน้าร้านอยูอ่นัดับต้นๆของประเทศ อีกท้ัง

ร้านแว่นตาท็อปเจริญสาขาถนนพหลโยธินสระบุรีที่ก่อตั้งมามากกว่า 20 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้

ท�าก�าไรสร้างยอดขายออนไลน์เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งได้รับค�าชื่นชมจากองค์กรว่าเป็นสาขาที่มีความ

สามารถด้านการขายและพนักงานมีความสามัคคี

ด้วยเหตน้ีุผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเร่ืองการบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพของร้านแว่นตา

ทอ็ปเจรญิ ในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัสระบรุ ีทีผู้่บริหารขององค์กรมคีวามเข้าใจในนโยบายอย่างถ่องแท้และ

สามารถน�ามาสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดความรักใคร่ สามัคคี ปรองดองและผล

ทีไ่ด้จากการศกึษาครัง้นีผู้วิ้จยัหวงัว่าจะสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพแก่

ร้านแว่นตาท็อปเจริญสาขาอื่นๆทั่วประเทศหรือธุรกิจอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ

ร้านแว่นตา ท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการของร้านแว่นตาท็อปเจริญ ในเขตอ�าเภอ

เมือง จังหวัดสระบุรี

3. เพือ่เสนอแนวทางในการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดสระบุรี ต่อร้านแว่นตาท็อปเจริญสาขาอื่นๆ

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ในการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรีผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ

 1.1 การแบ่งหน้าที่และการท�างาน (Division of Work) 

 1.2 ความเสมอภาค (equity) 

 1.3 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมในการท�างาน (Order) 

 1.4 ความเข้าใจและวางใจซึ่งกันและกัน (Esprit de corps) สามัคคีคือพลัง 

องค์กรต้องมีรูปแบบการวางแผนงานการจัดองค์กรและบุคลากรให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง เพื่อ

ให้การท�างานมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการท�างานน้ันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชาหรือ

หัวหน้า มีทิศทางในการปฏิบัติงานที่เป็นแนวเดียวกันมีการประสานงานกันอยู่เสมอ อีกทั้งองค์กรต้องรับฟัง

แนวคดิและความเหน็ใหม่ๆจากพนกังานเพือ่เป็นแนวทางในการปรับปรงุ ผ่านหลักการในการปฏบิตัทิียุ่ตธิรรม 

เสมอภาคและมีความไว้ใจซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานทุกฝ่าย
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2. แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 2.1 การพัฒนาองค์กร เป็นกระบวนการระยะยาวที่เกิดขึ้นจากความพยายามในการปรับปรุง 

ขดีความสามารถในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและความไร้ประสิทธภิาพเป็นการจดัการกับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นจากภายนอกเช่น วิชาการความรู้ใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้เชี่ยวชาญที่เพิ่มมากข้ึน ค่านิยมและ

อุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ เศรษฐกิจที่ขยายตัวทั่วโลกการค้าและการแข่งขันหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ

เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัต้องปรบัตวัแก้ไขรปูแบบภายในองค์กรด้วยเช่นเดยีวกนั โดยกระบวนการเปลีย่นแปลง

องค์กรนี้ต้องมีวิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั่วถึง มีการปรับปรุงทั้งระยะสั้นระยะยาวอีกทั้งต้องให้

ความส�าคัญกับระบบการจัดการ และความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรเป็นสิ่งส�าคัญ 

3. แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้น�า

 3.1 ผู้น�าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติของภาวะผู้น�าคือ ความสามารถในการเจรจาสื่อสารต่อบุคคล

ภายนอกทีไ่ม่ว่าจะเป็น ลกูค้า ชมุชนหรอืเพือ่นร่วมอาชพีอีกทัง้สามารถสือ่สารกบับคุคลภายในองค์กรได้อย่าง

ราบรื่นด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานทั่วไป นอกจากนั้นต้องเป็นผู้ก�าหนด

แนวทางสร้างระบบการท�างานให้ชดัเจน แบ่งอ�านาจหน้าทีใ่ห้แก่พนกังานได้อย่างเหมาะสม เพราะเป็นปัจจยั

ส�าคัญที่จะท�าให้พนักงานมีความสุขและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุดถ้าหากได้รับหน้าที่ๆมอบหมายตามความ

ถนัดของตนเพราะผู้น�าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้นการสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน

4. แนวคิด คุณภาพการให้บริการ

 4.1 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ คือกลยุทธ์ส�าคัญสิ่งหนึ่งในการสร้างความแตก

ต่างของธุรกิจการให้บริการที่แตกต่างต่างจากคู่แข่ง และการรักษาระดับการให้บริการตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ 

จะเกดิผลดต่ีอองค์กรและแบรนด์ในระยะยาว ลูกค้าท่ีได้รับประสบการณ์ทีด่จีากการบริการทีด่จีะเกดิการบอก

เล่าปากต่อปาก คล้ายกับการโฆษณาซึ่งส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรและการขาย

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของ

ร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมืองสระบุรี

ปัจจัยภายนอก

1. อุตสาหกรรมแว่นตาในประเทศไทยมีการ

   แข่งขันสูงทั้งด้านราคาและนวัตกรรมของเลนส์

2. สินค้าเลนส์จากต่างประเทศ เริ่มมีบทบาท

   เข้ามาแข่งขันในตลาดแว่นตาของไทยมากยิ่งขึ้น

3. การท�าเลสิกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

ปัจจัยภายใน

1. กระบวนการในการด�าเนินงานตามทฤษฎี

   การจัดการทั้ง 14 ของ อองริฟาโยล 

2. ทฤษฎีภาวะผู้น�า

3. แนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

4. แนวคิดคุณภาพการให้บริการที่ดี

ภาพที่	1.1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 623



วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเก่ียวกับ “การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์1.เพื่อศึกษา

ภาวะผูน้�าองค์กร ทีส่่งผลต่อการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพของร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง จังหวัด

สระบรุ ี2. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาการบรหิารจดัการทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของร้านแว่นตา

ทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง จังหวดัสระบรุ ี3.เพือ่เปรียบเทยีบประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของร้านแว่นตาทอ็ป

เจริญ ที่มีพื้นที่ตั้งและจ�านวนพนักงานในองค์กรแตกต่างกัน และ 4. เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือน�ามาเป็นกรอบค�าถามในการวิจัย จากนั้นได้เก็บข้อมูลภาคสนามส�าหรับ

การข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุป และน�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในแต่ละประเด็น

ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ตั้งไว้ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ  

ทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาครัง้นีเ้พือ่ใช้เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาและประกอบการอธบิายปรากฏการณ์ต่างๆ

ที่เกิดขึ้น โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจาก บทความ วารสาร สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้

ในแง่มุมต่างๆตามที่เกี่ยวข้อง

2. การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยการเก็บข้อมูล

จากผูใ้ห้ข้อมลูส�าคัญ (Key Informants) โดยใช้วธิเีลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ผู้ให้ข้อมลู

มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1. การศกึษาข้อมลูจากเอกสาร (Documentary Research) ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีม่คีวาม

เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความ วารสารวิชาการ สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต (Internet) และงานวิจัยที่มีผู้

ศึกษาไว้ในแง่มุมต่างๆ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) 

 2.1 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวัน เวลา สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key Informants) 

 2.2 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (Key 

Informants) และการบันทึกเสียง (Record)

 2.3 ผูว้จิยัได้รวบรวมข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูส�าคญั (Key Informants) แล้วน�ามาวเิคราะห์ พร้อม

ทั้งแยกแยะจับประเด็น เพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล ตั้งแต่เดือน มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
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สรุปผลการวิจัย

ในบทนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลและสรุปประเด็นหัวข้อส�าคัญที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี จากการ

วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในบทท่ี 2 โดยจะอธิบายครอบคลุมประเด็นหลักตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย ดังนี้

 5.1 เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ของร้านแว่นตา

ท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ปัจจัยภายใน

  5.1.1 การวางแผนในการด�าเนินงาน

  ผูจ้ดัการสาขาท่านหนึง่ได้อธบิายความหมายของการวางแผนในการด�าเนินงานว่า “การ

บรหิารจดัการทีม่คีณุภาพต้องมาจากการสร้างระบบแบบแผนในองค์กรให้ด ีไม่ใช่แค่ว่าออกแบบระบบมาแล้ว

เราท�าตามไม่ได้ซึง่จะอาศยัแต่องค์กรกไ็ม่ได้เช่นเดยีวกนั เราต้องเริม่จากตวัเราเอง(ผูจ้ดัการ)ต้องดแูลพนักงาน 

แบ่งหน้าที่การท�างานความรับผิดชอบ รวมไปถึงไม่ควรละเลยหน้าที่” สอดคล้องกับพนักงานอีกท่าน “การ

ท�างานให้มรีะบบแบบแผนเป็นสิง่ทีม่าคูก่นักบัการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพ ร้านแว่นตาทอ็ปเจริญเราเน้น

เรื่องของงานขายและคุณภาพการบริการ ซึ่งเราก็เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในสังคมค่อนข้างดี นั่นก็แปล

ว่าเรามีประสิทธิภาพในด้านของงานขายและบริการ ”ซึ่งพนักงานทุกคนและทุกสาขาจะมีการวางแผนเตรียม

ความพร้อมก่อนการท�างานในตอนเช้าของทุกๆวันเสมอ เป็นการประชุมตั้งเป้าหมายยอดขายในแต่ละวัน

ร่วมกัน แบ่งต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเพื่อให้การท�างานมีระบบแบบแผนเป็นขั้นตอน รับทราบ

ข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนั้นยังเป็นการรับรู้ระเบียบข้อ

ปฏิบัติและโปรโมชันที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เรื่อยๆ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการท�างาน ผ่านการอัดเป็น

วีดีส่งให้แก่ผู้จัดการเขตได้ตรวจสอบว่าทุกคนมีความพร้อมในการด�าเนินงาน 

  5.1.2 การประสานงานและความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร

  ผลการสมัภาษณ์พนกังานในองค์กรร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมอืง สระบรุใีนทกุสาขา

มคีวามคดิเหน็ไปในแนวทางเดียวกันคือ ทกุคนให้ความส�าคัญในเรือ่งของความสามัคคี ความร่วมมอืร่วมใจใน

การท�างาน, การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่,ี การช่วยเหลือพึง่พาซึง่กันและกนัและการไม่นินทากนัอีกทัง้พนกังาน

ทกุคนเข้าใจและสามารถพึง่พากันได้ทกุเรือ่ง โดยเมือ่เกดิปัญหาทกุคนก็จะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกนัด้วยการ

ปรกึษาหารอืกบัหวัหน้า จากค�าถามเรือ่งการประสานงานและความสามคัคพีนักงานท่านหน่ึงได้ให้ความเหน็

ดงันี ้“ความสามคัคคีอืการท�างานร่วมใจกันแบบเป็นทมี ร้านแว่นตาทอ็ปเจริญทกุสาขาจะมพีนกังานอยูห่ลาย

คนเพราะฉะนั้น เวลาท�างานเราก็ต้องคอยช่วยเหลือกันในทุกด้านทั้งการต้อนรับลูกค้าหรือการแนะน�าสินค้า

เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ บางทีการให้เหตุผลของพนักงานหลายๆคนก็ท�าให้ลูกค้าคล้อยตามได้ ส�าหรับความขัด

แย้งในการท�างานมันเป็นเรื่องปกติมีทุกองค์กร บางทีอาจจะกระทบกระทั่งไม่พอใจกัน ทุกคนในร้านก็ต้อง

มาประชุมกันช่วยกันแก้ปัญหา”
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  5.1.3 การพัฒนาองค์กร

  เป็นการพฒันารปูแบบองค์กรในหลายปัจจยัอาท ิการพฒันาทรัพยากรมนษุย์, การพฒันา

ระบบเทคโนโลยีและการพัฒนาสินค้าดังนี้

   1) การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยการน�าระบบเทคโนโลยี นวัตกรรม องค์ความรู้ มา

ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะวิธีการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย การเปิดศูนย์รักษาตาการ

ท�าเลสิคเป็นต้น

   2) การพฒันาบคุลากรด้วยการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัภิายใต้การดูแล

อย่างใกล้ชิดจากนักทัศนมาตรทั้งไทยและ ต่างประเทศ - Doctor of Optometry (OD) ซึ่งบุคลากรในองค์กร

ต้องได้รับการฝึกอบรมทุกต�าแหน่ง พนักงานร้านแว่นตาท็อปเจริญทุกระดับต้องได้รับการประเมินหลังการ

สอบและการอบรมทกุครัง้และถ้าหากการประเมนิไม่ผ่านพนักงานกต้็องกลับมาเรียนรู้และท�าข้อสอบใหม่อกี

ครั้ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการวัดสายตาแก่ลูกค้ามากที่สุด

   3) การพัฒนาสินค้าและบริการด้วยการน�าระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเข้ามาใช้

พัฒนาด้านการบริการและจัดการด้านสินค้า และสินค้าก็ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000 

โดยมุ่งเน้นถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Focus) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

ภายใต้มาตรฐานการบริการและสินค้านโยบายเดียวกันทั่วประเทศ

   พนักงานบางท่านได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาองค์กรของร้านแว่นตาท็อปเจริญ

ไว้ว่า “องค์กรมีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอทั้งการเรียนออนไลน์และ

เข้าไปอบรมทีส่�านักงานใหญ่ แต่สิง่ทีจ่ะท�าให้องค์กรพฒันาได้ไม่ถงึขดีสุดกเ็ป็นเพราะมคีนรุน่ใหม่เข้ามาเรือ่ยๆ 

บางคนพอท�างานเก่งก็ออกไปเปลี่ยนงานใหม่ ส่วนที่เข้ามาใหม่ก็ยังไม่ค่อยเป็นงาน”

  5.1.4 การรักษาระดับมาตรฐานในการบริการ

  ผลสมัภาษณ์ลกูค้าประจ�าท่านหนึง่เกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของร้านแว่นตาท็อปเจรญิ

ได้ให้ความเห็นว่า “ร้านแว่นท็อปเจริญบริการดีค่ะ เคยมาตัดแว่นที่นี่พ่ีๆก็พูดเพราะนะคะช่วงนี้มีโปรโมชัน

หลายอย่างอย่างจ่ายผ่านทรูวอลเลทอันนี้ก็ดีค่ะ ส่วนที่ควรแก้ไขน่าจะเป็นเร่ืองความหลากหลายของลาย

คอนแทคเลนส์ค่ะ ลายมีให้เลือกไม่มากแต่ถ้าค่าสายตาที่มีให้เลือกก็ถือว่าเยอะกว่าร้านข้างนอกอยู่” ด้วย

รูปแบบการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของท็อปเจริญ ที่เรียกว่า “ท็อปสตาร์” คือการต้อนรับเต็มร้อย, คอยช่วย

ค้นหา, ให้ค�าปรกึษา, เพิม่ความคุม้ค่าและส่งมอบประทบัใจ จนเป็นมาตรฐานเดียวกนัทกุสาขา ซึง่ผลทีไ่ด้จาก

การสัมภาษณ์ลูกค้าที่เคยใช้บริการร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ลูกค้าหลายคนรู้สึกพึง

พอใจกับการให้บริการจากการท่ีพนักงานมีการต้อนรับด้วย รอยยิ้มพูดจาสุภาพไพเราะ และหาสินค้าได้ตรง

กบัความต้องการของลกูค้าจนเกดิความประทบัใจและกลับมาใช้บริการอีกคร้ัง โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกใช้

บริการจากสาขาเดิมที่ตนเคยมาประกอบแว่น อันเนื่องมาจากด้วยความเคยชิน, การประทับใจในการบริการ

และเป็นสาขาใกล้บ้านเป็นต้น
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  5.1.5 คุณลักษณะความเป็นผู้น�าของผู้จัดการร้าน

  จากการสมัภาษณ์พนักงานร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ อ�าเภอเมือง สระบรุท่ีานหนึง่ได้กล่าวถึง

คณุลกัษณะความเป็นผูน้�าของผูจ้ดัการร้านว่า “ผู้จดัการเป็นคนทีม่ภีาวะผูน้�าสูง100% เพราะถ้าขาดคณุสมบตัิ

เหล่านี้ก็คงขึ้นมาเป็นผู้จัดการไม่ได้อยู่แล้วและผู้จัดการที่นี่ใจดี พึ่งพาได้เหมือนพี่น้องมากกว่าหัวหน้า ส่วน

ใหญ่เวลาเช็คของแกก็จะเช็คเองตลอดไม่ค่อยใช้น้องๆ ส่วนตัวเชื่อว่าแบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�าสอน และที่

ยังไม่อยากย้ายไปที่ไหนก็เพราะผู้จัดการนี่แหละที่มีส่วนส�าคัญ” ซึ่งผู้จัดการสาขาของร้านแว่นตาท็อปเจริญ 

อ�าเภอเมืองสระบุรี ในทุกสาขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้น�า มีจิตใจดี คอยให้ค�าปรึกษาและเข้าใจเพื่อนร่วมงาน 

ไม่ใช่ผู้น�าแบบสั่งการแต่เป็นผู้น�าที่เป็นตัวอย่างในการท�างานให้แก่พนักงาน ส�าหรับผู้จัดการเขตก็เช่นกัน ที่มี

คณุลักษณะเป็นผูน้�าทีดี่สามารถแก้ไขปัญหาเป็นทีป่รึกษาพึง่พาได้ มกีารสร้างแรงจงูใจให้แก่พนกังานด้วยแรง

บวกอาทิเช่น การให้ขนม ของขวัญ ให้ของรางวัลแก่พนักงาน 

  5.1.6 ด้านเทคโนโลยีที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า

    5.1.6.1 การหาลูกค้าใหม่

     (1) การโฆษณาสินค้าผ่านทางหน้าเพจของร้านเช่น เพจเฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม

หรือไลน์เป็นต้น

    (2) การไลฟ์สดขายสนิค้า อาทเิช่น แว่นสายตา, แว่นกนัแดด, คอนแทคเลนส์และ

แนะน�าโปรโมชันใหม่ๆ

    5.1.6.2 การรักษาลูกค้าเก่า

     การโทรสอบถามและตดิต่อลูกค้าผ่านทางแอพลิเคชัน่ เช่น ไลน์หรือเฟสบุค๊ เพือ่

เป็นการสอบถามข้อมูลการใช้งานและเป็นช่องทางการแนะน�าโปรโมชั่นใหม่ๆให้แก่ลูกค้า

    5.1.6.3 การช�าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน

     นอกจากการช�าระเงินด้วยบัตรเครดิตและเงินสด ปัจจุบันมีลูกค้าจ�านวนมากที่

สนใจช�าระเงินผ่านแอพพลิเคชันอื่นๆเช่น การช�าระเงินผ่านทรูวอลเลทเพื่อเป็นการสะสมแต้มทรูวอลเลท

หรือการช�าระผ่านช้อปปี้เพย์ที่จะท�าให้ลูกค้าได้ส่วนลดเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยภายนอก

  5.2.1 การแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมแว่นตาไทยเช่น ด้านราคาและนวัตกรรมเลนส์

    5.2.1.1 ด้านราคา

    ในมมุมองผูป้ระกอบการร้านแว่นตาแบรนด์อืน่มองว่า ร้านแว่นตาทอ็ปเจรญิ เป็น

แบรนด์ท่ีมชีือ่เสยีง มหีลายสาขา สนิค้าค่อนข้างราคาสงูแต่มข้ีอได้เปรยีบในเรือ่งการเข้าถงึลกูค้า และจดุอ่อน

ที่ผู้ประกอบการมองว่าธุรกิจของตนได้เปรียบมีความสอดคล้องกันคือด้านราคา ผู้ประกอบการร้านแรกและ

ร้านที่สองมีความคิดเห็นตรงกันว่า สินค้าร้านของตนมีราคาถูกกว่า
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    5.2.1.2 การแข่งขันนวัตกรรมเลนส์แว่นตา

    ปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันนวัตกรรมเลนส์มากมายหลายรูปแบบ ท�าให้

ลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนารูปแบบเลนส์ให้ทันสมัยเพื่อ

ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ให้ตามทันการเปลี่ยนแปลงโลก

    5.2.2 แนวโน้มการท�าเลสิกที่เพิ่มมากขึ้น

    ความทนัสมยัของนวัตกรรมเทคโนโลยีท�าให้ผู้ทีม่ปัีญหาทางด้านสายตาสามารถ

ท�าเลสิกในการแก้ไขปัญหาสายตาอย่างเช่น สายตาสัน้ เพราะนอกจากราคาทีล่ดลงเมือ่เทยีบกับแต่ก่อนแล้ว

สถานทีท่�าเลสิกในประเทศไทยปัจจบัุนมหีลายสบิแห่งให้เลอืก ส่งผลกระทบภายนอกต่อธรุกจิร้านแว่นตาหลาย

แบรนด์รวมไปถึงท็อปเจริญเช่นเดียวกันเพราะเมื่อท�าเลสิกแล้วความต้องการในการสวมแว่นสายตาสั้นหรือ

คอนแทคเลนส์ก็จะลดลงตามไปด้วย

    5.2.3 สินค้าแว่นตาจากแบรนด์ต่างประเทศ

    นอกจากการท�าเลสิกและการแข่งขันในตลาดแว่นตาของไทยที่มีการแข่งขันค่อน

ข้างสูงอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันจากแบรนด์แว่นตาต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม

แว่นตาไทย เช่น แบรนด์แว่นตาจากประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น เป็นต้น

 5.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อป

เจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

  5.2.1 ปัจจัยภายใน

  1) ปัญหาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ส่งผลให้พนักงานยังไม่ได้รับศักยภาพในการขาย

เพียงพอ

  2) ปัญหาในด้านคู่มือการขาย พนักงานบางคนให้เหตุผลว่าคู่มือที่ปรับเปลี่ยนใหม่ค่อน

ข้างใช้งานได้ยากและยังมีการอธิบายเป็นภาษาอังกฤษยังไม่ดีเท่าที่ควร

  3) ปัญหาด้านความปลอดภัย ในเร่ืองของเวลาเปิดปิด เน่ืองจากบางสาขาเป็นอาคาร

พาณิชย์แต่เปิดท�าการถึง 20.00 น. พนักงานบางคนยังรู้สึกไม่ปลอดภัย

  4) สวสัดกิารและค่าล่วงเวลา พนกังานบางคนมคีวามคิดเห็นว่าสวสัดกิารยังไม่ได้รบัอย่าง

เหมาะสม การคดิค่าคอมมชิชัน่พนกังานบางคนกล่าวว่าต้องการได้รับเป็นเปอร์เซน็ต์แทนการคดิเป็นคะแนน

  5.2.2 ปัจจัยภายนอก

    5.2.2.1 ปัจจัยภายนอก (ส่งผลกระทบโดยตรง)

    1) สถานที่จอดรถบางสาขายังค่อนข้างเป็นปัญหาในเรื่องที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ

    2) โรคระบาดโควิด-19 ส่งกระทบต่อยอดขาย

    3) สภาพที่ตั้งของร้านที่มีร้านคู่แข่งเปิดเป็นจ�านวนมาก

    4) การแข่งขันในเรื่องราคาจากร้านคู่แข่ง

    5) ธุรกิจสินค้าออนไลน์อุตสาหกรรมแว่นตาส่งผลให้คู่แข่งเพิ่มขึ้น
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    5.2.2.2 ปัจจัยภายนอก (ส่งผลกระทบทางอ้อม)

    1) แนวโน้มการท�าเลสิกที่เพิ่มมากขึ้น

    2) สินค้าแบรนด์ต่างประเทศ

 5.3 แนวทางในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสระบุรี ต่อร้านแว่นตาท็อปเจริญสาขาอื่นๆ

  5.3.1 การบริหารจัดการในระดับปฎิบัติ

  1) การวางแผนการท�างาน

  2) การสื่อสารกันภายในทีมและระดับเขต

  3) ความเต็มใจในการให้บริการ, การใช้น�้าเสียง, การสร้างบุคลิกภาพที่ดีจากภายใน 

สู่ภายนอก

  4) ความเข้าใจในการปฏบิตังิานอย่างละเอยีด เช่น การทราบข้อมลูของสนิค้าและการวัด

สายตาที่ถูกต้อง

  5) การเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ โดยการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงของโลกออนไลน์สู่การ

เสนอขายสินค้าให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

  5.3.2 การบริหารจัดการในเชิงพฤติกรรม

  1) ความรู้ในสินค้า/บริการ

  2) มีเทคนิคการขาย, การเจรจา, จูงใจลูกค้า

  3) การท�างานตามแผนงาน

  4) เห็นประโยชน์ของการท�างานขายที่จะได้รับ

  5) ค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้าเป็นหลักส�าคัญ

  6) เป็นผู้น�าและผู้ตามที่มีศักยภาพรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน  

อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยพบว่า ในงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของร้านแว่นตาท็อป

เจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

1. ด้านการพัฒนาองค์กรและคุณภาพการให้บริการ

จากการสัมภาษณ์ลูกค้าร้านแว่นตาท็อปเจริญท�าให้ทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน

การให้บริการของพนักงานที่มีการต้อนรับที่ดีและสุภาพนอบน้อมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ฤทธิ

กุลและคณะ (2560)เรื่อง กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์องค์กรเพื่อพัฒนาธุรกิจบริการ ที่กล่าวถึงการพัฒนา

บุคลากรในองค์กรว่า กลยุทธ์การจัดการความสามารถในการสรรหาการพัฒนา และการรักษาบุคลากรการ

สรรหาและการพฒันาบคุลากรส�าหรบัธรุกจิการบรกิารนบัเป็นสิง่ส�าคญั หากพนกังานไม่สามารถให้บรกิารท่ีดี 
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หรอืแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ย่อมส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดต่ีอองค์กร ดงัน้ัน การอบรมพฒันาพนกังานให้

เข้าถงึ และเข้าใจบทบาทการบรกิารอย่างแท้จรงิจงึเป็นหน้าทีข่องฝ่ายบรหิารจดัการทีจ่ะก�าหนด และวางแผน

กลยทุธ์เพือ่ให้พนกังานสามารถปฏบัิตงิานได้ตามเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้มากทีส่ดุ 

(Wanwanit, 2008: 105-113) นอกจากนีบ้คุลกิลักษณะของพนกังานในองค์กรเป็นส่ิงทีส่ะท้อนภาพลักษณ์ของ

องค์กร ไม่ได้เฉพาะสนิค้าขององค์กรเท่านัน้แต่แสดงถงึโครงสร้างพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งขององค์กรเนือ่งจากการ

พัฒนาพนักงานในองค์กรก่อน เพราะมีหน้าที่ในการสร้างภาพลักษณ์ออกไปภายนอกองค์กรทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม (Sintusiri, 2010: 25)อาจกล่าวได้ว่ากลยุทธ์ที่ส�าคัญอีกประการ คือการบริหารจัดการบุคลากรของ

องค์กรเพราะพนักงานก็คือฟันเฟืองส�าคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ด้านการบริการเพราะพนักงานเป็นด่านแรก

ที่สัมผัสกับลูกค้า 

2. ด้านภาวะผู้น�า

จากการสัมภาษณ์พนักงานพบว่า ผู้จัดการร้านแว่นตาท็อปเจริญ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  

ทุกสาขามีบทบาทต่อการท�างานของพนักงานจากคุณลักษณะของผู้น�าของผู้จัดการ เช่น การรับฟังความคิด

เห็นผู้ตาม สามารถให้ค�าปรึกษาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว มีความยุติธรรมและไม่เอาเปรียบในการท�างาน 

โดยพนกังานบางสาขากล่าวว่าตนนัน้ไม่อยากย้ายสาขาและไม่อยากลาออกจากงาน เพราะผู้จดัการเป็นคนมี

ความเป็นผูน้�า ไม่สัง่งานแต่ร่วมลงมอืท�างานไปพร้อมๆกับตน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ธญัญามาส โลจนา

นนท์ (2557) เรือ่งภาวะผูน้�าและแรงจงูใจในการท�างานทีส่่งผลต่อความคดิสร้างสรรค์ของพนกังาน กรณีศกึษา 

บริษทซิลลิค ฟาร์มา จ�ากัด ได้อธิบายไว้ว่า ปัจจัยรูปแบบภาวะผู้น�าที่ส่งผลต่อระดับความคิดสร้างสรรค์ของ

พนักงานพบว่าภาวะผู้น�าแบบทางสายกลาง ภาวะผู้น�าแบบมุ่งคน และภาวะผู้น�าแบบมุ่งงาน ส่งผลต่อระดับ

ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานแสดงว่าพนักงานชอบผู้น�าที่มีลักษณะเด่นเรื่องประสิทธิภาพการท�างานไป

พร้อมๆกับรักษาสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับหัวหน้า และเพื่อนๆพนักงานกันเอง ดังน้ันผู้บริหารหรือ

ผูน้�าควรมอบหมายงานและประเมนิงานอย่างยตุธิรรมไร้ซึง่อคตส่ิวนตวั ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน

ประนปีระนอมและให้ขวญัก�าลงัใจพนักงานร่วมกบัส่งเสริมให้มกีจิกรรมสันทนาการกระชบัความสัมพนัธ์ภายใน

ทมี เพือ่ให้พนกังานรูส้กึผ่อนคลาย และสามคัคกีนั เพราะการทีพ่นกังานไม่เครียด ไม่กดดนั จะท�าให้พนกังาน

เกิดความคิดสร้างสรรค์ และส่งผลให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.ด้านความสามัคคีในองค์กร

ผลจากการสัมภาษณ์พบว่า พนักงานทุกคนให้ความส�าคัญเรื่องความสามัคคีและการมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีในการท�างาน ความสามัคคีในการท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญอีกประการที่ท�าให้การบริหารจัดการ

ของร้านแว่นตาท็อปเจริญมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบง ธัยมาตร (2560) เรื่อง การสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงาน ที่กล่าวว่า การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในหน่วยงานถือเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น

อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ส่งผลให้บุคคลในองค์กรท�างานร่วมร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิด

ประสิทธภิาพในการท�างาน ซึง่ควรท�าความเข้าใจตัง้แต่เรือ่งของความส�าคญัของมนษุยสมัพนัธ์ องค์ประกอบ

ของมนษุยสัมพนัธ์ซึง่จะต้องมทีัง้การรูจ้กัตวัเอง การเข้าใจผูอ้ืน่และการเข้าใจสิง่แวดล้อม ต้องมคีวามเข้าใจว่า

ลักษณะของกลุ่มท�างานที่ดีน้ัน ควรเป็นกลุ่มท�างานร่วมกันแบบประชาธิปไตย มีความไว้วางใจ เชื่อในความ

สามารถของกนัและกนั มกีารท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบมกีารร่วมมอืทีด่แีละผู้มารวมกลุม่ท�างานมลีกัษณะ
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บุคลิกภาพซึ่งเอื้อต่อการสร้างสัมพันธ์ การเข้าใจเรื่องลักษณะของกลุ่มท�างานที่ดีดังกล่าว จะเป็นแนวทางใน

การพฒันาปรบัปรุงตนเองของบคุคลเพือ่ความสมัพนัธ์ระหว่างเพือ่นร่วมงานซึง่หลกัการพฒันาตน เพือ่เสรมิ

สร้างความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานนัน้ บคุคลควรสร้างอัตตมโนทศัน์ทีต่รงตามความเป็นจริงมคีวามคดิความ

รู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตนซึ่งจะส่งผลให้มองผู้อื่นในทางที่ดี

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านสนิค้าและผลติภณัฑ์ ควรเพิม่ความหลากหลายของสินค้าเช่น การเพิม่ปริมาณของแว่นตา

แบรนด์ดังยี่ห้ออื่นๆ และการเพิ่มลวดลายของคอนแทคเลนส์ให้มีตัวเลือกที่หลายหลายขึ้น ทันสมัยและตรง

ต่อความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

2. ด้านสถานที่ บางสาขาที่ตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่โดดเด่น ท�าให้มีลูกค้าบางส่วนไม่ทราบว่ามีร้าน

แว่นตาท็อปเจริญตั้งอยู่ ควรมีป้ายโลโก้แบรนด์ใหญ่ๆเพื่อแสดงให้ลูกค้าได้เห็นเป็นจุดเด่นและจดจ�าได้

3. ด้านการปรับปรุงอุปกรณ์การขาย ควรปรับเปลี่ยนเครื่องวัดสายตาและคู่มือให้ทันสมัยและใช้

งานได้ง่ายเหมือนกันทุกสาขา

4. ด้านสวัสดิการ พนักงานหลายคนต้องการๆเพิ่มขึ้นของโบนัส การดูแลรักษาพยาบาลและ

สวัสดิการซึ่งหากเป็นไปได้ควรเพิ่มสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆให้เพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห์

อาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นต่างๆอันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการวิจัยและขอ

ขอบพระคณุคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒทิีไ่ด้ด�าเนนิการตรวจโครงร่างงานวิจยั ชีแ้นะอธบิายเพือ่ปรบัปรงุ ตรวจ

สอบและแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเป็นอย่างดีย่ิงมาโดยตลอด จนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยซาบซึ้งในความกรุณาของท่าน และขอขอบพระคุณผู้จัดการร้านแว่นตาท็อปเจริญ พนักงาน รวมไปถึง

ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วย

ความตั้งใจจนงานวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายน้ีผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่เคารพยิ่ง ที่เปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่า

เรียนคอยช่วยเหลือและให้ก�าลังใจผู้วิจัยเสมอมา เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา และช่วยเหลือผู้วิจัยเป็น

อย่างดีมาโดยตลอด และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งและขออภัย 

มา ณ โอกาสนี้
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บทคัดย่อ

งานวจัิยน้ีมวีตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การ

กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ 

มอบอ�านาจในงานเชิงจติวทิยากับพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานของพนกังานขนส่งมวลชน 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 

การปฏิบตังิานของพนกังานขนส่งมวลชนได้ คดิเป็นร้อยละ 5.76 โดยก�าหนดสมการพยากรณ์ทีเ่หมาะสม คอื 

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน = 2.64 -.180 (ด้านความหมาย) 

ค�าส�าคญั : การรับรู้ความยุตธิรรมในองค์การ, การมอบอ�านาจในงานเชิงจติวทิยา, พฤตกิรรมต่อต้านการปฏิบตังิาน

Abstract

The objectives of this research are: 1) to study the relationship between perceived  

organizational justice and counterproductive work behavior, 2) to study the relationship between  

psychological empowerment and counterproductive work behavior and 3) to predict counterproductive 

work behavior with perceived organizational justice and psychological empowerment. The samples 

were 318 employees of Mass Transportation. The corrections by Taro Yamane and data were collected 

by questionnaires. Descriptive statistics such as frequency, percentage, average, standard derivation, 

coefficient of Pearson correlation and stepwise multiple regression analysis were applied to analyze 
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the data. The results revealed that 1) Perceived Organizational Justice related to Counterproductive 

Work Behavior with a statistical not significance at .01 level. 2) Psychological Empowerment related 

to Counterproductive Work Behavior with a statistical not significance at .01 level. 3) Psychological 

Empowerment account for 5.76 of variance to predict Counterproductive Work Behavior. The predicted 

equation from the regression analysis was assigned as follows: Counterproductive Work Behavior = 

2.64 -.180 (Meaning).

Keyword : Perceived Organizational Justice, Psychological Empowerment, Counterproductive Work 

Behavior

บทน�า

ระบบการขนส่งสาธารณะในประเทศไทย นบัเป็นปัจจัยพื้นฐานในการปรับปรงุชีวิตความเป็นอยู่

ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยท�าให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจุบัน

ประเทศไทยประสบปัญหารปูแบบการขนส่งท่ียงัไม่สามารถปรับเปล่ียนให้มปีระสิทธภิาพได้ตามเป้าหมาย ไม่

สามารถปรบัเปล่ียนให้ตอบสนองการใช้งานของประชากรไทยท่ีมคีวามต้องการใช้การขนส่งสาธารณะท่ีหลาก

หลายประเภท เพื่อสะดวกในการใช้ประกอบธุรกิจและในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน การบริหารจัดการยังขาด

เอกภาพ รวมทั้งการให้บริการไม่ทั่วถึง ไม่เพียงพอ และไม่มีคุณภาพ 

การผลิตและการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญ เพื่อให้มีบุคลากรด้านการคมนาคม

ขนส่งในด้านต่างๆทีม่คีณุภาพ เพียงพอ รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่งทัง้ภายใน

ประเทศและภายในภูมิภาค อีกท้ังยังเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้ (กระทรวงคมนาคม, 2559) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร ถือเป็นตัวขับเคล่ือนที่ส�าคัญที่ท�าให้

องค์การประสบความส�าเร็จ หากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีพฤติกรรมการท�างานที่ดี องค์การนั้นก็จะสามารถ

ไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วกว่าองค์การที่มีบุคลาการที่มีพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ย่อมท�าให้

องค์การประสบปัญหาในการด�าเนินงานอย่างมาก พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน (Counterproductive 

Work Behavior) เป็นพฤติกรรมที่พนักงานตั้งใจปฏิบัติโดยท่ีองค์์การพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้้งต่อ

ผลประโยชน์์ขององค์การ เช่น การหลบเลี่ยงงาน การท�างานผิดพลาด การก้าวร้าวทางกาย การพูดจาดูหมิ่น 

การก่อวินาศกรรม และการลักขโมย เป็นต้น พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานบางอย่างส่งผลกระทบโดยตรง

กับสมาชิกในองค์์การ หรือส่งผลโดยตรงต่อองค์์การ (Gruys and Sackett, 2003) ดังนั้น องค์การควรหันมา

ให้ความส�าคัญกับแนวโน้มที่จะก่อให้พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน เพราะเป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของ

องค์การ และหาแนวทางลดการเกิดพฤติกกรมต่อต้านการปฏิบัติงาน โดยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 

(Perceived Organizational Justice) ถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายแนวโน้มพฤติกรรมใน

การตอบสนองหรือการตอบโต้ต่อเป้าหมายของการรับรู้นั้นๆได้ ในการปฏิบัติงานพนักงานจะเป็นผู้ประเมิน

ความเป็นธรรม ในสิง่ทีต่นได้ลงทุนไปและสิง่ทีไ่ด้รับจากองค์การเป็นระยะๆ ประกอบด้วยเรือ่ง อัตราเงินเดอืน 

รางวัล สวัสดิการ โอกาสความก้าวหน้าและการพัฒนาความรู้ โดยพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับระดับการ

ศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ อายุงาน ความยากง่ายของภารกิจที่ได้ปฏิบัติ (จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล, 

2552) การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (Perceived Organizational Justice) มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ  
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การรับรูค้วามยตุธิรรมด้านผลลพัธ์ (Distributive Justice) การรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านกระบวนการ (Procedural 

Justice) และการรับรู้ความยุติธรรมด้านการปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal Justice) (Momorman, 1991, Price 

and Mueller, 1986 quoted in Masterson, 2001)

และอีกหน่ึงปัจจัยคือ การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา (Psychological Empowerment)  

คือ การเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจภายในงานซึ่งปรากฏชัดในรูปของการรู้คิด (Cognition) 4 ประการ ซึ่งจะสะท้อน

แนวโน้มในการท�างานของปัจเจกบุคคล ได้แก่ การรู้คิดด้านความหมาย การรู้คิดด้านสมรรถนะ หรือการรับ

รู้ความสามารถภายในตนเอง การรู้คิดด้านเจตนารมณ์ และการรู้คิดด้านผลกระทบ (Spreitzer, 1995) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้เล็งเห็นว่า ปัจจัยทั้งสองประการมีความน่าสนใจที่จะศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา พฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน 

โดยผู้วิจัยหวังว่าผลของการวิจัยจะเป็นประโยชน์ แก่องค์การ ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่ง

ถือเป็นบุคลากรส�าคัญที่ต้องท�างานหนักในการให้บริการประชากรและเพื่อการพัฒนาองค์การให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และเพื่อลดการเกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานได้

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

3. เพื่อพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชนด้วยการรับรู้ความ

ยุติธรรมในองค์การ และการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 

 1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ 

 Judge and Colquitt (2004) กล่าวว่า ความยุติธรรมภายในองค์การ เป็นสิ่งที่พนักงานเปรียบ

เทียบความเหมาะสมระหว่างสิ่งท่ีได้ทุ่มเทกับสิ่งที่ได้รับความเหมาะสมของกระบวนการในการตัดสินใจและ

ความเหมาะสมของการปฏิบัติระหว่างบุคคล

 Folger and Cropanzano (1998) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ เกี่ยวข้องกับกฎ

และบรรทัดฐานทางสงัคมทีค่วบคมุการจดัสรรผลตอบแทน (ท้ังรางวลัและการลงโทษ) และกระบวนการทีใ่ช้ใน

การตัดสินใจเพื่อจัดสรรผลตอบแทน และการตัดสินใจในด้านอื่นๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลด้วย

 Beugre (1996) กล่าวว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ คือ การรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่ม 

เกี่ยวกับความยุติธรรมที่ได้รับจากองค์การ ซึ่งมิได้หมายความถึงเพียงแต่ด้านผลตอบแทนเท่านั้น แต่รวมถึง

ด้านพฤติกรรมด้วยเช่น การเป็นที่ยอมรับในองค์การ เป็นต้น
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 ผูว้จิยัสรปุได้ว่า การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การของพนกังานขนส่งมวลชน หมายถงึ การรบั

รู้ของพนักงานถึงความยุติธรรมจากการปฏิบัติของเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และองค์การ โดยพนักงานจะ

ประเมินจากความเหมาะสมระหว่างสิง่ทีไ่ด้ปฏบิตักิบัผลทีไ่ด้ตามความเหมาะสมของกะบวนการในการตดัสนิ

ใจและความเหมาะสมของการปฏิบัติระหว่างบุคคล 

 1.2 องค์ประกอบของการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ

 Momorman (1991, Price and Mueller, 1986 quoted in Masterson, 2001) จ�าแนกการรับ

รู้ความยุติธรรมในองค์การ ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

  1.2.1 การรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านผลตอบแทน หมายถงึ การรบัรูค้วามยุตธิรรมต่อผลลพัธ์

หรือการจัดสรรที่ได้รับ โดยพิจารณาความยุติธรรมจากผลตอบแทน ซึ่งจะประเมินผลลัพธ์ที่ได้มีความเหมาะ

สมถูกต้องหรือไม่

  1.2.2 การรับรู้ความยุติธรรมด้านกระบวนการ หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าวิธีการหรือ

กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการก�าหนดผลตอบแทนมีความยุติธรรม เช่น กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ

แก้ไขข้อพิพาทหรือกระบวนการแบ่งปันสิ่งต่างๆในองค์การ

  1.2.3 การรบัรูค้วามยตุธิรรมด้านการมปีฏสิมัพนัธ์ หมายถงึ การทีบ่คุคลรบัรูว่้าได้รบัการ

ปฏิบัติจากผู้อื่นด้วยความยุติธรรม

2. การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา

 Randolph (1995) กล่าวว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา คือ การใช้อ�านาจของบุคคล 

ในเรื่องที่มีประโยชน์และคุณค่าต่อองค์การ และการเสริมสร้างให้เกิดแรงจูงใจภายในงาน

 Conger and Kanungo (1988) กล่าวว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจติวิทยา คอื การเพิม่ขึน้ของ

ความเชือ่ในการรบัรูค้วามสามารถของตนเองของสมาชกิในองค์การ โดยการค้นหาว่าอะไรคอืเง่ือนไขทีท่�าให้

คนรู้สึกว่าไร้อ�านาจ (Powerlessness) และก�าหนดวิธีการในการก�าจัดเงื่อนไขเหล่านั้น โดยใช้ระเบียบปฏิบัติ

และเทคนคิวธีิทางองค์การท้ังอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่สร้างให้เกดิการรับรู้ความสามารถของ

ตนเอง

 Spreizer (1995) กล่าวว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา คือ การเพิ่มขึ้นของแรงจูงใจ

ภายในงาน ซึ่งปรากฏชัดในรูปของการรู้คิด (Cognition) 4 ประการ อันจะสะท้อนแนวโน้มในการท�างานของ

ปัจเจกบุคคล อันได้แก่ การรู้คิดด้านความหมาย (Meaning) ด้านสมรรถนะ (Competence) ซึ่งเทียบเท่ากับ

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ด้านเจตนารมณ์ในตนเอง (Self-Determination) และด้าน

ผลกระทบ (Impact) 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาของพนักงานขนส่งมวลชน คือ การเพ่ิม

ความเชือ่ในการรับรูค้วามสามารถของพนกังาน และเสริมสร้างให้พนกังานเกดิแรงจงูใจภายในงาน ในรูปแบบ

การรู้คิด (Cognition) 4 ประการ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 636



 2.1 องค์ประกอบของการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา

 Spreitzer (1995) ได้จ�าแนกการมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยาในรปูแบบการรูค้ดิ (Cognition) 

4 ประการ ได้แก่

  2.2.1 การรับรู้ด้านความหมาย หมายถึง การให้คุณค่ากับเป้าหมายของงาน ความ

ต้องการบทบาทในงานทีส่อดคล้องกบัความเชือ่ ค่านิยม ทศันคต ิและพฤตกิรรมของพนักงานท�าให้พนกังาน

รู้สึกว่า งานที่ท�าอยู่นั้นมีความส�าคัญ และมีความหมายต่อตนเอง

  2.2.2 การรับรู้ด้านความสามารถในการท�างาน หมายถึง การที่พนักงานรับรู้ว่าตนเองมี

ทักษะ ความช�านาญ และความสามารถ ที่จะท�างานในหน้าที่ของตนให้ประสบความส�าเร็จ

  2.2.3 การรบัรูด้้านการตดัสินใจด้วยตนเอง คอื การทีพ่นกังานมอีสิระในการตดัสินใจ คดิ

ริเริ่มสร้างสรรค์งานได้ และควบคุมการท�างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง

  2.2.4 การรับรู้ด้านผลกระทบ หมายถึง การที่พนักงานรับรู้ว่าตนเองมีอิทธิพลต่อเชิงกล

ยุทธ์ การบริหาร หรือการด�าเนินงานที่ท�าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

3. พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

 Gruys and Snackett (2003) กล่าวว่า พฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกร

รมใดๆ ที่พนักงานตั้งใจปฏิบัติโดยที่องค์การพิจารณาว่าเป็นพฤติกรรมที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ขององค์การ 

พฤตกิรรมดงักล่าวหมายรวมถึงการกระท�าทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหาย เช่น การหลบเลีย่งงาน ท�างานไม่ถูก

ต้อง พฤตกิรรมก้าวร้าวทางกาย การพดูจาให้ร้าย การพดูดูถูก การก่อวนิาศกรรม และการลักขโมย พฤตกิรรม

บางอย่างเช่น ความก้าวร้าว และการให้ร้าย เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงกับสมาชิกในองค์การ ในขณะที่พฤติกรรม

อย่างเช่น การท�างานไม่ถูกต้อง หรือการก่อวินาศกรรม เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์การ

 Greenberg (1993) กล่าวว่า พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมที่จงใจให้

องค์การหรอืพนกังานในองค์การได้รบัความเสยีหายซึง่ส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายโดยตรง เช่น การสูญเสยีด้าน

การเงินและผลกระทบกับค่าใช้จ่ายโดยอ้อม เช่น สูญเสียผลผลิตจากการขาดงานบ่อย

 McNeelyy and Meglino (1994) กล่าวว่า พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานเป็นการกระท�าที่

เจตนาส่งผลกระทบต่อองค์การหรือสมาชิกขององค์การรวมไปถึงเกิดความเสียหาย เช่น การหลบเลี่ยงงาน 

การปฏิบัติหน้าที่ที่ผิดตามหน้าที่ ความก้าวร้าว การต่อต้านและการลักขโมย

 Robinson and Bennett (1995) กล่าวว่า พฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานเป็นการละเมิดหรอื

ฝ่าฝืนบรรทดัฐานขององค์การและส่งผลกระทบทัง้ตอ่องค์การและสมาชกิขององคก์าร พฤตกิรรมเหล่านีเ้ป็น

พฤติกรรมที่ผิดปกติได้แก่ พฤติกรรมการลักขโมย การขาดงาน พฤติกรรมก้าวร้าว การเลิกงานก่อนเวลา การ

ท�าลายทรัพย์สินของบริษัทรวมไปถึงการมีกิริยาที่ไม่สุภาพ

 Spector (2002) กล่าวว่า พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานรวมถึงความก้าวร้าว การต่อต้าน

การปฏิบติังาน การท�าลายทรพัย์สนิ การลกัขโมย การใช้ความรนุแรงและการขดัขวางของพนักงานในองค์การ

นั้นจะแสดงออกเมื่อเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยความแตกต่างของพฤติกรรมจะขึ้นอยู่กับการรับรู้

ว่าความไม่เป็นธรรมนั้นมีสาเหตุมาอย่างใด
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 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน หมายถึง การก

ระท�าของพนักงานที่มีเจตนาหรือจงใจปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน และ

องค์การ ไม่ว่าจะเป็นการขาดงาน การก้าวร้าว การลักขโมย หรือการท�าลายทรัพย์สินของบริษัท เป็นต้น

 3.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

 Robinson and Bennett (1995 cited in Sackett, 2002) จ�าแนกลักษณะของพฤติกรรมต่อ

ต้านการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  3.2.1 พฤตกิรรมเบีย่งเบนด้านทรพัย์สนิ หมายถงึ พฤตกิรรมทีส่่งผลเสยีอย่างร้ายแรงต่อ

ทรัพย์สินขององค์การ เช่น การลักขโมยทรัพย์สิน การท�าลายทรัพย์สินขององค์การ การยอมรับสินบน

  3.2.2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนด้านการผลิต หมายถึง พฤติกรรมที่ส่งผลเสียอย่างไม่ร้ายแรง

ต่อการปฏิบัติงานของส่วนรวม เช่น การขาดงานโดยไม่มีเหตุสมควร การเลิกงานก่อนเวลาก�าหนด

  3.2.3 พฤติกรรมการก้าวร้าวต่อบุคคล หมายถึง พฤติกรรมที่ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อ

สมาชิกคนอื่นในองค์การ เช่น การใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสม การประพฤติตัวไม่เหมาะสม เป็นต้น

  3.2.4 พฤตกิรรมเบีย่งเบนด้านการเมอืง หมายถึง พฤตกิรรมทีส่่งผลเสียอย่างไม่ร้ายแรง

ต่อสมาชิกอื่นในองค์การ แต่ส่งผลเสียต่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งเฉพาะ

กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมติฐานการวิจัย

1. สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

2. สมมติฐานที่ 2 การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการ

ปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

3. สมมตฐิานที ่3 การรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การและการมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยาอย่าง

น้อยหนึ่งตัวแปรสามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ของพนักงานขนส่งมวลชนได้
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาน้ีเป็นการวจัิยแบบเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามชนดิมาตร

ประเมินรวมค่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนในการวิจัยดังต่อไปนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานขนส่งมวลชน จ�านวน 1,540 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ พนักงานขนส่งมวลชน จ�านวน 318 คน โดยก�าหนดกลุ่ม

ตัวอย่าง โดยใช้สูตร

ตามวิธีของ Yamane (1973) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

โดยใช้พนกังานขนส่งมวลชนเป็นช้ันภูมติามสดัส่วนของกลุม่ตวัอย่าง (Proportional to size) เม่ือได้จ�านวนตาม

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงท�าการคัดเลือกแบบตามสะดวก (Convenience Selection) (พงษ์เทพ, 2560)

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมือทีใ่ช้ในการศึกษาวจิยัครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม(Questionnaire) ได้สร้างจากการศกึษาแนว

ความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง ท�าการตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา (Content validity) โดย

น�าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจ

สอบความถกูต้องของเครือ่งมอืและความคลอบคลมุครบถ้วนของเนือ้หา ตรงตามพฤตกิรรมทีต้่องการวดั รวม

ทัง้ความเหมาะสมและความชัดเจนของภาษาทีใ่ช้ หลังจากนัน้น�าเคร่ืองมอืทีผ่่านการพจิารณาจากผู้เชีย่วชาญ 

เข้าสู่การทดลองใช้เครือ่งมอื โดยน�าไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามใกล้เคยีงกบักลุม่ทีเ่กบ็จรงิ จ�านวน 35 

ฉบับและท�าการวัดความน่าเช่ือถือจากสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน (Coefficient of Reliability) ของแอลฟาของ

ครอนบาค (Cronbach’s alpha) ไม่น้อยกว่า 0.8 โดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท�างาน

และรายได้

ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ จ�านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการ และด้านการมีปฏิสัมพันธ์ โดยแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ของ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .961

ตอนที่ 3 แบบสอบถามการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา จ�านวน 21 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความหมาย ด้านสมรรถนะ ด้านเจตนารมณ์ และด้านผลกระทบ โดยแบบสอบถามมค่ีาสัมประสทิธิ์

ของความเชื่อมั่นเท่ากับ .973 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน จ�านวน 19 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านทรัพย์สิน ด้านการผลิต ด้านก้าวร้าว และด้านการเมือง โดยแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์ของ

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .885
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3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ส�าหรับการ

ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

 3.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ใช้ในการวิเคราะห์และน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท�างาน และรายได้

 3.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการวิเคราะห์

อธิบายถึงระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา และพฤติกรรมต่อต้าน

การปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

 3.3 การหาค่าสัมประสิทธ์ิสัมพันธ์ (Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อใช้ทดสอบ

สมมติฐานข้อที่ 1-2 โดยเกณฑ์หาค่าความสัมพันธ์ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538)

 3.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ใช้วิเคราะห์ตัวพยากรณ์ร่วมเพื่อท�านายตัวแปรท่ีจะศึกษาโดยพยากรณ์ถึงพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

ของพนักงานขนส่งมวลชน

สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ผลการศึกษาและผลการพยากรณ์ ที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมลูส่วนบคุคล พบว่า พนกังานขนส่งมวลชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 

198 คน คดิเป็นร้อยละ 62.26 มีอายุ 41-50 ปี จ�านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 32.39 ระดบัการศกึษาปริญญา

ตรี จ�านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 67.61 มีประสบการณ์ในการท�างานมากกว่า 6 ปี จ�านวน 235 คน คิด

เป็นร้อยละ 73.90 มีรายได้มากกว่า 30,001 บาท จ�านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 44.34

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา 

และพฤติกรรมต่อต้านการปฏบิตังิานของพนกังานขนส่งมวลชน พบว่า พนักงานขนส่งมวลชนมกีารรบัรูค้วาม

ยติุธรรมในองค์การโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.61, S.D. = 0.70) พนกังานขนส่งมวลชนมกีารมอบอ�านาจ

ในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.52) และพนักงานขนส่งมวลชนมีพฤติกรรม

ต่อต้านการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับน้อย ( = 1.88, S.D. = 0.68)
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3. ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย

ตารางที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับพฤติกรรมต่อ

ต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

ตัวแปร
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

r r2x100 p

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ -.003 0.00 .960

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับ

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวม

มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งมวลชน อย่างไม่มนัียส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ .01 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 1

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยากับพฤติกรรม

ต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

ตัวแปร
พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

r r2x100 p

การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา -.094 0.88 .093

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยากับ

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัตงิานของพนกังานขนส่งมวลชน พบว่า การมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยาในภาพ

รวมของพนักงานขนส่งมวลชนมคีวามสมัพนัธ์กับพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งมวลชน 

อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ไม่ยอมรับสมมติฐานที่ 2

ตารางที ่3 ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนของตวัแปรพยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณ์

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

ขั้นที่ ตัวแปรพยากรณ์ R R2 Adj R2 SE
est F p

1
ค่าคงที่

การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา
ด้านความหมาย

.164 0.027 .024 .672 8.78** 0.003

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรท่ีมีอ�านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของ

พนกังานขนส่งมวลชนมทีัง้หมด 1 ตวั คอื การมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยา ด้านความหมาย มค่ีาสมัประสิทธิ์

สหสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิานเท่ากับ .164 สามารถพยากรณ์พฤตกิรมต่อต้านการปฏบิตังิาน

ของพนักงานขนส่งมวลชนได้ร้อยละ 5.76 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติระดับ .01 และมีความคลาดเคล่ือนใน

การพยากรณ์เท่ากับ .672
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ตารางที่ 4 รูปแบบสมการพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน

ตัวแปรพยากรณ์ b SE b β t p

ค่าคงที่
การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา 

ด้านความหมาย

2.647
-.180

.258

.061
-

-.164
10.251**
-2.963**

.000

.003

**มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที ่4 พบว่าจากการวเิคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบข้ันตอน สามารถสร้างสมการพยากรณ์

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

พฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิาน = 2.64 -.180 (การมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยา ด้านความหมาย)  

เม่ือแปลงคะแนนดบิให้เป็นคะแนนมาตรฐาน (Z - Score) จะได้สมการพยากรณ์พฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตัิ

งานของพนักงานขนส่งมวลชน ในรูปแบบคะแนนมาตรฐานดังต่อไปนี้

พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน = -.164 (การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา ด้านความหมาย)

ดังน้ัน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การและการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา อย่างน้อย 1 

ตัวแปรสามารถพยากรณ์สมรรถนะในการท�างานของพนักงานขนส่งมวลชน จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

สรุปได้ว่า ยอมรับสมมติฐานที่ 3 

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 1.1 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การโดยรวมมีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

เนือ่งจากพนกังานขนส่งมวลชนรูส้กึว่าผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากองค์การกับงานทีไ่ด้รับมอบหมายมคีวามเหมาะ

สมกัน องค์การมีเกณฑ์ที่ใช้ในการก�าหนดผลตอบแทนที่มีมาตรฐาน และพนักงานได้รับการปฏิบัติท่ีดีจาก

เพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียม ดังนั้นหากพนักงานมีการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่มากขึ้นนั้น พฤติกรรม

ต่อต้านการปฏบัิตงิานไม่ได้เกดิขึน้ตาม สอดคล้องกบัแนวคดิการรบัรูค้วามยตุธิรรมในองค์การของ (Moorman, 

1991) กล่าวว่า ความยตุธิรรมในองค์การเกีย่วข้องกับวธิกีารหรือแนวทางท่ีพนักงานใช้ตดัสินว่าพวกเขาได้รบั

การปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานด้วยความยุติธรรม ซึ่งการตัดสินนี้จะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ

ตัวแปรในการท�างานอื่นๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุวิมล สุริย์วงศ์, 2554) ที่ได้ศึกษาเร่ือง 

ความสัมพันธ์ระหว่างการับรู้ความยุติธรรมภายในองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และการรับรู้พฤติกรรม

ต่อต้านการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความยุติธรรมภายในองค์การโดยรวมไม่มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์์  

(r = -.017)

 1.2 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาโดยรวมมีความ

สัมพันธ์กับพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชน อย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 เนื่องจากพนักงานให้ความส�าคัญกับงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถท�างานให้บรรลุตามเป้าหมายได้ 
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มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะในวิธีการท�างานแบบใหม่ๆ และหากท�างานไม่ส�าเร็จ จะส่งผลก

ระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนก ดังนั้นเมื่อพนักงานได้รับการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา

ที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานไม่ได้เกิดข้ึนตามมาเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 

(Bordin, Bartram and Casimir, 2007) ได้ท�าการศึกษาถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของการเสริมสร้างพลังอ�าใน

งานเชิงจิตวิทยาของพนักงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเทศสิงคโปร์พบว่า สาเหตุส�าคัญที่เป็นปัจจัยท�าให้

พนักงานเกิดพลังอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาคือการสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisory support) และ

ผลลัพธ์ของการเสรมิสร้างพลงัอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา คอืท�าให้พนักงานเกิดความพงึพอใจในงานและเกดิ

ความผูกพันขององค์การ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของ (Gitman and McDaiel, 2005) ได้ให้ความหมาย

ว่า การเสริมสร้างอ�านาจในงาน เป็นการกระบวนการแห่งการให้อิสระแก่ตนเอง การตัดสินใจและควบคุม

ทรัพยากรที่จ�าเป็นอันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

 1.3 สมมตฐิานการสร้างสมการพยากรณ์ที ่3 พบว่า การมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยา ด้าน

ความหมาย สามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งมวลชนได้ โดยสอดคล้อง

กับ (Thomas and Velthouse, 1990) ให้เหตุผลสนับสนุนว่า การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาจะช่วยเพิ่ม

ความสนใจฝักใฝ่ในงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความยืดหยุ่น ซึ่งน�าไปสู่ประสิทธิผลด้านการจัดการที่

สูงขึ้น และแต่ละองค์ประกอบของการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาของปัจเจกกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมที่น�าไปสู่ความมีประสิทธิผล ด้านการจัดการการรู้คิดด้านความหมาย มีผลต่อความยึดมั่นผูกพัน

และความทุ่มเทพลังในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Marinko Gunndlach and 

Douglas, 2002) เกีย่วกบัการเกดิพฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิาน พบว่า ปัจจยัทีท่�าให้เกดิพฤตกิรรมต่อต้าน

การปฏิบัติงาน โดยมีตัวแปรสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ นโยบายขององค์การท่ีไม่ยืดหยุ่น การ

แข่งขัน ภาวะผู้น�า กฎระเบียบหรือขั้นตอนการท�างาน และตัวแปรความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นเป็นผลมา

จากทั้งตัวบุคคลและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้

 1.1 การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยาเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีความเช่ือมั่นในความ

สามารถของตน องค์การควรให้ความส�าคัญกับการมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา ด้านความหมาย มาเป็น

แนวทางในการก�าหนดกลยุทธ์ และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานไปในทาง 

ที่ดีขึ้น

 1.2 การมอบอ�านาจในงานเชิงจิตวิทยา สามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน

ได้ องค์การจงึควรส่งเสรมิและสนบัสนุนกิจกรรมเพือ่เพิม่ระดบัการมอบอ�านาจในงานเชงิจติวทิยา ด้านความ

หมายให้กบัพนักงานในองค์การ เช่น การเปิดโอกาสให้พนกังานมกีารแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ใน

การท�างาน การจดัฝึกอบรมให้พนกังาน หรือการมอบหมายหน้าที ่ภารกจิส�าคญัให้ท�า ทีจ่ะส่งผลให้พนกังาน

ได้รบัส่ิงทีม่คีณุค่าจากการท�างานมากขึน้ อกีทัง้ยงัเสรมิสร้างความสมัพันธ์อนัดกีบัหวัหน้างาน เพือ่นร่วมงาน 

เพื่อลดการเกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงานลง
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2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งถัดไป

 2.1 พฤตกิรรมต่อต้านการปฏบิตังิาน มีแนวโน้มทีเ่กดิจากหลายสาเหตแุละหลายปัจจยั จงึควร

มีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม ที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านการปฏิบัติงาน ได้แก่ บุคลิกภาพ

ของตนเอง ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งในองค์การ ความเหน่ือยหน่ายในงาน การรับรู้การ

สนับสนุนจากองค์การ การมีส่วนร่วมในการท�างาน เป็นต้น
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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

Abstract

The objectives of this study were 1) to investigate factors: Quick ratio, Current ratio, Average, 

Account Receivable Turnover, and Account Payable Turnover affecting the profitability of companies 

that listed in the Stock Exchange of Thailand in Transportation and Logistics sector. 2) To analyze in 

terms of a guideline for analysis and consideration for investors who desired to invest in companies 

listed in the transportation and logistics sector. The independent variables used in this study were 

Quick ratio, Current ratio, Average Account Receivable Turnover, and Account Payable Turnover. The 

dependent variable was the profitability of companies that listed on the Stock Exchange of Thailand in 

Transportation and Logistics sector. The data used in this study were secondary data of 40 quarters 

from January 2011 to December 2021. The statistics for analyzing was multiple linear regression with 

ordinary least squares method at the statistical significant level of 0.05.
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The results shown that the factors of Quick ratio, Current ratio, Average Account Receivable 

Turnover, and Account Payable Turnover are not affected to the profitability of company that listed in 

the Stock Exchange of Thailand in Transportation and Logistics sector.

Keyword : Transport and Logistic, The Stock Exchange of Thailand, Current ratio

บทน�า

ในปัจจุบันหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีอัตราการเติบโต

ที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2558 ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในรูปแบบของบริการไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ไป

จนถึงการให้บริการในรูปแบบของโลจิสติกส์ที่ซึ่งประกอบด้วยการขนส่งจนกระทั่งรวมไปถึงการจัดเก็บและ

จัดส่ง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงปี พ.ศ.2554-2563e มีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.57 ต่อปีซึ่งเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ.2563 ที่ลดตัว

ลงเนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่มลูค่าเพิม่ทางธุรกิจดังกล่าวยังคดิเป็น 14.1% ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ�าปี (Nominal GDP) ประจ�าปี พ.ศ.2563 (ส�านักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563) 

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ที่ประเทศไทยและหลากหลายประเทศ

ทัว่โลกก�าลงัประสบปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักซึง่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเน่ืองจากการระบาดทีร่วดเรว็

ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจ�านวนมากส่งผลท�าให้หลายๆ ภาคธุรกิจต้องหยุดการด�าเนินงานจนส่งผลให้

หลายบริษัทขาดรายได้จนประสบผลขาดทุนในท่ีสุด ซึ่งสิ่งที่แย่ที่สุดคือการปิดตัวลงและการล้มละลายของ

บริษัทต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผลมาจากจ�ากัดการเข้า-ออก

ภายในประเทศ (ส�านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 2563) 

จากข้อมลูข้างต้นทีผู่ว้จิยัรวบรวมมาประกอบกบัผูว้จิยัได้มกีารศกึษาค้นคว้าจากงานวจิยัอืน่ๆ ที่

เกีย่วข้อง อาทเิช่นงานวจิยัของ ธนพร ทองพนู (2562) บ่งชีว่้าระยะเวลาเจ้าหนีก้ารค้าส่งผลต่อความสามารถใน

การท�าก�าไรของธรุกิจของบรษัิทในกลุม่อตุสาหกรรมรถยนต์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และงานวจิยัของ วลยัพร วงศ์ปราโมทย์ (2562) บ่งชีว่้าการรับช�าระจากลูกหน้ี การขายสินค้าและให้บริการ รวม

ถงึการจ่ายช�าระหนีส้นิ ส่งผลถงึความสามารถในการท�าก�าไรและประสทิธภิาพในการด�าเนนิงานของบรษิทัใน

อุตสาหกรรมแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานวิจัยของโชษิตา เปสตันยี และ 

ขวญักมล ดอนขวา (2561) บ่งชีว่้าระยะเวลาในการเกบ็เงนิจากลกูหนี ้และระยะเวลาในการจ�าหน่ายสนิค้าคง

เหลือ รวมไปถึงการขยายเวลาในการจ่ายช�าระหนี้สง่ผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจอาหารและ

เครือ่งดืม่ของบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ผูว้จิยัจงึเชือ่ว่าธรุกจิขนส่งและโล

จสิติกส์นัน้อาศยัสภาพคล่องทีส่งูมากโดยเฉพาะในกลุม่ของการบนิ เนือ่งจากมต้ีนทุนทีต้่องแบกรบัสงูมากอาทิ

เช่น ค่าเช่า ซ่อมบ�ารุง จัดเก็บ เป็นต้น หากขาดรายได้เพียงไม่นานและบริษัทมีเงินทุนคงเหลือไม่เพียงพอจะ

ท�าให้ขาดสภาพคล่องและประสบผลขาดทนุได้ ดงัน้ันผูว้จิยัจงึก�าหนดตวัแปรต้นทีเ่กีย่วข้องกบัหวัข้อดงักล่าว

ดงันี ้อตัราส่วนเงนิทุนหมนุเวยีน อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนเร็ว ระยะเวลาลูกหน้ี และระยะเวลาเจ้าหน้ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการท�าก�าไรของบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์กลุม่ขนส่งและโลจสิตกิส์มากหรอืน้อย

เพียงใด หรืออาจจะไม่ส่งผลเลย เพ่ือวัดความสามารถในการท�าก�าไรในธุรกิจและสามารถน�าข้อมูลที่ได้จาก
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การวิจัยไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาให้กับนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน

เร็ว ระยะเวลาเก็บหน้ี ระยะเวลาจ่ายช�าระหนี้ กับความสามารถในการท�าก�าไรของธุรกิจที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

2. เพื่อวิเคราะห์เป็นแนวทางวิเคราะห์และพิจารณาให้กับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนในบริษัทท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ผูว้จิยัได้ท�าการสบืค้น จากเอกสารทางวชิาการและงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ มรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระยะเวลาลูกหนี้การค้า

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้วัดความสามารถในการเรยีกเกบ็หนีท้างการค้าเช่นเดียว

กบั อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (Account Receivable Turnover) แต่อัตราส่วนน้ีจะบ่งชีถึ้งจ�านวนวันใน

รอบปีบัญชีที่บริษัทได้เรียกเก็บจากลูกหนี้การค้า มีสมการดังนี้ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 

ผลลัพธ์แสดงถึงจ�านวนวันโดยเฉลี่ยที่กิจการรับช�าระหนี้จากลูกหนี้ได้ ถ้ามีค่า(จ�านวนวัน)มาก

แสดงถงึกจิการใช้ระยะเวลาในการรบัช�าระหนีจ้ากลูกหน้ีการค้ามาก ถ้ามค่ีา (จ�านวนวนั) น้อยแสดงถึงกจิการ

ใช้ระยะเวลาในการรับช�าระหนี้จากลูกหนี้การค้าน้อย โดยส่วนใหญ่รับช�าระเงินได้เร็วจะเป็นผลดี

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้าเป็นอัตราส่วนท่ีใช้วดัความสามารถในการเรยีกเก็บหนีท้างการค้า  

โดยอัตราส่วนน้ีจะบ่งบอกถึงจ�านวนครั้ง (โดยเฉล่ีย) ในรอบปีบัญชีที่บริษัทได้เรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า 

มีสมการดังนี้ 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(ครั้ง) = 
รายได้จากการขาย

ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)

ผลลพัธ์มหีน่วยเป็นครัง้แสดงถงึความสามารถในการเรยีกเกบ็หนีท้างการค้า หากค่าอตัราส่วนนีส้งู

จะแสดงถงึความมีประสทิธภิาพในการแปรลกูหนีก้ารค้าเป็นเงนิสด (ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, 2561)

โดยในงานวิจยัเล่มนีผู้้ท�าการวจิยัจะเลอืกใช้อัตราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้าเพือ่เป็นตวัชีวั้ดของ

ตัวแปรตามคือ ระยะเวลาลูกหนี้การค้า

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า

ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่เป็นอตัราส่วนทีใ่ช้วดัความสามารถในการช�าระหนีท้างการค้าเช่นเดียวกบั  

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (Account Payable Turnover) แต่อัตราส่วนนี้จะบอกถึงจ�านวนวันในรอบ

ปีบัญชีที่บริษัทได้ช�าระหนี้เจ้าหนี้การค้า มีสมการดังนี้
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ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย(วัน) = 365/อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

ถ้ามีค่า (จ�านวนวัน) มากแสดงถึงกิจการมีระยะเวลาในจ่ายช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้ามาก  

ถ้ามีค่า (จ�านวนวัน) น้อยแสดงถึงกิจการมีระยะเวลาในการจ่ายช�าระหนี้เจ้าหนี้หนี้การค้าน้อย 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้าเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการช�าระหนี้ให้กับเจ้า

หนี้การค้า โดยอัตราส่วนนี้จะบ่งบอกถึงจ�านวนคร้ัง (โดยเฉล่ีย) ในรอบปีบัญชีท่ีบริษัทได้ช�าระเจ้าหนี้การค้า 

มีสมการดังนี้

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (ครั้ง) = 
ต้นทุนขายสินค้า

เจ้าหนี้การค้า	(เฉลี่ย)

ผลลัพธ์มีหน่วยเป็นครั้งแสดงถึงความสามารถในการช�าระหนี้ทางการค้า หากอัตราส่วนนี้สูงจะ

แสดงถงึความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารเงนิเพือ่ช�าระหน้ีเจ้าหน้ีการค้า (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

2561)

โดยในงานวจิยัเล่มน้ีผูท้�าการวจิยัจะเลอืกใช้อัตราส่วนหมนุเวยีนเจ้าหนีก้ารค้าเพือ่เป็นตวัชีว้ดัของ

ตัวแปรตามคือ ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

อัตราส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ระยะสั้นด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนที่

แปรสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว เพ่ือทราบถึงสภาพคล่องที่แท้จริงของบริษัท ถ้าอัตราส่วนน้ีสูงแสดงให้ว่าบริษัท

มีความคล่องตัวสูง สามารถช�าระหนี้ได้เร็ว โดยปกติอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วอยู่ที่ 1 : 1 ก็ถือว่าเหมาะสม

แล้ว โดยมีสมการดังนี้

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว(เท่า) = 
สินทรัพย์หมุนเวียน-สินค้าคงเหลือ

หนี้สินหมุนเวียน

ผลลพัธ์มหีน่วยเป็น เท่า จะแสดงถงึการทีก่จิการมีสินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหน้ีสินหมนุเวียนเท่าใด 

ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกแสดงถึงกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ถ้าผลลัพธ์เป็นลบแสดงถึง

กิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เป็นอัตราส่วนที่ใช้ช้ีความสามารถของกิจการในการจ่ายช�าระหน้ีระยะสั้น อัตราส่วนนี้มักจะใช้

เป็นเครือ่งชีฐ้านะทางการเงนิระยะสัน้ของกจิการ ถ้าอตัราส่วนนีม้ค่ีาสงูจะหมายความว่ากจิการมคีวามคล่อง

ตัวมาก มีสมการดังนี้

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน(เท่า) = 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

รวมหนี้สินหมุนเวียน

ผลลพัธ์มหีน่วยเป็น เท่า จะแสดงถงึการทีก่จิการมีสินทรัพย์หมนุเวยีนต่อหน้ีสินหมนุเวียนเท่าใด 

ถ้าผลลัพธ์เป็นบวกแสดงถึงกิจการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ถ้าผลลัพธ์เป็นลบแสดงถึง

กิจการมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561)
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5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่อง ความสามารถในการท�าก�าไร

ความสามารถในการท�าก�าไร คือ การวัดความสามารถของกิจการในการด�าเนินงาน ก�าไร หมาย

ถึง เงินส่วนท่ีเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดรายได้หักลบกับรายได้จากการด�าเนินงาน 

“ก�าไร” มกัใช้เป็นเคร่ืองมอืในการประเมนิความสามารถของธรุกจิในการสร้างรายได้เมือ่เทียบกบัค่าใช้จ่ายรวม

ไปถงึต้นทนุอืน่ๆ ในช่วงระยะเวลาทีก่�าหนด ซึง่ส่วนนีม้คีวามส�าคญัต่อนักลงทนุรวมไปถึงเจ้าหน้ี เน่ืองจากคน

กลุม่นีย่้อมให้ความสนใจกับกิจการทีส่ร้างก�าไรหรือผลตอบแทนทีสู่ง กจิการทีจ่ะอยู่รอดในระยะยาว จะต้องมี

รายได้ไม่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อจะมีก�าไรเพียงพอในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ และ

เงินปันผลส�าหรับเจ้าของกิจการ (กมลวรรณ พิมพ์แพทย์, อ้างใน วลัยพร วงศ์ปราโมทย์, 2562) 

อัตราก�าไรสทุธิจะสะท้อนให้เราเหน็ถงึ ก�าไรหลงัหกัค่าใช้จ่ายและเสยีภาษแีล้วว่าเป็นร้อยละเท่าไร

ต่อยอดขาย อัตราส่วนนี้จะสะท้อนถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากต้นทุนค่าสินค้าเพียงอย่างเดียว 

ยิ่งสูงจะยิ่งสะท้อนถึงความสามารถในการท�าก�าไรสุทธิของกิจการ

อัตราก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) = 
ก�าไรสุทธิ

ยอดขาย
 X 100

กรอบแนวคิด

ตัวแปรอิสระ คือ

     - ระยะเวลาลูกหนี้การค้า

     - ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า

     - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

     - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ของหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

ตัวแปรต้น

- ระยะเวลาลูกหนี้การค้า

- ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

ตัวแปรตาม

ความสามารถในการท�าก�าไร

ภาพที่	1	กรอบแนวความคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย

งานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) เก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างจ�านวน 8 บริษัท ช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2564 เป็นข้อมูลราย

ไตรมาสทั้งหมดจ�านวน 40 ไตรมาส

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) ซึ่งเป็นการน�าข้อมูล

ที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 

อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนเรว็ ระยะเวลาลกูหน้ี และระยะเวลาเจ้าหน้ี กับตวัแปรตามคอื ความสามารถในการท�า
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ก�าไรของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูแบบการวเิคราะห์สมการถดถอย

เชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) โดยมีสมการดังนี้ 

NPM = α + β1CR + β2QR + β3AAR + β4AAP + ε
โดย

CR  = อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

QR  = อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว

AAR  = ระยะเวลาลูกหนี้การค้า 

AAP  = ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า

NPM  = อัตราส่วนทุนหมุนเวียน

β   = สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน

α   = ค่าคงที่

สรุปผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัยแยกตามตัวแปร

Company SIG Coefficient R-Square Adjust R-Square

AOT 0.1334 98.8586 0.5375 0.4862

BTS 0.6653 -11.7102 0.3213 0.2459

JUTHA 0.8437 2.6726 0.2010 .01122

PSL 0.3210 -35.5375 0.1805 0.0894

RCL 0.0420 -39.3433 0.5090 0.4544

THAI 0.0935 83.4260 0.9903 0.9892

TSTE 0.8505 -1.6078 0.1912 0.1014

TTA 0.6942 -18.9334 0.0438 -0.0623

ตารางที่ 2 สรุปผลการวิจัยแยกตามอัตราส่วน

CR QR AAR AAP

AOT - - - -

BTS - - - -

JUTHA - - - -

PSL - - - -

RCL - x x x

THAI - - - x

TSTE - - - -

TTA - - - -

- ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
X มีนัยส�าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น 95%
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จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 8 บริษัทพบว่า มี 6 บริษัทที่ระยะเวลาลูกหนี้การค้า ระยะเวลา

เจ้าหนีก้ารค้า อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนเรว็และอัตราส่วนทนุหมนุเวยีนไม่ส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไร

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทีิร่ะดบั 0.05 ส่วนบรษิทั THAI พบว่ามอัีตราส่วนระยะเวลาเจ้าหนีก้ารค้าทีส่่งผลต่อ

ความสามารถในการท�าก�าไรอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ 0.05 และบรษิทั RCL มี 3 อัตราส่วนทีส่่งผลต่อ

ความสามารถในการท�าก�าไรอย่างมนัียส�าคญัทางสถติคิอื อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนเร็ว ระยะเวลาลูกหนีก้ารค้า  

และระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า และมีค่า Sig. รวมอยู่ที่ 0.04 ซึ่งแสดงว่ามีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาปัจจัยทางด้านสภาพคล่องที่ส่งผลต่อการท�าก�าไรของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีปัจจัยที่น�ามาศึกษา 4 ปัจจัย ซึ่งจะสามารถน�ามาอภิปราย

ผลการศึกษา ได้ดังนี้

1. ระยะเวลาลูกหนี้การค้า จากการวิจัยพบว่า ระยะเวลาลูกหนี้การค้าส่งผลต่อความสามารถใน
การท�าก�าไรของบริษัท ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จ�านวน 1 บริษัท จากทั้งหมด 8 บริษัท

2. ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้า จากการวิจัยพบว่า ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าส่งผลต่อความสามารถ
ในการท�าก�าไรของบริษัท ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จ�านวน 2 บริษัท จากทั้งหมด 8 บริษัท

3. อตัราส่วนทนุหมนุเวยีน จากการวจัิยพบว่า อตัราส่วนทนุหมนุเวยีนไม่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการท�าก�าไรของบริษัท ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัญญา สิงห์วะราช (2562)

4. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว จากการวิจัยพบว่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วส่งผลต่อความ
สามารถในการท�าก�าไรของบริษัท ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% จ�านวน 1 บริษัท จากทั้งหมด 8 บริษัท

5. ผลการศกึษาพบว่า 7 บรษิทัไม่ส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกับงานวจิยัอืน่ๆ ทีผ่่านมา ซึง่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการศึกษาคนละกลุม่ธุรกจิ

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มเีพยีงบริษทั RCL เท่าน้ันทีค่่า Sig ออกมา 0.04 ซึง่พบว่าม ี3 อัตราส่วน

คอือตัราส่วนทนุหมนุเวยีนเรว็ ระยะเวลาลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาเจ้าหนีก้ารค้าส่งผลต่อความสามารถใน

การท�าก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ผู้วิจัยสรุปว่า ระยะเวลาลูกหนี้การค้า ระยะเวลาเจ้า

หนี้การค้า อัตราส่วนทุนหมุนเวียน อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ไม่ส่งผลต่อ ความสามารถในการท�าก�าไรของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของหมวดขนส่งและโลจิสติกส์

ข้อเสนอแนะการน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เพื่อวิเคราะห์เป็นแนวทางวิเคราะห์และพิจารณาให้กับนักลงทุน ที่ต้องการลงทุนในบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ จากผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้บ่งชี้ว่า ระยะเวลา 

ลูกหนี้การค้า, ระยะเวลาเจ้าหน้ีการค้า,อัตราส่วนทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว ไม่ส่งผลต่อ

การท�าก�าไรในบริษัทกลุ่มตัวอย่างในอัตราส่วน 1:8 บริษัท ดังนั้นผู้วิจัยขอแสดงความคิดเห็นว่าอัตราส่วน 

ดังกล่าวไม่ส่งผลต่อความสามารถในการท�าก�าไรในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มขนส่งและ 

โลจิสติกส์ อย่างมีนัยส�าคัญ ถ้าหากจะวิเคราะห์และพิจารณาในการลงทุนในกลุ่มบริษัทดังกล่าวอาจจะใช้

อตัราส่วนดงักล่าวในการวเิคราะห์และพจิารณาไม่ได้ แต่ผู้วจิยัยังเห็นด้วยกับการลงทนุในกิจการทีม่อัีตราส่วน 

ระยะเวลาลูกหนีก้ารค้า, ระยะเวลาเจ้าหนีก้ารค้า, อตัราส่วนทนุหมนุเวียน และอัตราส่วนทนุหมนุเวยีนเร็วท่ีดี 
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

เพื่อให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากข้ึนอันจะเป็นประโยชน์ใน

การอธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านการน�าตัวแปรอิสระมาใช้หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน  

ผู้ท�าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

1. จากการเก็บข้อมูลพบว่ามีหลายบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มขนส่งและโล

จิสติกส์แต่ยังมีช่วงเวลาเก็บข้อมูลไม่ถึง 10 ปี จึงอยากเสนอให้ท�าการวิจัยในหัวข้อนี้อีกครั้งในอีก 5-10 ปี

ถัดไปเพ่ือจะได้มีกลุ่มตัวอย่างที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

(BEM),บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (KEX),บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) 

(WICE) และ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (JWD) เป็นต้น (ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ม.ป.ป.)

2. จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่างถึงแม้จะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่มีรูปแบบการ

ด�าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันพอสมควร เช่น AOT เป็นสนามบิน RCL เป็นบริษัทเดินเรือ ซึ่งความแตกต่างอาจ

ส่งผลกระทบต่อการวิจัย เสนอให้ในการศึกษาคร้ังหน้า แยกประเภทตามรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ เช่น เดิน

เรือ สายการบิน เป็นต้น
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรซื้อผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจำกยำงคอมพำวด์ของผู้บริโภค
ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

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

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

Abstract

The purposes of this research included the following: (1) To study the purchase of goods 

by rubber compound consumers in the Bangkok metropolitan region; (2) To study personal factors that 

affect to the purchase goods and products from rubber compound and (3) To study the relationship 

between marketing mix factors (4Ps) and consumers’ purchases of goods and products from the 

rubber compound in the Bangkok metropolitan area. The samples are consumers those who interest 

and want to purchase products from rubber compounds in the Bangkok metropolitan region of 400 

people. This research used a quantitative research methodology. The tool for data collection was the 
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questionnaire between December 2021 to January 2022. Analyzed data by frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and Pearson Correlation Coefficient. The study revealed these results:  

(1) The results of the study on the decision-making process for purchasing products from rubber  

compounds found that opinions about the decision-making process for purchasing products made from 

rubber compounds are at a high level (=4.15, standard deviation = 0.53); (2) The statistical significance 

of different samples of personal factors, such as occupation and monthly income, on the purchase of 

goods products from the rubber compound of consumers in the Bangkok metropolitan region. The 

different samples of personal factors, such as gender, age, and education, do not affect the purchase 

of goods from rubber compound by consumers in the Bangkok metropolitan region at the statistical 

significance level of 0.05; and (3) Marketing Mix Factor (4Ps) has a relationship with the purchase of 

goods from rubber compound consumers in the Bangkok metropolitan region at a high level. 

Keyword : Purchasing of Goods, Consumer, Products made from rubber compound

บทน�า

ยางพารา หรือยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส�าคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

เน่ืองจากประเทศไทยมีการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก นับต้ังแต่  

พ.ศ. 2534 เป็นต้นมาโดยใน พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมกีารผลิตยางพารา จ�านวน 3.16 ล้านตนั ท�าให้สามารถ

สร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละกว่า 400,000 ล้านบาท (ส�านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัยะลา, 2562) โดย

เฉพาะน�า้ยาง (Latex) ซึง่เป็นผลติผลทีไ่ด้จากท่อล�าเลยีงอาหารในส่วนเปลอืกของต้นยางพารา สามารถน�ามา

ใช้เป็นวตัถดุบิในการท�าผลติภณัฑ์ยางชนดิต่างๆ ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท ตัง้แต่อุตสาหกรรม

หนัก เช่น การผลิตยางรถยนต์ ไปจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือน (ส�านักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร, 2553) แต่

เนือ่งจากราคายางมคีวามผนัผวนตามสภาวะเศรษฐกจิโลกจงึมกีารแปรรูปยางดบิให้มคีณุสมบตัเิหมาะสมใน

การน�าไปใช้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อเพิ่มมูลค่าของยางในการส่งออก 

ยางคอมพาวด์ (Rubber compound) เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยางเพื่อการส่งออก และ

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพยางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นยางธรรมชาติที่มีส่วน

ผสมของยางกับสารเคมีต่าง ๆ ที่ได้บดผสมให้มีความเป็นเน้ือเดียวกัน พร้อมที่จะขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง 

ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะแก่การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายประเภทต่าง ๆ อาทิ ยางรถยนต์ 

ถุงมือยาง ยางรองคอสะพาน ท่อยาง ยางรัดของ โอริง สายพาน ปลั้กสนาม (ในส่วนที่เป็นยาง) เป็นต้น การ

ผลิตยางคอมพาวด์ของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใช้ยางธรรมชาตเิป็นวตัถดุบิหลัก ซึง่ในอุตสาหกรรมยางคอม

พาวด์ของไทยมมูีลค่าตลาดราว 7.5 พนัล้านบาท โดยตลาดส่งออกมีสดัส่วนสงูถงึ 99.0% ของปรมิาณจ�าหน่าย

ทั้งหมด ขณะที่ส่วนแบ่งในตลาดโลกอยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศเกาหลีใต้ 

จากรายงานของศนูย์วิจยักรงุศรพีบว่า การผลติยางคอมพาวด์ของประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง วัดได้จากปริมาณส่งออกที่มีแนวโน้มเติบโต 3.0-4.0% ต่อปี ตามการขยายตัวของความต้องการใน

จีนซึ่งเป็นตลาดหลักเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ภายหลังจากที่รัฐบาลจีนมีนโยบายสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะผลักดันให้ความต้องการยางคอมพาวด์เติบโตมายิ่งขึ้น  
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(ศูนย์วิจัยกรุงศรี, 2564) ส�าหรับในปัจจุบันยางคอมพาวด์ได้รับความนิยามในการน�ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของ

อุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือยาง ขอบยาง ชิ้นส่วนอะไหล่อุปปกรณ์ต่างๆ 

เนื่องจากยางคอมพาวด์มีคุณสมบัติในการยึดติดที่สูง และมีความแข็งแรง (ชาญชัย พรหมจรรย์, 2559) จาก

การเติบโตของตลาดยางคอมพาวด์ ที่ได้รับความนิยมในการน�ามาแปรรูปเพื่อท�าเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้า

ต่างๆ อย่างหลากหลายในปัจจุบัน 

ผู้วิจัยจึงเห็นโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของตลาดยางคอมพาวด์ รวมถึงมีความสนใจที่จะศึกษา

เกีย่วกบั ปัจจยัทีม่ผีลต่อการซ้ือสนิค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพือ่ทราบถงึการเลอืกซือ้สนิค้าของผูบ้รโิภค และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจเลือกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ของผูบ้รโิภค ซึง่ข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัในครัง้นีส้ามารถน�าไปใช้ เพือ่

เป็นประโยชน์ในการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสม ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวม

ถึงผู้ประกอบการสามารถน�าข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ

เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในตลาดยางคอมพาวด์ต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่มีต่อ

การเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) ท่ีมีต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู ้บริโภค ในพื้นท่ี

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑลครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาค้นคว้าแนวคดิ ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยมีการน�าเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางคอมพาวด์

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6. กรอบแนวคิดการวิจัย
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยส่วนบคุคล คอืปัจจยัหนึง่ทีท่�าให้พนกังานในองค์การแต่ละคนมพีฤตกิรรมทีแ่สดงออกในที่

ท�างานแตกต่างกนั ซึง่ปัจจยัด้านลกัษณะส่วนบคุคล มอีงค์ประกอบ ได้แก่อายุ เนือ่งจากผลงานของพนักงาน 

และประสบการณ์ในการท�างานมักมีความเก่ียวข้องกับอายุของพนักงาน และสามารถน�ามาใช้ในการปฏิบัติ

งานเพือ่ให้เกดิผลติผลสูงได้ เพศแม้จะมผีลจากการศกึษาทัว่ไปว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตก

ต่างกันในเรือ่งความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท�างาน แรงจูงใจ การปรบัตวัทางสงัคม และความ

สามารถในการเรียนรู้แต่ในการศึกษาทางจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย  

ส่วนเพศชายจะมีความคิดเชิงรุกและก้าวไกล, สถานภาพสมรส และอายุงาน พนักงานที่มีอายุงานมาก

หรือท�างานในองค์การมานานจะมีผลงานและความพึงพอใจในงานสูงกว่าพนักงานใหม่ (กรรณิการ์ เหมือน

ประเสริฐ, 2548) นอกจากน้ียังมีงานศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่าบุคคลแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง

กันออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได้จากภายนอกที่บุคคลคนอ่ืนสามารถมองเห็นได้และลักษณะภายในจิตใจ

ที่ เช่น เพศ อายุ การศึกษาอาชีพ รายได้ สังคมและศาสนา เป็นต้น ดังนั้นการศึกษาถึงปัจจัยเหล่านี้จะช่วย

ให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปัจจัยท่ีแตกต่างกันล้วนส่งผลต่อลักษณะทางจิตวิทยา 

ทัศนคติ และความรู้สึกที่แตกต่างกัน (พัทร์ธากานต์ โสภณเชาว์กุล, 2563)

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และทรรศนะของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนบุคคล 

สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลที่สามารถวัดได้ซึ่งมีอิทธิพล

ต่อทัศนคติ พฤติกรรมและการแสดงออกที่แตกต่างกัน โดยปัจจัยส่วนบุคคล มีองค์ประกอบท่ีหลากหลาย  

ซึ่งส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดือน มาใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภค ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการน�าเสนอ และจูงใจผู้บริโภคให้เกิดความรู้สึก

ต้องการ และมคีวามปรารถนาทีจ่ะบรโิภคสนิค้า โดยในงานวจิยัชิน้นีส่้วนประสมทางการตลาดจะเป็นของธรุกจิ

ยางคอมพาวด์ ซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญัในการด�าเนินงานของธรุกิจ ประกอบไปด้วย 4 ประการ (4Ps) ดงันี้

 1) ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึ ส่ิงท่ีถูกน�าเสนอขาย หรือน�าเสนอในรูปแบบธุรกิจ เพือ่ก่อให้

เกิดการจูงใจ และเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีความน่าสนใจ ดึงดูด

และมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่มีคุณค่า มีประโยชน์ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันระหว่างตัว

ผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการรายอื่น

 2) ราคา (Price) หมายถึง การแลกเปลี่ยนโดยส่วนมากจะเป็นจ�านวนเงินที่ถูกก�าหนดขึ้นจาก

ต้นทุนของสินค้า หรือบริการ โดยในการก�าหนดราคาหรือต้นทุนนักการตลาดหรือผู้ประกอบการจ�าเป็นต้อง

มีการวิเคราะห์ และค�านวณราคาที่มีความเหมาะสมในท้องตลาดเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดกระบวนการตัดสิน

ใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้า 

 3) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) หมายถึง ช่องทางหรือกระบวนการที่ผู้ผลิตจะส่งออก

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของตนเองไปยังผู้บริโภค โดยช่องทางการจัดจ�าหน่ายจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ท�าเลที่
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ตั้ง และสถานท่ีเพื่อก่อให้เกิดการเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และเป็นการอ�านวยความสะดวกในการใช้บริการแก่

ผู้บริโภค โดยช่องทางการตลาดหากมีการวิเคราะห์ให้เหมาะสมจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดและการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

 4) การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือในการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภค

ทราบถึงสินค้า ที่ต้องการจ�าหน่าย โดยในการส่งเสริมช่องทางการตลาดสามารถใช้กลยุทธ์ในการสื่อสาร

ได้อย่างหลากหลายเพื่อให้เกิดการจูงใจ โน้มน้าว และมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค โดยช่องทางในการสื่อสาร 

สามารถแบ่งได้เป็น 4 ช่องทางดังนี้ 1) ส่งเสริมการตลาดผ่านพนักงานขาย 2) ส่งเสริมการตลาดผ่านโฆษณา  

3) ส่งเสริมการตลาดผ่านการส่งเสริมการขาย และ 4) ส่งเสริมการตลาดผ่านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้า และเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกต้องการสินค้า หรือบริการนั้นๆ

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึงกระบวนการในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์

ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รงุเทมหานครและปรมิณฑล โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้รบัมาพจิารณาเปรยีบเทยีบประกอบการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออย่างมีเหตุผลในการซื้อสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ คือ

 1) กระบวนการการรับรู้หรือตระหนักถึงปัญหา คือการที่ผู้บริโภคจะเกิดความต้องการและ

ความจ�าเป็นในสินค้า เพื่อมาแก้ไขหรือเติมเต็มปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้บริโภค

 2) กระบวนการค้นหาข้อมูล คือกระบวนการหลังจากการที่ผู้บริโภครับรู้ปัญหา และพยายาม

ค้นหาข้อมลูจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ประกอบด้วย แหล่งด้านบคุคล ด้านแหล่งการค้า ด้านแหล่งประสบการณ์ 

และด้านแหล่งชุมชน เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 3) กระบวนการประเมนิผลทางเลอืก จากข้อมลูทีไ่ด้ในขัน้ทีส่องน�ามาพิจารณาเลอืกผลติภณัฑ์

ต่างๆ หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคือ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การให้ประเมินความส�าคัญส�าหรับ

คณุสมบติัผลิตภณัฑ์ได้แก่ เรือ่งของราคาเหมาะสมคุณภาพและความน่าเชือ่ถือเกีย่วกบัตราสนิค้า น�ามาเปรยีบ

เทียบกับยี่ห้ออื่นๆ หน้าที่ของนักการตลาดที่ในขั้นนี้คือ การสร้างความเหมาะสมในส่วนประสมด้านต่างๆ

 4) การตดัสนิใจซือ้ การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์อนัใดอนัหนึง่ หลงัจากมกีารประเมนิผลทางการ

เลือกต่างๆ มาแล้วผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการมากที่สุด

 5) การประเมินหลังการซื้อ เป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้

แล้ว ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแบบของความรู้สึกและการกระท�าที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าในครั้งต่อไป

4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางคอมพาวด์

ยางคอมพาวด์ (Rubber Compound) คือ ยางที่มีการผสมสารเคมีต่างๆ เช่น สารวัลคาไนซ์  

สารตัวเร่ง ปฏิกิริยา สารตัวเติม เป็นต้น พร้อมที่จะน�าไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยางล้อ 

ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรองคอสะพาน ท่อยาง โดยการจะผลิตยางคอมพาวด์ต้องอาศัยเทคโนโลยี

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกสตูรเคมยีางและการผสมยาง เพือ่ให้ได้ยางคอมพาวด์ทีน่�าไปขึน้รปูและคงรปูเป็น

ผลิตภัณฑ์ยางที่มีสมบัติตามที่ต้องการ จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยางคอมพาวด์
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสารและและทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานวิจัยเรื่อง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการซ้ือสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 

มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

สมชาย ชลารักษ์ (2559) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมุมมองในการเลือกซื้อ

ยางรถยนต์ของลูกค้าในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อมุมมองในการเลือกซื้อยางรถยนต์ในเขตอ�าเภอเมือง

จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 56.25 มีอายุ  

22-30 ปีมกีารศกึษาระดบั ปรญิญาตรมีอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได้เฉลีย่ 25,001-35,000 บาท 

นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้าน เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ มีแนวความ

คิดและมุมมองในการเลือกเลือกซื้อยางรถยนต์ที่ไม่แตกต่างกันในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อมุมมองในการเลอืกซือ้ยางรถยนต์ของลกูค้า ได้แก่ ด้านผลติภัณฑ์ผลต่อมมุมองในการเลอืก

ซื้อยางรถยนต์ของลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมทางกายภาพตามล�าดับ 

ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา สถานที่จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ

จัดการไม่ส่งผลต่อมุมมองในการเลือกซื้อยางรถยนต์ของลูกค้าในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

พรสุดา ปานเกษม (2557) ได้ท�าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ กรณีศึกษา ห้างหุ ้นส่วนจ�ากัดสุชาดา  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ศูนย์บรกิารยางรถยนต์ ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี  

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีธรุกจิส่วนตวั สถานภาพสมรส และมรีายได้เฉล่ียต่อเดอืนที ่15,00-30,000 บาท  

ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับปัจจัยทางการตลาดธุรกิจบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าอันดับ

หนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ

ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 

ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ การศึกษา อาชีพ สถานภาพรายได้ที่แตกต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

บรกิารทีแ่ตกต่างกัน เมือ่วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ เพศ อาชพี รายได้มคีวาม

สมัพนัธ์กบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารด้านการเลือกใช้บริการ ในข้อกลุ่มสินค้าทีเ่ลือกใช้บริการ และ

ปัจจยัทางการตลาดธรุกจิบรกิารมีความสมัพันธ์กับกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการศนูย์บริการยางรถยนต์

เกษมพจน์ ธนากิจวิสิฐสุ (2554) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและแรงจูงใจ

ภายในองค์กรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา โดยมีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดและแรงจูงใจภายในองค์กรท่ี

มีผลต่อ การตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซี ผลการวิจัย พบว่า ธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น

โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม อิเล็คทรอนิคส์ มีการผลิตชิ้นงานกล้องถ่ายรูป และใช้ชนิดของถุงมือยางไนไตร 

12” เมือ่พิจารณาถงึปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการ ตดัสนิใจซือ้ถงุมอืยางเอสทซี ีพบว่าลกูค้าให้ความ

ส�าคัญด้านผลิตภัณฑ์ในการตัดสินใจซื้อถุงมือยางมาก ที่สุดตามด้วย ด้านราคา ช่องการจัดจ�าหน่ายและการ
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ส่งเสรมิการตลาด ส�าหรบัแรงจงูใจภายในองค์กร ในการตดัสินใจซือ้ถงุมอืยางเอสทซี ีพบว่าแรงจงูใจทีเ่ป็นตวั

เงนิมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่าแรงจงูใจทีไ่ม่เป็นตวัเงินและส่วนประสม

ทางการตลาดด้าน การส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ถงุมอืยางเอสทซี ีอย่างมนียั ส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05 โดยส่วนประสมทางตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยาง

มากที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจที่ไม่เป็นเงิน ในขณะที่แรงจูงใจที่เป็นตัว เงินและส่วนประสมทางการตลาดด้าน 

ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีอย่างมี นัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05

6. กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น/ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

จากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์

ส่วนประสมทางการตลาด

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู ้บริโภคในพื้นท่ี

กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ใช้วธีิการวิจยัแบบเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้การส�ารวจ (Sur-

vey Research) เพื่อศึกษาการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความ

สัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 8 สัปดาห์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 

โดยทางผู้วิจัยได้มีการก�าหนดรูปแบบ และด�าเนินการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

 1.1 ประชากร

 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ในช่วง  

1-12 เดือนที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น ผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้าจาก

ยางคอมพาวด์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึง มกราคม 2565 และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ�านวนประชากรที่แน่ชัดได้ จึงก�าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการค�านวณ

หาขนาดตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ�านวนประชากร โดยใช้สูตรของ Cochran (1977) ก�าหนดระดับระดับความ

เชื่อมั่น 95% และเก็บข้อมูลจาก ผู้บริโภคท่ีสนใจและต้องการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ และอาศัยอยู่ใน

เขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จ�านวน 400 คน
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2. การสร้างเครื่องมือและเครื่องมือในการวิจัย

 2.1 การสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั เพือ่ให้ได้ใช้แบบสอบถามทีม่คีณุภาพ ผูว้จัิยด�าเนินการ

สร้างแบบสอบถาม ดังนี้

  1) ศึกษาข้อมูลจาก ต�ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อมาใช้

เป็น แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของงานวิจัย 

  2) ก�าหนดค�าถามคัดกรองกลุ ่มตัวอย่างและค�าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ

ประชาชน ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์ของการวิจัย 

  3) สร้างแบบสอบถามโดยการสร้างแบบสอบถามมีลักษณะค�าตอบ 5 ความคิดเห็น คือ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

  4) น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าจาก

ยางคอมพาวด์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน 

  5) น�าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา  

(Coefficient Alpha) ของครอนบัค (Cronbach) จ�านวน 30 ชุด และได้ค่าความเชื่อมั่น 0.814 ถือว่ามีค่าความ

เชื่อมั่นมากกว่า 0.7 สามารถน�าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ

สนิค้าจากยางคอมพาวด์ของผูบ้รโิภคในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยผู้วจิยัได้ออกแบบเครือ่งมอื

จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี รวมถงึทบทวนวรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง โดยมรีายละเอยีดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คอื

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการแจกแบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากเป็นวิธี

การที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาและสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการเก็บข้อมูล โดยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท ดังนี้

 1) ข้อมลูทติุยภมิู (Secondary Data) โดยด�าเนนิการทบทวนแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบั ปัจจยัส่วน

บุคคล, ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยางคอมพาวด์ เพื่อใช้

ก�าหนดแนวคิดในการศึกษา และเพื่อน�ามาสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษา

 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นความคิดเห็น

เกี่ยวกับการเลือกซื้อและปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม 

ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัย โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้า

จากยางคอมพาวด์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล จ�านวน 400 คน ตอบแบบสอบถาม

ที่แจกให้ และตรวจสอบแบบสอบถามให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อน�าไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติ
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4. การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล

 4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด ปัจจัยประชากรศาสตร์ และระดับการตัดสินใจซื้อ โดยการอธิบายด้วยร้อยละ (Percentage), ความถี่ 

(Frequency), ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน�าเสนอในรูปแบบ

ตาราง แผนภูมิแท่ง และแผนภูมิวงกลม ตามความเหมาะสม

 4.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้

 1) ทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ อาย ุเพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ และ

รายได้ต่อเดอืน กับการเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยใช้ T –test และ One – way ANOVA ส�าหรับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) หรือข้อมูลประเภทเรียงล�าดับ (Ordinal Scale)

 2) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นข้อมูลประเภท 

อันตรภาคชนั (Interval Scale) กบัการเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บรโิภคในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวทีอิสระต่อกัน หรือหาค่าความ

สัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 2 ชุด 

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

เลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตารางที่ 1 ตารางผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด S.D. ระดับความส�าคัญ

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.10 0.66 มาก

2. ด้านราคา 4.11 0.62 มาก

3. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.17 0.64 มาก

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 4.17 0.56 มาก

ภาพรวม 4.14 0.51 มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลระดับความส�าคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อยู่ใน 

ระดับมาก ( = 4.14, S.D. = 0.51) โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ระดับความส�าคัญในด้านช่องทางการ  

จดัจ�าหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.17, S.D. = 0.64) ระดบัความส�าคญัในด้านการส่งเสรมิทางการตลาดอยูใ่น 

ระดับมาก ( = 4.17, S.D. = 0.56) ระดับความส�าคัญในด้านราคาอยู่ในระดับมาก ( = 4.11, S.D. = 0.62) 

และระดับความส�าคัญในด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D. = 0.66) ตามล�าดับ
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2. ผลการศกึษาข้อมลูความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ 

ตารางที่ 2 ตารางผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

จากยางคอมพาวด์

กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าฯ S.D. ระดับความคิดเห็น

1. การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 4.16 0.62 มาก

2. การค้นหาข้อมูล 4.13 0.64 มาก

3. การประเมินทางเลือก 4.15 0.66 มาก

4. การตัดสินใจซื้อ 4.16 0.62 มาก

5. การประเมินหลังการซื้อ 4.16 0.61 มาก

ภาพรวม 4.15 0.53 มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจาก 

ยางคอมพาวด์อยู่ในระดับมาก ( = 4.15, S.D. = 0.53) โดยแยกเป็นรายด้าน ดังน้ี ระดับความคิดเห็นใน 

ด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาอยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.62) ระดับความคิดเห็นในการ

ตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับมาก ( = 4.16, S.D. = 0.62) ระดับความคิดเห็นในด้านการประเมินหลังการซื้ออยู่ใน

ระดบัมาก ( = 4.16, S.D. = 0.61) ระดับความคดิเห็นในด้านการประเมนิทางเลอืกอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.15, 

S.D. = 0.66) และระดับความคดิเหน็ในด้านการค้นหาข้อมลูอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.13, S.D. = 0.64) ตามล�าดบั

3. ผลการศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการเลือกซ้ือสินค้าจากยาง

คอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ตารางที่ 3 ตารางผลการศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างกับการเลือกซื้อ

สินค้าจากยางคอมพาวด์

ปัจจัย
ส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน

ค่า P-Value 0.172 0.690 0.244 0.002* 0.000*

ผลการทดสอบ ไม่ส่งผล ไม่ส่งผล ไม่ส่งผล ส่งผล ส่งผล

*มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อ

สินค้าจากยางคอมพาวด์ และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลกบัการเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดบัสถติ ิ0.05 ส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ และอาศัย

อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มีผลกับการ

เลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับสถิติ 0.05
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4. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อการเลือกซื้อสินค้าจาก

ยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ตารางที่ 4 ตารางแสดงค่าสหสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) การเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์

ในภาพรวม

ค่าสหสัมพันธ์ 0.863*

ค่า P 0.000

ระดับความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง

*มีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพนัธต์่อการเลือกซือ้สินค้าจาก

ยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย

การวจัิยเรือ่ง ปัจจัยทีม่ผีลต่อการซือ้สินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้

1. ผลการศกึษาข้อมลูความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์ 

พบว่าข้อมลูความคดิเหน็เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิค้าจากยางคอมพาวด์อยูใ่นระดบัมาก โดย

แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ระดับความคิดเห็นในด้านการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหาอยู่ในระดับมาก ระดับ

ความคิดเหน็ในการตดัสนิใจซือ้อยูใ่นระดับมาก ระดบัความคดิเหน็ในด้านการประเมนิหลังการซือ้อยูใ่นระดับ

มาก ระดับความคิดเห็นในด้านการประเมินทางเลือกอยู่ในระดับมาก และระดับความคิดเห็นในด้านการ

ค้นหาข้อมูลอยู่ในระดับมาก ตามล�าดับ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการการตัดสินใจซื้อ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการการรับรู้หรือตระหนักถึง

ปัญหา (2) กระบวนการค้นหาข้อมลู (3) กระบวนการประเมนิผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซือ้ (5) การประเมนิ

หลังการซื้อ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเกษมพจน์ ธนากิจวิสิฐสุ (2554) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดและแรงจูงใจภายในองค์กรท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีของลูกค้าในเขตนิคม

อตุสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ซึง่ผลการวจิยัของผูว้จิยัรายนีพ้บว่า ลูกค้าให้ความส�าคญัด้าน

ผลิตภณัฑ์ในการตดัสนิใจซือ้ถงุมอืยางมาก ทีสุ่ดตามด้วย ด้านราคา ช่องการจดัจ�าหน่ายและการส่งเสรมิการ

ตลาด ส�าหรบัแรงจงูใจภายในองค์กร ในการตดัสนิใจซือ้ถงุมอืยางเอสทซี ีและสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพร

สุดา ปานเกษม (2557) ทีไ่ด้ท�าการศกึษาเรือ่ง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อกระบวนการตดัสินใจ

เลือกใช้บรกิารศนูย์บรกิารยางรถยนต์ กรณศีกึษา ห้างหุน้ส่วนจ�ากดัสุชาดา ซึง่ผลการวจิยัของผู้วจิยัรายนีพ้บ

ว่า ผูบ้รโิภคให้ความส�าคญักับปัจจัยทางการตลาดธรุกจิบรกิาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ พบว่าอนัดบั

หนึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการด้านลักษณะทางกายภาพ

ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการจัดจ�าหน่าย ตามล�าดับ
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2. ผลการศึกษาตามสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภคที่สนใจ

และต้องการซ้ือสนิค้าจากยางคอมพาวด์ และอาศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานครหรอืปรมิณฑล ได้แก่ อาชพี และ

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลกบัการเลือกซือ้สินค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมนัียส�าคญัทีร่ะดับสถติิ 

0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ 

และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันไม่มี

ผลกบัการเลือกซือ้สินค้าจากยางคอมพาวด์ อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบัสถติิ 0.05 สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ

พรสุดา ปานเกษม (2557) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิน

ใจเลือกใช้บรกิารศนูย์บรกิารยางรถยนต์ กรณศีกึษา ห้างหุน้ส่วนจ�ากัดสุชาดา ทีพ่บว่า ปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ 

เพศ การศกึษา อาชีพ สถานภาพรายได้ทีแ่ตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการทีแ่ตกต่างกัน เมือ่

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบว่า ข้อมลูปัจจยัส่วนบคุคลได้แก่ เพศ อาชพี รายได้มคีวามสัมพนัธ์กบักระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านการเลือกใช้บริการ ในข้อกลุ่มสินค้าที่เลือกใช้บริการ และปัจจัยทางการตลาด

ธุรกิจบริการมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์ และสอดคล้อง

กับผลงานวิจัยของสมชาย ชลารักษ์ (2559) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมุมมองในการ

เลอืกซือ้ยางรถยนต์ของลกูค้าในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ทีพ่บว่าปัจจยัส่วนบคุคล ด้าน เพศ อายุ ราย

ได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและอาชีพ มีแนวความคิดและมุมมองในการเลือกเลือกซื้อยางรถยนต์ที่ไม่แตก

ต่างกันในส่วนของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อมุมมองในการเลือกซื้อยางรถยนต์ของ

ลูกค้า ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ผลต่อมุมมองในการเลือกซื้อยางรถยนต์ของลูกค้ามากที่สุด รองลงมาคือปัจจัย

ด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมทางกายภาพตามล�าดับ ในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา สถาน

ที่จัดจ�าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกระบวนการจัดการไม่ส่งผลต่อมุมมองในการเลือกซื้อยางรถยนต์

ของลูกค้าในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

3. ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน

ผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มี

ความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภค

ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมาก และหากศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด แยกเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านราคา 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อ

สนิค้าจากยางคอมพาวด์ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑลอยูใ่นระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้าน

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้าจากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑลอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ สอดคล้องกับผลงานวจิยัของเกษม

พจน์ ธนากิจวิสิฐสุ (2554) ที่ได้ท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดและแรงจูงใจภายในองค์กรที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีของลูกค้าในเขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่พบว่า แรงจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงินและส่วนประสมทางการตลาดด้าน การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสิน
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ใจซื้อถุงมือยางเอสทีซี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนประสมทางตลาดด้านการส่งเสริมการ

ตลาดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อถุงมือยางมากที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจที่ไม่เป็นเงิน ในขณะที่แรงจูงใจที่

เป็นตัว เงินและส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ�าหน่าย ไม่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อถุงมือยางเอสทีซีอย่างมี นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1) ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยท�างานจะมีก�าลังซื้อผลิตภัณฑ์จากยางคอมพาวด์

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยศึกษา ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้ข้อมูลส่วนนี้ส่งเสริมการจ�าหน่ายสินค้าให้

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นก�าลังซื้อหลักของผลิตภัณฑ์

2) ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกซื้อสินค้า

จากยางคอมพาวด์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้ประกอบการ

ควรใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการรักษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากยางคอมพาวด์

ข้อเสนอแนะในการท�าการวิจัยครั้งต่อไป

1) ศกึษาแนวทางการพฒันายอดขายหรือแนวทางการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์จากยางคอมพาวด์ โดย

ใช้แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการพฒันายอดขายมาเป็นตัวแปรในการศกึษา ซึง่สามารถศกึษาวจิยัได้ทัง้งานวจิยัเชงิ

ปรมิาณทีศ่กึษาปัจจยัด้านการพฒันายอดขาย หรืองานวจิยัเชงิคณุภาพทีเ่ป็นการเกบ็ข้อมลูเพือ่น�ามาพฒันา

สินค้าผลิตภัณฑ์จากยางคอมพาวด์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกัน

2) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยใช้ตัวแปรในการศึกษาหรือกรอบแนวคิดในการ

ศึกษาเช่นเดิมเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการศึกษาของแต่ละพื้นที่ และน�าไปเป็นข้อมูลส่งเสริม

การควบคุมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) การศึกษาระดับความพึงพอใจในการใช้งานสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางคอมพาวด์ รวมไปถึงการ

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานสนิค้าผลติภณัฑ์จากยางคอมพาวด์ เพือ่น�าข้อมลูจากงานวิจยัท่ีได้

ให้ผูป้ระกอบการน�าไปพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเองให้ลกูค้ามคีวามพงึพอใจ และดึงดดูลกูค้าให้ซือ้สนิค้าเพ่ิมข้ึน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทรัพยากรการบริหาร ประสิทธิผลของการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และปัจจยัทีม่อีทิธพิลกบัประสทิธผิลของการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังาน

กองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพโดยมกีลุม่ประชากรคอืเจ้าหน้าท่ีส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสรมิสุขภาพจ�านวน 104 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถาม วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติเิชงิพรรณนา 

และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณผลการศึกษา พบว่า ทรัพยากรในการบริหารของ

ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก โดยด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือการบริหารข่าวสาร การประสานงานหรือการประนีประนอม การบริหารด้านงบ

ประมาณ ปัจจยัด้านวสัดุอปุกรณ์ วธิกีาร ระเบยีบ แบบแผน และการบริหารเวลา ตามล�าดบั ประสิทธผิลของ

การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในภาพรวมอยูใ่นระดับมากโดยด้านผูม้ส่ีวนได้ส่วยเสยี 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

Abstract
The purpose of this research were: to study the level of resources management. to study 

the level of the effectiveness of alcoholic beverage control. to study factors affecting the effectiveness 

of alcoholic beverage control of Thai Health. The population group consisted of 104official of Thai 

Health. The tool used was questionnaires. Statistics method was used for data analysis Correlation 

coefficient analysis and multiple linear regression. The research found that: Resources management 

of Thai Health has an overall high level. Considering the average value, it was found that human  

resource management the highest mean value; the subsequently high mean values were generated  

by the Message, Mediation, Money, Materials, Methods, Management, Minute respectively.  
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The effectiveness of alcoholic beverage control of Thai Health has an overall high level. Considering the  

average value, it was found that the Stakeholder gained the highest mean value; the subsequently high mean  

generated by the Objective, Working Capital, Financial and Operation3. Resources management has 

an influence in alcoholic beverage control of the Thai Health is 95.6 percent. There are factors affecting 

alcoholic beverage control of the Thai Health in the following: Method, Money, Management, Man, 

Minute, Message, Material and Mediation.

Keywords : Resource Management, Effectiveness

บทน�า

จากผลการส�ารวจการดื่มสุราของคนไทยในปี พ.ศ. 2563 พบว่า จ�านวนประชากรอายุ 15 ปี  

ขึ้นไปทั้งสิ้น 55.9 ล้านคน เป็นผู้ที่ด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้วประมาณ 15.9ล้านคน 

(ร้อยละ 28.4) โดยเป็นผู้ที่ดื่มสม�่าเสมอ 6.98 ล้านคน (ร้อยละ 12.5) และเป็นผู้ที่ดื่มนาน ๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน  

(ร้อยละ 15.9) กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการดื่มสุราสูงสุด (ร้อยละ 36.0) กลุ่มอายุ 20-24 ปี และ 45-49 ปี  

มีอัตราการดื่มสุราใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 33.5 และ 31.1ตามล�าดับ) กลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 60 ปีข้ึนไป) มีอัตรา

การดื่มสุราร้อยละ 15.2 ส�าหรับกลุ่มเยาวชน (อายุ 15-19 ปี) มีอัตราการด่ืมสุราต�่าสุด (ร้อยละ 13.6) โดย

หาก พิจารณาพฤติกรรมการดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างสม�า่เสมอในรอบปีท่ีแล้วพบว่าจังหวัดที่

มีอัตราผู้ดื่มสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สม�่าเสมอ เกินกว่าร้อยละ 40 มีจ�านวน 5จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

เชียงราย (ร้อยละ 45.3) จังหวัดล�าพูน (ร้อยละ 44.1) จังหวัดพะเยา (ร้อยละ44.0) จังหวัดน่าน (ร้อยละ 42.4) 

และจังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 40.6)ส�าหรับแนวโน้มการดื่มสุราในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในภาพรวมยังไม่

ชัดเจนหากเปรียบเทียบกับผลส�ารวจครั้งก่อน (ปี 2562) ก็ยังถือว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยในภาพรวมลดลง  

ร้อยละ 5.6 สดัส่วนผูช้ายทีด่ืม่ลดลงมากกว่าผูห้ญิงอัตราการด่ืมของผู้ชายลดลงร้อยละ 56.6 เป็นร้อยละ 47.5 

(ลดลงร้อยละ 9.1)อัตราการดื่มของผู้หญิงลดลงจากร้อยละ 13.0เป็นร้อยละ 10.6 (ลดลงร้อยละ 2.4) ที่มา 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส�าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมการบริโภคเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ คือการลดการบริโภคในทุกช่วงอายุและพื้นที่ (ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ, 2563) 

จากสถานการณ์ปัญหาการด่ืมแอลกอฮอล์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการควบคุมการ

บรโิภคแอลกอฮอล์จ�าเป็นต้องน�าปัจจยัต่าง ๆ ขององค์การมาใช้ในการก�าหนดแนวทางการวางแผน การจดัการ 

และควบคมุก�ากบัดแูล เพือ่สนบัสนุนให้การด�าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงค์ทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสิทธผิล 

อนัจะท�าให้เกดิการลดการบรโิภคในทกุช่วงอายุและพืน้ท่ี ดงัน้ัน ทรัพยากรการบริหารขององค์การจงึมคีวาม

สอดคล้อง/เชื่อมโยงกับประสิทธิผลในการควบคุมแอลกอฮอล์ อย่างหลักเล่ียงไม่ได้ โดยปัจจัยพื้นฐานท่ีมี

ส่วนส�าคัญต่อการบริหารการพัฒนา ควรมีอย่างน้อย 11 ด้าน (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2)  

การบรหิารงบประมาณ (Money) (3) การบรหิารงานทัว่ไป (Management) (4)การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Materi-

al) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การให้บริการประชาชน(Market) (7) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูล

ข่าวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค(Method) (9) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลา

ในการปฏบิตังิาน (Minute) (10) การประสานงานหรอืการประนีประนอม (Mediation) (11) การวดัผล หรือการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน(Measurement) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ ,2545)
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ส�าหรบัส�านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐทีมิ่ใช่ส่วน

ราชการหรือรฐัวสิาหกจิ ในปี2563ซึง่มส่ีวนส�าคญัทีส่่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน อกีท้ังสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ท�าให้รัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคดงักล่าวทัง้การปิดผบับาร์ หรอืงดเว้นการจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ในร้านอาหาร จึงส่งผลโดยตรงต่อ

อปุสงค์ของการบรโิภคแอลกอฮอล์มแีนวโน้มลดลงแต่ยังไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการควบคมุแอลกอฮอล์

โดย สสส. อย่างชัดเจนโดยอาจเป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรการบริหารของ สสส. ยังไม่ตรงจุดทั้งใน

ด้านงบประมาณทีจ่ดัสรรให้โครงการทีอ่าจไม่ก่อให้เกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิลและความคุม้ค่าในเชงิภารกจิ

ควบคมุแอลกอฮอล์ หรอืด้านระเบยีบหรอืแบบแผนมกีารแปลงแผนไปสูก่ารปฏบิตัโิดยผลสมัฤทธิข์องโครงการ

ยังไม่สะท้อนถึงเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผน สสส.อย่างชัดเจนดังนั้นทรัพยากรการบริหารจึงมีส่วนส�าคัญ

ต่อประสิทธิผลในการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของสสส.อย่างไรก็ดี สสส. โดยคณะกรรมการประเมิน

ผลเห็นชอบให้มีการก�าหนดตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานขององค์กร ตามหลักการของ Balanced Scorecard  

ที่อ้างอิงตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ของส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการรวมทัง้มีการน�ากรอบหลกัเกณฑ์การประเมนิผลการด�าเนนิ

งานทนุหมนุเวยีนของกรมบญัชกีลางกระทรวงการคลัง มาประยุกต์ใช้เพิม่เตมิด้วยโดยมเีป้าหมายส�าคญัเพือ่

ให้การด�าเนนิงานตามพนัธกิจและการบรหิารจดัการของ สสส.ในการด�าเนนิการ 5 ด้าน คอื 1) ด้านผลสมัฤทธิ์

ตามพันธกิจของแผนหลัก 15 แผน 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินงานของกองทุนในส่วนต่างๆ  

3) ด้านการเงิน 4) ด้านปฏิบัติการและ 5) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ

ด�าเนนิงานขององค์กรในด้านการควบคมุแอลกอฮอล์ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจว่าทรพัยากรการบรหิารใด

ที่เป็นปัจจัยให้เกิดประสิทธิผลการควบคุมแอลกอฮอล์ ซึ่งผู้ศึกษาได้คาดหวังว่าผลการศึกษาในคร้ังนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการใช้ทรัพยากรในการบริหารเพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลด้านการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของ สสส. ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับทรัพยากรการบริหารของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2. เพ่ือศกึษาระดบัประสทิธผิลของการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง

เสริมสุขภาพ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหาตัวแปรต้น :ผู้ศึกษาได้น�าปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อการบริหารจัดการ 11 ด้าน 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทการบริหารจัดการของ สสส. โดยได้น�าปัจจัย

ทรัพยากรการบริหารมาปรับใช้ 8 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การบริหารงบประมาณ  

3) การบรหิารงานทัว่ไป 4) การบรหิารวสัดอุปุกรณ์ 5) การบรหิารข่าวสาร หรอืข้อมลูข่าวสาร6) วธิกีาร ระเบียบ 

แบบแผน หรือเทคนิค 7) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลา ในการปฏิบัติงานและ 8) การประสานงาน หรือ

การประนปีระนอม ส่วนตวัแปรตาม :ประสทิธผิลของการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ปี ( 2563 )จ�านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ด้านผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสยี 3) ด้านการเงนิ 4) ด้านปฏบิตักิาร และ 5)ด้านทุนหมนุเวยีน. และ ขอบเขตด้านระยะเวลาการ

ศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาก�าหนดเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลา 3 เดือน คือ (มิถุนายน– สิงหาคม 2564)
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การทบทวนวรรณกรรม

ประสิทธิผลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2563) ได้ก�าหนดประสิทธิการควบคุมเคร่ือง

ดื่มแอลกอฮอล์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ : ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่ 1 การสาน

และเสริมพลังการด�าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม เพื่อให้บรรลุผลการลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ ด้านการควบคุมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ รวมทัง้การด�าเนนิงานตามตวัช้ีวดัหลกัของแผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิ ตลอด

จนด�าเนนิงานตามตวัช้ีวดับูรณาการและตวัชีว้ดัวาระกลางของแผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิ

2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด�าเนินงานของกองทุนในส่วนต่าง ๆ : ให้ความส�าคัญกับการ

ตอบสนองนโยบาย/มต/ิข้อแนะน�า/ข้อสงัเกตของคณะรฐัมนตร ีสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒสิภา รวมทัง้การด�าเนนิ

งานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนต่อการด�าเนินงานของ สสส. ตลอดจน

หน่วยงานของท่านมีการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี

3. ด้านการเงิน : ให้ความส�าคัญกับการได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการเทียบกับเป้าหมายของ

แผนประจ�าปี และมีการเบิกจ่ายงบประมาณที่เกิดข้ึนจริงเทียบเท่ากับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติ ตลอดจนมีการส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้หน่วยงานกลางของ สสส. ได้ตามก�าหนดเวลา

4. ด้านปฏิบตักิาร : ให้ความส�าคญักบัการจดัการความรูภ้ายในองค์การด้านพฒันาบคุลากร และ

มีการพัฒนาสู่การเป็นองค์การแบบดิจิทัล

5. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน : ให้ความส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพก�ากับดูแลของ

คณะกรรมการทุนหมุนเวียน ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งด้านการตรวจสอบ

ภายใน

ทรัพยากรบริหาร

วริชั วริชันภิาวรรณ (2545) ในหนงัสอืเรือ่ง การบรหิารจัดการของหน่วยงานภาครฐั : การวเิคราะห์

เปรยีบเทยีบตวัช้ีวดั ได้กล่าวไว้ว่าปัจจยัพ้ืนฐานทีมี่ส่วนส�าคญัต่อการบริหารการพฒันาควรมีอย่างน้อย 11 ด้าน  

(1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) (2) การบริหารงบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป  

(Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การให้บริการ

ประชาชน (Market) (7) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือ

เทคนคิ (Method)(9) การบรหิารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏบิตังิาน (Minute) (10) การประสานงาน หรอืการ

ประนปีระนอม (Mediation) (11) การวดัผล หรอืการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Measurement) โดยผูศ้กึษาเหน็

ว่าทรพัยากรการบริหารมาปรบัใช้กับส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ มคีวามเหมาะสมอยู่ 8 

ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การบริหารงบประมาณ3) การบริหารงานทั่วไป 4) การบริหาร

วสัดอุปุกรณ์ 5) การบรหิารข่าวสาร หรอืข้อมลูข่าวสาร6) วธิกีาร ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนคิ 7) การบริหาร

เวลา หรือกรอบเวลา ในการปฏิบัติงานและ 8) การประสานงาน หรือการประนีประนอมในแต่ละด้านมีดังนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 672



(1) การบรหิารทรพัยากรมนษุย์ (Man) หมายถงึ การบริหารทีเ่กีย่วข้องกบับคุลากรของหน่วยงาน 

เช่นการวางแผนก�าลังคน การแสวงหาบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การบ�ารุงรักษาและจัดสวัสดิการ การพัฒนา

บุคคลกร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

(2) การบรหิารงบประมาณ (Money) หมายถงึ การจดัให้มงีบประมาณ การควบคมุ การตรวจสอบ

ด้านการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี การเสนอความต้องการ การจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 

ตลอดจนการบันทึกและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) การบรหิารงานทัว่ไป (Management) หมายถึง การด�าเนินการเก่ียวกับการบริหารกระบวนการ

ปฏิบตัขิององค์การ คอื การวางแผนงาน การจดัองค์การ การจดัการทรพัยากรบคุคล การประสานงานภายใน

องค์การ การรายงาน และการประเมินภายในหน่วยงาน

(4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) หมายถึง การประมาณการและเสนอความต้องการ การ

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การแจกจ่ายและการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการจ�าหน่ายจากบัญชี

(5) การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Message) หมายถึง การก�าหนดความต้องการข้อมูล

ข่าวสารที่จ�าเป็น การรวบรวมข่าวสาร การด�าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้มาด้วยการประเมินค่าและตีความ 

การกระจายการใช้ข่าวสารให้ทันสมัยและทันเวลาที่ต้องการใช้

(6) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) หมายถึง การเตรียมข้อมูลและการวางแผน

งานอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่ทันสมัย

(7) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) หมายถึง มีแผนการใช้เวลาอย่าง

รัดกุมและชัดเจน การก�ากับเวลาที่ทันสมัยในการติดตามแผนงานที่ได้วางไว้

(8) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย

งานกับบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงาน และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่อ

ประชาชน เช่น ประสานด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประสานการเงินและ

วัสดุอุปกรณ์ และประสานความขัดแย้งของบุคคลกร เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลองค์การ

จากการทบทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากรการบริหารและประสทิธผิล

องค์การในยุคปัจจุบัน ผลการศึกษาของ ปรีชา แสนแก้ว (2557) ท�าการศึกษาทรัพยากรการบริหารกับ

ประสทิธผิลของการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิของทณัฑสถานบ�าบดัพเิศษกลางพบว่า ระดับทรัพยากร

การบริหารของทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษกลางอยู่ในระดับมาก จ�านวน 8 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารด้านงบประมาณ ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค 

ด้านการบรหิารเวลาหรอืกรอบเวลาในการปฏบิตังิาน ด้านคณุธรรม ด้านการประสานงานหรอืประนปีระนอม 

ด้านการบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร และอยู่ในระดับปานกลาง จ�านวน 1 ด้าน คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ส่วนระดับประสิทธิผล อยู่ในระดับมากทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการควบคุมผู้ต้องขังและด้านการน�าเทคโนโลยีมา

ช่วยในการควบคุม สมมติฐาน พบว่า ทรัพยากรการบริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล ได้ร้อยละ 43.2 ซ่ึง

ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปในทิศทางบวก มี 4 ด้าน 
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ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านวัสดุอุปกรณ์ 

และด้านการบริหารงานท่ัวไป ส่วนทรัพยากรการบริหารอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารด้านงบประมาณ 

ด้านวิธีการ ระเบียบแบบแผนหรือเทคนิค ด้านคุณธรรม ด้านการประสานงาน หรือประนีประนอมด้านการ

บรหิารข่าวสาร หรือข้อมลูข่าวสาร ไม่มอีทิธิพลต่อประสทิธผิล ทีน่ยัส�าคญัทางสถติ ิ.059 และ สรุเชษฐ์ ชมุด�า  

(2554) ได้ท�าการศกึษาเรือ่งทรพัยากรการบรหิารองค์การทีม่อิีทธพิลต่อผลสัมฤทธิต์ามแผนพฒันาระบบงาน

ของกองก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที ่41 พบว่า 1) ทรพัยากรการบรหิารองค์การทีม่อีทิธพิลต่อการบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาระบบงาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 2) ทรัพยากรการบริหาร

องค์การมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ตามแผนพัฒนาระบบงานของกองก�ากับการต�ารวจตระเวน

ชายแดนที่ 41 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 บุญทัน สมีน้อย (2554) ท�าการศึกษาปัจจัยทางการ

บริหารและกระบวนการบริหารท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข

ในสถานีอนามัยพื้นที่อ�าเภอโซนได้ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในภาพรวม การปฏิบัติตามปัจจัยการบริหาร  

ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่ทดสอบความสมัพนัธ์พบว่าปัจจยัทางการบรหิารทัง้ 3 ด้านมคีวามสมัพันธ์

ระดับปานกลางทางบวกต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังการระบาดวิทยา อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.605,  

p-value<0.001) สุพรรณ ยามาดะ (2556) ท�าการศึกษา เรื่องทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลของงาน

พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จงัหวัดชลบุร ีพบว่า ทรพัยากรการบรหิารในภาพรวมอยูร่ะดบัมาก ประสทิธผิล

ของงานพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยให้ความส�าคัญกับการรักษาพยาบาลที่ตระหนักถึง

ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย ทรัพยากรการบริหารด้านการจัดการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร 

มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับต�่ากับประสิทธิผลของงานพยาบาล ส่วนทรัพยากรการบริหารด้านวัสดุ

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เครือ่งใช้ทางการรกัษาพยาบาล มคีวามสมัพันธ์เชงิลบอยูใ่นระดบัปานกลางกบัประสทิธผิล

ของงานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากข้อค้นพบของงานวจิยัข้างต้น จงึสามารถอนมุานได้ว่า ทรพัยากรการบรหิารมีอทิธพิลเชิงบวก

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติต่ิอประสทิธผิลองค์การ ด้วยเหตน้ีุ ในการศกึษาคร้ังน้ี จงึได้ตัง้สมมตฐิานไว้8ด้านว่า

ทรพัยากรการบรหิารทกุด้านมอีทิธพิลเชงิบวกต่อประสทิธผิลการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ตัวแปรต้น : ได้แก่ 1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2) การบริหารงบประมาณ 3) การบริหารงาน

ทัว่ไป 4) การบรหิารวสัดุอปุกรณ์ 5) การบรหิารข่าวสาร หรอืข้อมลูข่าวสาร 6) วธิกีาร ระเบยีบ แบบแผน หรอื

เทคนคิ 7) การบริหารเวลา หรือกรอบเวลา ในการปฏบิตังิาน และ 8) การประสานงาน หรอืการประนปีระนอม

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2545) ตัวแปรตาม : ประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ สสส. โดย 

ผูศ้กึษาได้น�าแนวทางของ สสส. (2563) ทีเ่กีย่วข้องกบัการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ สสส. มาประยุกต์

ปรับใช้ในการก�าหนดตัวแปร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 2) ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3) ด้านการเงิน 4) ด้านปฏิบัติการ และ 5) ด้านทุนหมุนเวียน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศกึษาครัง้นีจ้งึเป็นการวจิยัแบบเชงิความสมัพนัธ์ (correlational research design) และโดยเหตุ

ทีแ่นวคดิตามกรอบแนวคดิเป็นแนวคดิระดับบุคคล คอืเจ้าหน้าทีส่�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ

ภาพทัง้หมด จ�านวน 104 คน (ทีม่าส�านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ,2564) โดยมรีายละเอยีด

ดังต่อไปนี้ผู้อ�านวยการฝ่าย/ผู้ช่วยอ�านวยการส�านักผู้ช�านาญการพิเศษ ผู้ช�านาญการ นักวิชาการอาวุโส  

นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ช�านาญงาน เจ้าหน้าท่ีอาวุโสเจ้าหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้แบบสอบถามท่ี 

ผู้ศึกษาสร้างขึ้น การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นดังต่อไปนี้ผลการวิเคราะห์หาค่า

ความเชือ่มัน่ (Reliability)ของการน�าทรพัยากรการบริหารไปปฏบิตัโิดยแบ่งเป็น 8 ด้าน พบว่า1. ด้านการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8612. ด้านการบริหารด้านงบประมาณ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 

.8283. ด้านการบรหิารงานทัว่ไป มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .9124. ด้านปัจจยัด้านวสัดอุุปกรณ์ มีค่าความเชือ่

มั่นเท่ากับ .8755. ด้านการบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .9036. ด้านวิธีการ 

ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9057. ด้านการบริหารเวลา หรือกรอบเวลาในการ

ปฏิบัติงาน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .892 8. ด้านประสานงาน หรือการประนีประนอม มีค่าความเชื่อม่ัน

เท่ากบั .886ผลการวเิคราะห์หาค่าความเชือ่มัน่ (Reliability) ของประสทิธผิลการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้1. ด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .9122. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .7863. ด้านการเงิน มค่ีาความเชือ่มัน่เท่ากบั .9014. ด้านปฏบิตักิาร มค่ีาความ

เชื่อมั่นเท่ากับ .8965. ด้านทุนหมุนเวียน มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .9123.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษา

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการขอความอนุเคราะห์จากผู้จดัการส�านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุ

ภาพมอบให้เจ้าหน้าทีส่�านกังานกองทนุสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หลังจากน้ันน�าแบบสอบถามทีไ่ด้รบัไป

ประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติแิละวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนาสถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู ข้อมูล

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี ่(Frequency)และค�านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ใน

การวเิคราะห์ข้อมลูและอธบิายลกัษณะท่ัวไปของประชากรทีศ่กึษา ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Diviation) การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของการควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์

ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการวิเคราะห์

ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าท่ีส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 62.50 อายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 39ส่วนใหญ่มีสถานภาพการโสด คิดเป็น

ร้อยละ 52.88 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรี คดิเป็นร้อยละ69.23 ส่วนใหญ่มตี�าแหน่งวชิาการ คดิเป็นร้อยละ 

61.54 อยู่ในระดับต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ 36.54มีระยะเวลาในการท�างาน ส่วนใหญ่ต�่ากว่า 10 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 92.30และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 ถึง 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50

ทรัพยากรในการบริหารของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผลการศึกษา

ทรัพยากรในการบริหารของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่า ในภาพรวมอยู่ระดับ

มาก = 4.23 (SD = 0.83) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ผลการศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมือ่แยกพจิารณาการการควบคมุเครือ่งดืม่

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 675



แอลกอฮอล์ ในมิติรายด้านทั้ง 2ด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดปรากฏผลดังนี้ ด้านผู้มี

ส่วนได้ส่วยเสียมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ 

ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Y
X1 1

X2 .082 1
X3 -.069 .065 1
X4 .002 .023 .139 1
X5 .430** .411** .013 .007 1
X6 -.016 .073 .658** .707** .024 1
X7 .009 -.079 .766** .097 -.054 .470** 1
X8 .116 .107 .685** .265** .105 .709** .553** 1
Y .193* .518** .726** .420** .368** .764** .389** .693** 1

จากตารางที ่1 พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรพยากรณ์ทัง้ 8 ตวั จ�านวน 16 ค่า 

มีความสัมพันธ์ในทางบวก และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส�านักงานกองทุน มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.193-0.764 และทรัพยากรในการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส�านักงานกองทุน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้าน

การวิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (X6) (r
xy
= 0.764) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารงานทั่วไป 

(X3) (r
xy
= 0.726) ปัจจัยด้านการประสานงาน หรือการประนีประนอม (X8) (r

xy
= 0.693 ) และต�่าที่สุด ได้แก่ 

ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (X1) (r
xy
= 0.193) 

ตารางที่ 2 แสดงตัวแบบจ�าลองสมการการถดถอยพหุคูณ

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
R Square 
Change

F Change
Sig. F 

Change
1 .764 .583 .579 .16391 .583 142.800 .000
2 .893 .798 .794 .11464 .215 107.534 .000
3 .938 .880 .876 .08887 .082 68.065 .000
4 .957 .916 .913 .07451 .037 43.246 .000
5 .972 .945 .942 .06064 .029 51.461 .000
6 .977 .954 .951 .05602 .009 17.858 .000
7 .978 .956 .953 .05494 .002 4.832 .030
8 .979 .959 .956 .05311 .003 7.749 .006

จากตารางที่ 2 ผลทดสอบสมมติฐานพบว่าทรัพยากรในการบริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ร้อยละ 95.6 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานหลักทรัพยากรในการบริหารที่มี

อิทธิพลต่อประสิทธิผลการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมมติฐานที่ 1-8
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อภิปรายผลการวิจัย

ทรพัยากรในการบรหิารของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพพบว่าโดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุพรรณ ยามาดะ (2556) โดยผลการศึกษาทรัพยากรการ

บรหิารของส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละด้านสามารถอภปิรายผลในประเด็นส�าคญั

แต่ละด้านดังนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากการศึกษาพบว่าบุคลากรของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพโดยภาพรวมแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับมากซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้ความส�าคัญในการบรรจุแต่งต้ังและใช้บุคลากร

อย่างเหมาะสมกับงาน ตรงกับความรูค้วามสามารถส่งเสรมิเรือ่งการพฒันาคณุภาพเจ้าหน้าทีใ่นสงักดัโดยได้มี

การจดัส่งเจ้าหน้าทีไ่ปฝึกอบรมในหลกัสตูรต่าง ๆ  อย่างเป็นประจ�าส่งเสรมิในเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานให้มีความ

รู้ ท�าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน เช่น ไม่สนับสนุนระบบพวกพ้อง หรือ

ระบบอปุถมัภ์ปัจจยัด้านวสัดอุุปกรณ์จากการศกึษาพบว่าโดยภาพรวมบคุลากรของส�านักงานกองทนุสนับสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพมีระบบการบ�ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างชัดเจนผู้บริหารของส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพมีความคิดริเริ่มที่จะน�าวัสดุอุปกรณ์ใหม่มาใช้ในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ

เปรมชัย สโรบล (2550) กล่าวว่าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ คือ ปัจจัยที่ส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร

งานเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การด�าเนินการเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี

ก�าหนดไว้เพราะถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้การท�างานจะไม่สามารถด�าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่

ตั้งไว้การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร จากการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมบุคลากรของส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแสดงความคิดเห็นต่อการบริหารข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีวิธีการที่ใช้ในควบคุมข้อมูลน�าเข้าและ 

การควบคุมการประมวลการควบคุมข้อมูลน�าเข้ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นข้อมูลที่ทันสมัย ทัน

เหตุการณ์โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการสนับสนุนการรับและส่งข้อมูลข่าวสารและมีการแลก

เปล่ียนข่าวสารอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับวิรัช วิรัชนิภาวรรณ(2548) กล่าวว่า  

การบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารควรมีการก�าหนดความต้องการข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็น การรวบรวม

ข่าวสาร การด�าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่ได้มาด้วยการประเมินค่าและตีความ การกระจายการใช้ข่าวสารให้

ทันสมัยและทันเวลาที่ต้องการใช้วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค 

ประสทิธผิลของการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สามารถอภปิรายผล

ในประเด็นส�าคัญแต่ละด้านดังนี้ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการศึกษาพบว่า มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดทั้งน้ีเนื่องมา

จากส�านกังานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพท�างานตอบสนองนโยบาย มตข้ิอแนะน�า ข้อสงัเกตของ

คณะรัฐมนตรี สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และการด�าเนนิงานเป็นทีพ่งึพอใจของประชาชนทัว่ไปภาคเีครอืข่าย 

และสื่อมวลชนต่อการด�าเนินงานของ สสส.ตลอดจนมีการด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพของภาคี ซึ่งสอดคล้อง

กับกันยพร ธีรเวคิน (2560) ได้ศึกษาเรื่องกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประสิทธิผลการบริหารจัดการเพื่อสังคม

ด้านอุตสาหกรรมอาหารอนิทรย์ีในประเทศไทย กล่าวว่าการบรหิารจดัการผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยการให้ความ

ส�าคัญกับการตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์การและ

ภายนอกองค์การนัน้เป็นคณุลกัษณะประสทิธผิลทีส่�าคญัทีส่่งผลต่อประสิทธผิลการบริหารจดัการกิจการเพือ่
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สังคมด้านผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจทั้งนี้เนื่องมาจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีการ

ด�าเนินงานตามเป้าประสงค์ท่ี 1 - 6 ของ สสส. ตามตัวชี้วัดหลักของแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ

สิง่เสพติดตามตัวชีว้ดับรูณาการและตวัชีว้ดัวาระกลางของแผนควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และสิง่เสพตดิซ่ึง

พบว่าทรัพยากรในการบริหารมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม คือประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 95.6  

(R2 = .959) ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลการพยากรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ โดยตัวแปรที่มีอ�านาจในการพยากรณ์

ทรัพยากรการบริหารมีทั้งสิ้น 8 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการประสานงาน หรือการประนีประนอม (Beta = 0.098) 

ด้านการบริหารข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสาร (Beta = 0.110)ด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Beta = 0.120)  

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Beta = 0.157)ด้านการบริหารเวลา หรือกรอบเวลา ในการปฏิบัติงาน  

(Beta = 0.278) ด้านวิธีการ ระเบียบ แบบแผนหรือเทคนิค (Beta = 0.284) ด้านการบริหารงบประมาณ  

(Beta = 0.361)และด้านการบริหารงานทั่วไป (Beta = 0.654) ตามล�าดับ โดยทั้ง 8ตัวแปรสามารถร่วมกัน

พยากรณ์ประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพอย่างมนัียส�าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และมค่ีาสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน (Beta) เป็นบวกแสดง

ให้เห็นว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธผิลของการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของส�านกังานกองทนุสนบัสนุน

การสร้างเสรมิสุขภาพในทศิทางบวก คอืเมือ่ตวัแปรพยากรณ์มรีะดบัเพ่ิมขึน้ตวัแปรตามกจ็ะมรีะดบัเพิม่ขึน้ตาม

ด้วยดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 - 8จากผลการศกึษาสามารถอธบิายผลในแต่ละตวัแปรทีม่อิีทธพิลในการ

พยากรณ์ประสิทธิผลของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานศึกษาของสุพรรณ ยามาดะ (2556) เรื่องทรัพยากรการบริหารกับประสิทธิผลของ

งานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรี พบว่าทรัพยากรการบริหารด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับประสิทธิผลของงานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชลบุรีด้านวัสดุอุปกรณ์ จากผลการศึกษา 

พบว่าด้านวัสดุอุปกรณ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของส�านักงานกองทุน

สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (Beta = 0.120) ผู้ศกึษาพจิารณาว่าวัสดุอปุกรณ์เป็นทรัพยากรทางการบริหาร

ทีส่�าคญัทีผู่บ้รหิารจะต้องดแูลให้มกีารด�าเนนิการอย่างมปีระสทิธภิาพ และประหยดัโดยจะต้องจดัหาให้เพยีง

พอทันต่อความต้องการ เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้การด�าเนินการเป็นไปตามแผนและ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ เพราะถ้าขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้การท�างานจะไม่สามารถด�าเนิน

ไปสูจ่ดุมุง่หมายทีต่ัง้ไว้เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานและมปีระสทิธิภาพสงูสดุโดยองค์การต้องด�าเนนิ

การบ�ารงุรกัษา และจดัสรรงบประมาณเพือ่ช่วยให้วสัดอุปุกรณ์มคีวามพร้อมส�าหรบัการท�างานอยูเ่สมอซึง่จะ

ก่อให้เกดิประสิทธภิาพและประสทิธิผลในการท�างานได้อย่างเตม็ที ่ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของวริชั วริชันภิา

วรรณ (2552: 47) กล่าวว่าปัจจยัทีม่ส่ีวนส�าคญัต่อการบริหารจดัการเพือ่ให้การปฏบิตังิานบรรลุผลส�าเร็จได้คอื

การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 

ข้อเสนอแนะ

จากข้อค้นพบสามารถน�าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพิจารณาปรับแผนการบริหาร 1)ด้านการบริหาร

ทรพัยากรมนษุย์ควรให้ความส�าคญักับการพฒันาศกัยภาพของเจ้าหน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่ง 2) ด้านการบรหิารงบ

ประมาณ เพือ่สร้างสงัคมสะอาดและต่อต้านพฤตกิรรมอนัไม่เหมาะสมควรให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการตรวจ

สอบความถูกต้อง และเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมพัฒนาฐานข้อมูลการป้องกันทุจริตโดย
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ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและสร้างเครอืข่ายความร่วมมือป้องปรามการทจุรติทีเ่ข้มแขง็และมปีระสทิธภิาพสร้าง

กลไกหรือช่องทางให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 3) ด้านการบริหารงานทั่วไป ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ให้แก่บุคคลภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงเพื่อสร้างความนิยมให้แก่สาธารชนได้รับรู้ถึงบทบาท

ของหน่วยงาน นโยบายการบริหารของหน่วยงาน ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาในหน่วยงานจนเกิดความ

ร่วมมือในการด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 4) ด้านวัสดุอุปกรณ์ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสรมิสุขภาพควรจดัตัง้หน่วยงานทีม่คีวามรบัผดิชอบเกีย่วกบัระบบการบ�ารงุรกัษา ซ่อมแซมวสัด ุครภุณัฑ์ท่ัวไป  

5) ด้านวิธีการ ระเบียบแบบแผน ควรตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ควรจัด

ท�าแผนด�าเนนิงานโดยยดึพืน้ฐานจากการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในภายนอก จดุอ่อน จดุแขง็ ปัญหา

อปุสรรค ตลอดจนสมรรถนะของเจ้าหน้าทีเ่พือ่ใช้เป็นกรอบในการจดัท�าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ 

6) ด้านการบรหิารเวลา หรอืกรอบเวลา ในการปฏบิตังิาน ควรให้ความส�าคญัของวธิกีารลดข้ันตอนและระยะ

เวลาการปฏิบัติราชการต้องมีการศึกษาวิเคราะห์อย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อตัดลดขั้นตอนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการเพือ่บรรลเุป้าหมายได้อย่างแท้จริง 7) ด้านการประสานงาน ควรมกีารจดัระบบการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานขึ้น ให้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้การท�างาน

บรรลุและประสบความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์
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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

กลุ่มปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ข้อมลูในการศกึษาครัง้นีใ้ช้ข้อมลูทุตยิภมู ิเกบ็เป็นรายเดอืน

จ�านวน 60 เดือน ตั้งแต่มกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2563 สถิติท่ีใช้คือการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น 

แบบพหุ ด้วยวิธีก�าลังสองน้อยที่สุดที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัทีส่่งผลกระทบในทศิทางเดยีวกันอย่างมนัียส�าคญัทางสถิตกัิบดชันรีาคา

หุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ราคาน�า้มนัดิบดูไบ ปริมาณเงนิ M2 

และดชันคีวามเช่ือมัน่ทางธุรกิจ ส่วนปัจจยัทีส่่งผลกระทบในทศิทางตรงข้ามอย่างมนียัส�าคญัทางสถติกัิบดชันี

ราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค 

ค�าส�าคญั : ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์, ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย, ราคาน�า้มนั, ดชันคีวามเชือ่มัน่ทางธรุกิจ

Abstract

The objectives of this study were 1) to investigate factors affecting the stock price  

index of the Petrochemical and Chemical sector in the Stock Exchange of Thailand. 2) to study the  

relationship between factors and the stock price index of the Petrochemical and Chemical sector in the 

Stock Exchange of Thailand. The independent variables used in this study were Dubai Crude Oil Price,  

Foreign Net Trade Value, Consumer Price Index, Dow Jones Index, Foreign Exchange Rate (THB: USD), 

Narrow Money (M1), Broad Money (M2), and Business Sentiment Index. The dependent variable was 

the stock price index of the Petrochemical and Chemical sector in the Stock Exchange of Thailand. 

The data used in this study were secondary data of 60 months from January 2016 to December 2020. 

The statistics for analyzing was multiple linear regression with ordinary least squares method at the 

statistical significant level of 0.05.
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The results showed that factors that had positive correlation and affected to the stock price 

index of the Petrochemical and Chemical sector in the Stock Exchange of Thailand at the statistical  

significant level of 0.05 were Dubai Crude Oil Price, Broad Money (M2), and Business Sentiment  

Index. Factors that had negative correlation and affected to the stock price index of the Petrochemical 

and Chemical sector in the stock exchange of Thailand at the statistical significant level of 0.05 was 

Consumer Price Index.

Keyword : Petrochemicals and Chemicals, The Stock Exchange of Thailand, Dubai Crude Oil Price, 

Business Sentiment Index

บทน�า

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันนักลงทุนได้ให้

ความสนใจกบัหุ้นในหมวดธรุกิจปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ เป็นอย่างมาก เนือ่งจากปิโตรเคมเีป็นอตุสาหกรรมท่ี

ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับต้นๆ ของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ต้นน�้าของหลายๆ อุตสาหกรรม

นับตั้งแต่อุตสาหกรรมพื้นฐานท่ัวไป ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง บรรจุภัณฑ์พลาสติก ยารักษาโรค เส้ือผ้า รองเท้า 

เครื่องส�าอาง ยาฆ่าแมลง ปุ๋ย และตลอดจนน�าไปเป็นวัสดุที่สร้างมูลเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็น

อย่างมาก ได้แก่ ชิน้ส่วนยานยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบ,ี 2561)  

ในประเทศไทยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีก�าลังการผลิตราว 32 ล้านตัน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน

และอนัดบั 16 ของโลก และความต้องการใช้ปิโตรเคมใีนประเทศไทยมกีารเตบิโตของการใช้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี

ของไทยจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องของ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ 

กลุ่มยางสังเคราะห์ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก และกลุ่มสารเคมีเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์กาว อุตสาหกรรมที่มี

การใช้ปิโตรเคมมีากทีสุ่ด คอือตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ เช่น ขวดพลาสตกิ แผ่นฟิล์มถงุพลาสตกิ ฯลฯ รองลงมา

เป็นการใช้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ และอันดับ 3 กลุ่มวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ 

เช่น พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ แผ่นหลังคา ท่อน�้า ประตูและหน้าต่างพลาสติก ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นเป็น

สิง่ทีจ่�าเป็นในการด�าเนนิชวีติของคนในปัจจบุนั (ศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกจิ ทเีอม็บ,ี 2564) ส�าหรบัดชันรีาคาหุน้

กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีจ่ะท�าการศกึษาในงานวจิยันีอ้ยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรม สนิค้า

อตุสาหกรรม (Industrials) หมวดธรุกจิปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ (Petrochemicals & Chemicals) ได้จดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน 17 บริษัท ข้อมูลวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย, 2564)

ในการตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ส่ิงที่นักลงทุนควรที่จะต้องพิจารณาปัจจัย

ทางเศรษฐกิจในหลายๆ ด้าน ซึ่งอาจจะเป็นองค์ประกอบจากปัจจัยทางมหภาค เช่น ราคาน�้ามันดิบดูไบ 

มลูค่าการซือ้ขายของ นกัลงทนุต่างชาต ิดชันดีาวโจนส์ อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณเงินท่ี

หมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ ดชันคีวามเชือ่มัน่ในการลงทนุ ดชันคีวามเช่ือมัน่ผูบ้รโิภค และอืน่ๆ อีกมากมาย

จากความส�าคัญและที่มาของปัญหาวิจัยดังกล่าวจะเห็นว่ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ นี้ที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่าง

มาก ดังนั้นผู้ท�าวิจัยจึงสนใจท�าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงจะท�าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ 

เคมภัีณฑ์ฯ เพิม่ขึน้หรอืลดลง เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจและฝ่ายทีเ่กีย่วข้องน�าผลไปใช้ในการประกอบการตดัสนิใจท่ีจะ

ลงทุนหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ค�าถามในการวิจัย

1. ปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

2. ปัจจยัใดมีอทิธพิลมากสดุต่อดชันรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ผูว้จัิยได้ท�าการสืบค้น จากเอกสารทางวิชาการและงานวจิยัจากแหล่งต่างๆ มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องราคาน�้ามันดิบดูไบ (Dubai Crude Oil: DB)

David Backus, & Mario Crucini (2000) ได้กล่าวว่า ดชันรีาคาน�า้มนัดบิเป็นข้อมลูทีส่�าคญัของนกั

ลงทนุ เนือ่งจากน�า้มนัเป็นเสมอืนตวัขบักลางในการผลติภาคพืน้ฐานในประเทศ และยงัเป็นตวัแปรทีส่�าคญัของ

ภาคเศรษฐกจิมหภาค ดงันัน้การเปลีย่นแปลงของราคาน�า้มนัดบิจงึเป็นข้อมูลทีนั่กลงทนุจะต้องน�ามาวเิคราะห์

แนวโนมัทีจ่ะเกิดขึน้กับหลกัทรพัย์น้ันๆ โดยวเิคราะห์จากราคาน�า้มนัดบิท่ีเคล่ือนไหวอยูท่ีต่ลาดซือ้ขายน�า้มนั

ล่วงหน้า จากการแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า ในประเทศไทยใช้ราคาน�้ามันดิบดูไบ เป็นราคาอ้างอิงใน

การก�าหนดราคาน�้ามัน และใช้เป็นราคาตั้งต้นของต้นทุนในการผลิตน�้ามันส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่

ผลิตจากปิโตรเคม ีซึง่เมือ่ราคาน�า้มนัดบิดไูบเพิม่สูงข้ึน ต้นทนุการผลติ การขนส่งสินค้า และการบริการขนส่ง

สาธารณะ กจ็ะเพ่ิมสงูขึน้ด้วยท�าให้ผูป้ระกอบธรุกจิมต้ีนทนุทีส่งูขึน้ และส่งผลให้ดชันรีาคาหุน้ฯ ปรบัตวัลดลง

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องมูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ 

(Foreign Net Trade Value: FT)

Leamer, & Sten (1970) ได้กล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีทฤษฎีทางธุรกิจที่ว่า

ด้วยการเคลือ่นย้ายทนุ เน้นเรือ่งความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทนุในประเทศผู้ส่งออกทนุและ

ประเทศผูร้บัทนุ ท�าให้มกีารเคลือ่นย้ายทนุจากประเทศทีม่ผีลตอบแทนต�า่ ไปยังประเทศทีม่อัีตราผลตอบแทนสงู  

โดยพิจารณาจากกระแสของผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละแห่ง นอกจากนี้การลงทุนต้องค�านึงถึงภาวะ

เศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ ว่าอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจมากน้อยเพยีงใด ถ้ามกีารคาดการณ์มีการ

เติบโตดีต่อเนื่อง ความต้องการลงทุนในประเทศก็จะสูงขึ้น เพราะผลตอบแทนที่จะได้รับจะมีค่าสูงขึ้น
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สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) ได้กล่าวว่ายอดซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ หมายถึง ผลต่าง

ของปริมาณการซือ้และปรมิาณการขายคณูด้วยราคาหลกัทรพัย์ต่อวันของกลุม่นกัลงทนุต่างชาต ิจากแนวคดิ

สรปุได้ว่า นกัลงทุนต่างชาตกิลุม่น้ีมบีทบาทส�าคญัทีท่�าให้ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์ฯ เพิม่ขึน้หรอืลดลง เนือ่งจาก

กลุ่มนักลงทุนที่มีปริมาณเงินจ�านวนมากจึงส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นฯ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงได้

3. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งดัชนรีาคาผูบ้รโิภค (Consumer Price Index: CPI)

สุภาวดี บุศย์เพชร (2553) ได้กล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภค หมายถึง เป็นดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคใช้ในการบริโภคเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังใช้เป็นเคร่ืองมือ

วดัสภาวะเงนิเฟ้อได้อกีหนึง่วธีิ น่ันคอืดัชนรีาคาผูบ้รโิภคจะเป็นดชันทีีแ่สดงให้เราเหน็ว่าในขณะนีค่้าครองชีพ

ของผูบ้ริโภคสูงกว่าหรอืต�า่กว่าจากเดือนทีผ่่านมา หรอือตัราเงนิเฟ้อเพิม่ขึน้หรอืลดลงจากเดอืนทีผ่่านมาเท่า

ไหร่ หรอืบรษิทัจะต้องเพิม่หรอืลดราคาสนิค้าหรือไม่ จากแนวคดิสรุปได้ว่า ดชันีราคาผู้บริโภคเป็นดชันีทีช่ีใ้ห้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าและการบริการที่ผู้บริโภคใช้ในการบริโภคเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ดัง

น้ันเมื่อดัชนีราคาผู้บริโภคปรับเพ่ิมขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงผู้บริโภคมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจ

ก็จะมีการเติบโตมากขึ้น ดังนั้นจึงส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับตัวขึ้นตาม 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones Index: DJ)

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา (2553) ได้อธิบายถึงดัชนีดาวน์โจนส์

ว่าหมายถึง เป็นดัชนีตราสารทุนหรือหุ้น ประกอบด้วยหุ้นทั้งหมด 30 ตัว ในดัชนีดาวน์โจนส์ ซึ่งได้รับการ

ยอมรบัสูงสุดว่าเป็นตวัแทนของเศรษฐกจิอเมริกาในภาพรวมได้ด ีเพราะเป็นบริษทัทีม่อิีทธิพลต่อคนอเมรกิา 

ในการสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรมนั้นๆ สามารถรับรู้รายรับจากทั่วทุกมุมโลก

ที่สามารถไปถึงได้ ดังนั้นยอดขายที่สูงขึ้นหรือลดลงของบริษัทเหล่านี้ ก็ถือเป็นตัวแทนของเศรษฐกิจโลกด้วย

เช่นเดยีวกนั จากแนวคดิดังกล่าวสามารถสรปุได้ว่า นกัลงทนุสามารถน�าดชันดีาวน์โจนส์มาเป็นตวัชีน้�าสภาพ

ของตลาดหุ้นในหลายๆ ประเทศรวมทัง้ประเทศไทยด้วย เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของดชันีดาวโจนส์เป็นการ

เปล่ียนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเสมือนเป็นตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจ ท่ีสะท้อนสภาวะของ

ตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกา และยังสะท้อนมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

5. แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งอตัราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (Foreign 

Exchange Rate: Fx)

Mishkin (1989) ได้อธิบายทฤษฎีกับอัตราแลกเปล่ียนไว้ว่า ถ้าหากไม่มีต้นทุนในการท�าธุรกรรม

แล้ว หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเหมือนกันและมีระยะเวลาไถ่ถอนเท่ากันในแต่ละประเทศ ความแตกต่างของ

อัตราแลกเปลีย่นทันทขีองสองประเทศจะเท่ากบัความแตกต่างของอตัราดอกเบีย้ของสองประเทศ แต่ทศิทาง

ตรงข้ามกนั ท�าให้เกดิการเคลือ่นย้ายของเงนิทุนระหว่างประเทศเพือ่ให้ได้ผลตอบแทนของการลงทนุทีม่ากก

ว่า จากอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ม.ป.ป.) ได้อธบิายถึงอัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ว่าหมาย

ถึง อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และ

อปุทานของเงนิตราต่างประเทศในแต่ละช่วงเวลา จากการแนวคดิสรุปได้ว่า อัตราแลกเปลีย่นบาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ จะพิจารณาจาก อุปสงค์และอุปทานเงินตราต่างประเทศ เช่น เมื่ออุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศมี
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น้อยกว่าอุปทานของเงินตราต่างประเทศจะท�าให้ค่าเงินบาทแข็ง น่ันคือในช่วงท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทย 

มสีภาพคล่องทีดี่นักลงทนุต่างประเทศให้ความสนใจทีจ่ะเข้ามาลงทนุเพิม่มากขึน้ มคีวามต้องการสกลุเงนิบาท 

มากข้ึนส่งผลให้ค่าของเงนิบาทแขง็ค่าขึน้ ส่งผลให้ดชันดีชันรีาคาหุน้ฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้ และในทางกลบักนั เม่ือ

อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศมีมากกว่าอุปทานของเงินตราต่างประเทศจะท�าให้เงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้

ดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับตัวลดลง

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องปริมาณเงิน M1 และปริมาณเงิน M2 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2549, หน้า 1) ได้อธิบายว่า ปริมาณเงิน M1 หมายถึงปริมาณเงิน

ตามความหมายแคบ ซึ่งถือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์เป็นผู้สร้างเงิน ประกอบด้วย  

1) เงินสดที่ไม่อยู่ในมือธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์และรัฐบาล และ 2) เงินรับฝากประเภท

กระแสรายวันของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ โดยท่ีผู้ฝากเงินไม่ใช่รัฐบาลและธนาคาร

พาณิชย์ด้วยกัน และปริมาณเงินM2 หมายถึง ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ซึ่งประกอบด้วยปริมาณ

เงินตามความหมายแคบ (M1) และเงินรับฝากประเภทอื่นที่ธนาคารพาณิชย์ โดยผู้ฝากเงินและผู้ถือเงินต้อง

ไม่ใช่รัฐบาลกลางและธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ยอดเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝาก

ประจ�า บัญชี Margin Deposit และ 2) บัตรเงินฝาก (Negotiable Certificate of Deposit (NCD) / Floating 

Rate Certificate of Deposit (FRCD) 

Keynes (1936) ได้กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพถูกก�าหนดโดยอุปทานของเงินทุน หมายถึง

อปุทานของเงนิออมในระบบเศรษฐกิจ ซึง่มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัอตัราดอกเบีย้ ส่วนความต้องการเงนิทนุ

ของภาคธุรกิจหรืออุปสงค์ของเงินทุนจะมีความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น เมื่อมีอัตราดอกเบี้ย

สูงขึน้ปรมิาณความต้องการลงทนุจะลดลงเนือ่งจากมตีนัทนุในการกูย้มืเงนิทีส่งูขึน้ และเมือ่อตัราดอกเบ้ียลด

ลง ปริมาณความต้องการลงทุนจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีดันทุนในการกู้ยืมเงินที่ต�่าลง จากการแนวคิดดังกล่าว

สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณเงิน M1 และปริมาณเงิน M2 น้ัน เม่ือมีเงินหมุนเวียนในมือประชาชนและระบบ

เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จะเป็นสัญญาณดีของเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ ท�าให้มีปริมาณเงิน

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันเมื่อเงิน

หมุนเวียนในมือประชาชนลดลง เนื่องจากมีความกังวลต่อสภาวะของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีความ

ระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สินค้าและบริการลดลงท�าให้มปีริมาณเงินหมนุเวยีนในระบบ

เศรษฐกิจลดลง จึงส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับตัวลดลง

7. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับตวัแปรเรือ่งดชันีความเชือ่มัน่ทางธุรกจิ (Business Sentiment 

Index: BSI)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2563) กล่าวว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ หมายถึง ดัชนี

ที่ใช้ประเมินสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะส�ารวจความคิดเห็นของ

ผู้ประกอบการจากการตอบแบบสอบถามท่ีส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ 

เพ่ือสะท้อนให้เหน็ถงึความเชือ่มัน่ทางธรุกจิของผูป้ระกอบการว่าเชือ่มัน่อย่างไร ก�าลงักงัวลต่อภาวะธรุกิจอยู่

หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้นๆ จากการแนวคิดสรุปได้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่น

ทางธุรกิจส�ารวจภาวะธุรกิจประจ�าเดือนว่าภาคธุรกิจมีเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ในระดับใด สะท้อนถึงสภาวะของ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 685



เศรษฐกจิของประเทศผ่านมมุมองของผูป้ระกอบการ หากผลการส�ารวจและค�านวณค่าออกมาได้มากกว่า 50  

นั้นคือผู้ประกอบการเชื่อมั่นทางธุรกิจสูงข้ึนกว่าเดือนก่อน ซึ่งบ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศได้ว่า

เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นกว่าเดือนก่อน และส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น

8. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET Index)

Maurice Kendall (1953) อ้างใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2560, หน้า 41) ได้อธิบาย

ถึงทฤษฎีตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficient Market Hypothesis: EMH) ว่าเป็นตลาดทุนที่เป็นตลาดแข่งขัน

แบบสมบูรณ์ ราคาซื้อขายของหลักทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างไม่มีทิศทาง หรือเป็นเชิงสุ่ม (Random) ราคา

ซ้ือขายของหลักทรัพย์จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกิดข้ึน และเน่ืองจากเป็นข้อมูล

ข่าวสารที่ใหม่ จึงไม่มีใครสามารถคาดเดาทิศทางได้ถูกต้อง ผลที่ได้ก็คือ ไม่มีใครสามารถคาดเดาทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายของหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน

Eugene (1965) อ้างใน สมยศ กิตติสุขเจริญ (2558) กล่าวว่า ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพคือ 

ตลาดทุนท่ีเป็นตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์และมีนักลงทุนจ�านวนมาก ซึ่งมูลค่าที่ควรจะเป็นของหุ้นจะเท่ากับ

ตลาดเสมอ หมายความว่าการเปลีย่นแปลงราคาหุน้จะเป็นข้อมลูสะท้อนข่าวสารอย่างสมบรูณ์ หากการตดัสนิ

ใจซือ้ขายหุน้ของนกัลงทนุในตลาดตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการคาดคะเนด้วยเหตผุล โดยทีร่าคาหุน้จะปรับตัวสงู

ข้ึนหรอืลดลงอย่างรวดเรว็เมือ่มีข้อมลูข่าวสารใหม่ๆ เข้ามากระทบอย่างรวดเร็วจนไม่มใีครสามารถท�าก�าไรได้

เกินกว่าระดับก�าไรปกติ ซึ่งเรียกตลาดทุนลักษณะนี้ว่าตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวความคิด

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม

- ราคาน�้ามันดิบดูไบ
- มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค 
- ดัชนีดาวโจนส์ 
- อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ 
- ปริมาณเงินM1
- ปริมาณเงินM2
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

ดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สมมติฐาน

1. ราคาน�้ามันดิบดูไบส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

2. มูลค่าการซือ้ขายสุทธิของนักลงทนุต่างชาตส่ิงผลต่อดชันรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3. ดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
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4. ดัชนีดาวโจนส์ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

5. อัตราแลกเปล่ียนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6. ปริมาณเงิน M1 ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

7. ปริมาณเงิน M2 ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

8. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจส ่งผลต่อดัชนีราคาหุ ้นกลุ ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้อธิบายถึงรายละเอียดของวิธีการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

1. ประชากร ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็น

ข้อมลูทตุยิภมู ิซึง่เป็นข้อมลูเชงิปรมิาณ โดยประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา ได้แก่ ราคาน�า้มนัดิบดูไบ มลูค่าการซือ้

ขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีดาวโจนส์ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ ปริมาณ

เงิน M1 ปริมาณเงิน M2 และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาตั้งแต่มกราคม 

2559 ถึงธันวาคม 2563 เป็นข้อมูลรายเดือนจ�านวน 60 เดือน 

2. การวเิคราะห์ข้อมลู ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูด้วยการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ (Quantitative Method) 

ซ่ึงเป็นการน�าข้อมลูทีร่วบรวมไว้มาวเิคราะห์ เพือ่อธบิายความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม โดย

การน�าข้อมลูทีเ่ก็บรวบรวมไว้มาวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) เป็นการทดสอบ

ถงึระดบัความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระด้วยกันเอง ว่ามตีวัแปรอิสระใดทีม่คีวามสัมพนัธ์กันในระดับสงู คอื

ไม่อยูใ่นช่วง ±0.8 ซึง่ถ้ามตัีวแปรอสิระใดทีม่ค่ีาความสมัพนัธ์ไม่อยูใ่นช่วงทีก่�าหนดจะท�าการตดัตวัแปรทิง้ โดย

เลือกตัดจากตัวแปรที่มีค่าไม่ Sig. ก่อน จากนั้นน�าตัวแปรอิสระที่ผ่านการทดสอบมาหาค่าความสัมพันธ์กับ

ตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Regression) ด้วยวิธีก�าลังสอง

น้อยที่สุด (Ordinary Least Squares)
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สรุปผลการวิจัย
ในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้จิยัได้ท�าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อดชันีราคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมภีณัฑ์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient)

Correlation DB FT CPI DJ FX M1 M2 BSI PETRO 
DB 1         
FT -0.118653 1        
CPI 0.682245 -0.177575 1       
DJ 0.487199 -0.348976 0.865214 1      
FX -0.405521 0.344202 -0.811841 -0.929588 1     
M1 -0.063055 -0.327469 0.531114 0.789748 -0.775219 1    
M2 -0.044166 -0.340939 0.558761 0.799315 -0.79495 0.992431 1   
BSI 0.560579 0.301525 0.088192 -0.178521 0.260064 -0.63123 -0.632033 1  

PETRO 0.742988 -0.010479 0.170551 0.110637 -0.051803 -0.305248 -0.306636 0.634447 1

จากตารางที่ 1 พบว่ามีตัวแปรอิสระที่มีค่าความสัมพันธ์กันเองซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าไม่อยู่ใน
ช่วงที่ก�าหนด จึงท�าการตัดตัวแปรอิสระจากการวิเคราะห์ โดยจะเลือกตัวแปรอิสระที่มีค่าไม่ Sig. ออกจาก
การวิเคราะห์ก่อนเพ่ือแก้ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ส�าหรับตัวแปรที่ตัดออกจากการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ดัชนีดาวโจนส์ (DJ) อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (FX) และปริมาณเงิน M1 จาก
นั้นน�าตัวแปรอิสระที่เหลือ ได้แก่ ราคาน�้ามันดิบดูไบ (DB) มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ (FT) 
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปริมาณเงิน M2 และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ตัวแปรตาม คือ ดัชนีราคา
หุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาวเิคราะห์ในสมการถดถอยเชงิเส้นแบบ
พหุ (Multiple Linear Regression) ได้ผลตามตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติของสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Linear Re-
gression)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 24424.69 3047.275 8.015256 0.00000
DB 26.17895 2.350848 11.13596 0.00000
FT 0.000556 0.000709 0.784266 0.43630
CPI -282.9896 35.35544 -8.00413 0.00000
M2 0.000104 2.20E-05 4.729424 0.00000
BSI 24.30269 7.167789 3.390541 0.0013

R-squared 0.834349 Mean dependent var 1084.768
Adjusted R-squared 0.819011 S.D. dependent var 268.2329
S.E. of regression 114.1137 Akaike info criterion 12.40691
Sum squared resid 703185 Schwarz criterion 12.61634

Log likelihood -366.2072 Hannan-Quinn criter. 12.48883
F-statistic 54.39738 Durbin-Watson stat 1.145929

Prob (F-statistic) 0.00000 - -
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1. จากการศึกษาพบว่ามีตัวแปรอิสระ 4 ตัวที่ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยตวัแปรอิสระสามารถอธบิายความผันแปรของตวัแปรตามได้ร้อยละ 

83.43 ทดสอบปัญหาความแปรปรวนไม่คงที ่(Heteroskedasticity) พบว่า Prob. F (19,40) มค่ีาเท่ากับ 0.6387 

ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องค่าความแปรปรวนคงที่ และ Durbin-Watson ที่ค�านวณได้มีค่าเท่ากับ 1.145929 ซึ่งมี

ค่ามากกว่า 1 และน้อยกว่า 3 แสดงว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (Field, 2009) 

2. จากการวิเคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อดชันรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย พบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกัน (+) กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ราคาน�้ามันดิบดูไบ (DB) ปริมาณเงินM2 และดัชนีความ

เชื่อมั่นทางธุรกิจ (BSI) ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลกระทบในทิศทางตรงข้าม (-) กับดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

อภิปรายผลการวิจัย

1. ราคาน�้ามันดูไบส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ เนื่องจากราคาน�้ามันดิบดูไบเป็นราคาตั้งต้นของน�้ามันส�าเร็จรูป

และสนิค้าอ่ืนๆ ท่ีผลติจากปิโตรเคม ีราคาน�า้มนัดบิดไูบในไทยเป็นไปตามกลไกการค้าเสรทีีเ่ปลีย่นแปลงขึน้ลง

ตามราคาน�้ามันในตลาดโลกจึงมีผลต่อต้นทุนการน�าเข้าของน�้ามันดิบที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ ดังนั้นราคา

น�้ามันดิบดูไบจึงส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นในหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้อง

กับงานวิจัยของมนสิชา กลิ่นพยอม (2559) และของพิมพ์วิภา ศุภชัยบัวทอง (2561) 

2. ดัชนีราคาผู้บริโภคส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน

ทศิทางตรงกันข้ามอย่างมนัียส�าคญัทางสถิต ิซึง่อธบิายได้ว่าดชันรีาคาผูบ้รโิภคนัน้จะเปรยีบเทยีบราคาสนิค้า

และบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ เปรียบเสมือนเป็นตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของประเทศ ซึ่งหากมีปัจจัยต่างๆ 

มากดดนัให้ราคาสนิค้าและบรกิารสงูขึน้ ก็จะส่งผลให้ค่าครองชพีสงูขึน้ด้วย ท�าให้ประชาชนต้องส�ารองเงนิเพ่ือ

ใช้จ่ายในการบรโิภคเพิม่มากขึน้ ส่งผลให้ดัชนรีาคาผู้บริโภคส่งผลต่อดัชนรีาคาหุน้กลุ่มปิโตรเคมีและเคมภัีณฑ์

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้องกับงานวิจัยของนันทกา แซ่เอง (2559) และงานวิจัยของรัตนาภรณ์ แซ่หลี 

และสุมามาลย์ ปานค�า (2564) 

3. มูลค่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ ดัชนีดาวโจนส์ อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์

สหรฐัฯ และปรมิาณเงิน M1 ไม่ส่งผลต่อดัชนรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์ในตลาดหลักทรพัย์ฯ อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ

4. ปริมาณเงิน M2 ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ในทศิทางเดยีวกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิเนือ่งจากปรมิาณเงิน M2 เป็นปรมิาณเงนิทัง้หมดทีห่มนุเวยีนท่ีอยู่

ในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคอื เมือ่อตัราดอกเบีย้ในตลาดเงนิลดลงท�าให้ปรมิาณเงนิในระบบเพิม่ข้ึน ส่งผลให้นกั

ลงทนุแสวงหาการลงทนุในสนิทรพัย์อืน่ทีค่าดว่าจะให้อตัราผลตอบแทนทีส่งูกว่าอตัราดอกเบีย้ ดงันัน้การน�า

เงนิมาทนุลงในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จงึเป็นทางเลือกหน่ึงในการลงทนุ แต่ในทางกลับกันเมือ่อัตราดอกเบีย้ในตลาด

เงินเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้นักลงทุนลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบอัตราดอกเบี้ยในสินทรัพย์ที่มีความ

เส่ียงน้อย และในช่วงทีศ่กึษาเป็นช่วงท่ีมวีกิฤตเศรษฐกจิจากสงครามการค้าของสองประเทศมหาอ�านาจซ่ึงได้
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ส่งผลกระทบไปทัว่โลกและยงัมกีารแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 ทีส่ร้างความเสยีให้กบัเศรษฐกจิเป็นอย่างมาก  

ท�าให้นกัลงทนุกงัวลต่อสภาวะของเศรษฐกจิ และระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากข้ึนทัง้ยังมคีวามต้องการออมเงนิ

ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน จึงส่งผลให้ดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง สอดคล้อง

กับงานวิจัยของณิฐชมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช (2559) และของ ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์ (2563) 

5. ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ส่งผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลัก

ทรพัย์ฯ ซ่ึงส่งผลในทศิทางเดียวกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิเนือ่งจากดชันคีวามเชือ่มัน่เป็นดชันทีีใ่ช้ตดิตาม

กจิกรรมทางเศรษฐกจิของภาคธรุกจิโดยอ้างอิงปัจจยัด้านภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ ในสัดส่วน

ที่สอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ตลอดจนข้อจ�ากัดในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยสะท้อนสถานการณ์ใน

มติต่ิางๆ ทีภ่าคธรุกจิก�าลงัเผชญิอยู ่ท�าให้ในแต่ละช่วงเวลามคีวามเคลือ่นไหวทีส่อดคล้องกบัธรุกิจปิโตรเคมี

และเคมภัีณฑ์ ซึง่มแีนวโน้มการเคลือ่นไหวไปตามราคาน�า้มนัดบิในตลาดโลก กล่าวคอืหากเศรษฐกจิเป็นช่วง

ขาขึ้นส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้น และดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 ที่มีสถาการณ์โควิด-19 ซึ่ง 

ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบหนัก ท�าให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง

จากเดิม ผลที่ตามมาคือดัชนีราคาหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ลดลงด้วยเช่นกัน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ ลงลายชาติ และรวิดา วิริยกิจจา (2559) และของหทัยรัตน์ เจียมเรืองจรัส 

(2561) 

ข้อเสนอแนะ

1. จากการศกึษาวจิยัในครัง้นีพ้บว่ามปัีจจัยท่ีไม่ส่งผลต่อดชันรีาคาหุน้กลุม่ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในคร้ังหน้าควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ เพิ่ม เช่น อัตรา

ดอกเบีย้ ราคาถ่านหนิ และราคาทองค�า อาจจะได้เหน็ถงึความเคลือ่นไหวเทยีบกบัดชันีราคาหุน้กลุม่ ปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณีเกิดวิกฤติ

2. ข้อมูลที่น�ามาศึกษาเป็นข้อมูลแบบอนุกรมเวลารายเดือนจ�านวน 60 เดือน หรือเพียง 5 ปี

เท่านั้น อาจจะท�าให้ไม่เห็นถึงผลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลกระทบต่อตัวแปรตามได้เท่าที่ควร ดังน้ันควรเพิ่ม

ข้อมูลจาก 5 ปี เป็น 10 ปี

3. อาจจะใช้เทคนคิการวจิยัอ่ืนมาวเิคราะห์ตวัแปร เช่น การทดสอบปัญหา Multicollinearity อาจ

จะใช้ค่าสถิติจาก Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) เนื่องจากค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 

Tolerance และ VIF นีส้ามารถท�าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอสิระว่ามคีวามสัมพนัธ์กนัเองหรือไม่ได้
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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

Abstract

The human development, which is the most important human resource in driving an agency’s 

mission to accomplish by using the idea to create a thought process learning. This research aimed 

to study level of needs for self-development through lifelong learning in the 112th Infantry regiment 

personnel. The sample size of 239 peoples who answered the questionnaire analyzed the data by 

using a computer program. Use the percentage, mean, standard deviation statistic. The results of the 

study that overall need for self-improvement through lifelong learning of the 112th Infantry Regiment 

personnel was at a high level, it was found that all aspects were at a high level, namely 1) the role 

of experience 2) the readiness to learn 3) the concept of the learner image and 4) the orientation to 

learning. Number
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บทน�า

สถานการณ์ด้านความมั่นคงปัจจุบันเป็นประเด็นที่ท้าทาย ด้วยบริบทด้านความมั่นคงของชาติที่

มีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยง และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกมีการฝึกเป็น

เครือ่งมอืหลกัในการพฒันาขดีความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏบิตัขิองก�าลงัพล ซึง่กองทัพบกมกีาร

ฝึกและตรวจสอบทีมุ่ง่เน้นมาตรฐานตัง้แต่เป็นรายบคุคล ซึง่ได้แก่ การฝึกทหารใหม่ การฝึกเฉพาะหน้าที ่การ

ฝึกผสมเหล่าของหน่วยขนาดใหญ่ โดยจะต้องมีการปฏบัิตกิารในเวลากลางคนืสอดแทรกอยูด้่วยเสมอ ด�าเนนิ

การพัฒนาการฝึกและประยุกต์ผลการฝึกที่มีความทันสมัย เช่น การฝึกร่วม/ผสมต่างๆมาใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการฝึกของหน่วย ใช้และทดสอบหลักนิยมที่เหมาะสมกับกองทัพสร้างครูทหารที่มีทักษะและความ

ช�านาญ เพือ่ให้สามารถถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพ พฒันาและออกแบบ โดยผลลัพธ์สุดท้าย คือ 

ก�าลังพลมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการได้ 

กรมทหารราบที่ 112 ได้ปรับโครงสร้างหน่วยเป็นกรมทหารราบยานเกราะเบา เพื่อรองรับการ

บรรจุยานเกราะแบบ Stryker ที่ท�าให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องด้วย

กรมทหารราบที่ 112 อยู่ภายในพื้นที่เขตเศรฐกิจพิเศษ (EEC) ก�าลังพลจึงมีความจ�าเป็นต้องปรับตัวให้ทัน

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์การสามารถปรับตัวจากการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้และช่วยพัฒนาขดีสามารถของของบคุลากรขององค์การก้าวสูค่วามส�าเรจ็ ซึง่การพฒันา

ทรพัยากรมนษุย์(Human Resource Development) หรอืการพัฒนาก�าลงัคน (Manpower Development) เป็นก

ระบวนการในการพฒันาและส่งเสรมิให้บคุลากรมคีวามรูค้วามสามารถ ความเข้าใจ มทีกัษะในการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนมีทศันคตแิละพฤตกิรรมทีดี่เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพในการท�างานทีดี่ขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ดงัน้ัน

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ถือเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัทีส่ดุขัน้ตอนหนึง่ในการบรหิาร การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม

อนัเนือ่งมาจากประสบการณ์ทีแ่ต่ละบคุคลได้รบัมา การเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้จะต้องมกีารเปลีย่นแปลงทางด้าน

ความรู้ ทักษะ ความคิดความเข้าใจ การเรียนรู้จะสร้างประสบการณ์ และองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิด

ทกัษะและความช�านาญ สิรริมัภา พวงพิลา (2561) และกระบวนการพฒันาสติปัญญา โดยครอบคลมุการเรยีน

รู้ทีเ่กดิจากการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบระบบ และการศกึษาตามอัธยาศยั แหล่งการ

เรียนรู้ควรจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่สัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งท่ีเรียนรู้ควรสัมพันธ์กับชีวิตจริง ซึ่งจุดหมาย

ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ความต้องการให้บุคคลได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนโดยเรียนรู้อย่างเหมาะ

สมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม สุนทร สุนันท์ชัย (2543).

ดังนั้นในบทความนี้คณะผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่ศึกษาระดับความต้องการ

พฒันาตนเองด้วยการเรยีนรูต้ลอดชีวติของก�าลงัพลกรมทหารราบที ่112 เพือ่ทีจ่ะเป็นแนวทางในการพฒันา

ให้ก�าลงัพลมคีณุภาพและประสทิธิภาพอนัเกิดประโยชน์สงูสดุต่อกองทพัมากยิง่ขึน้อาจจะน�าไปสูก่ารปรับปรุง

รปูแบบของการพฒันาก�าลังพลมาใช้ประโยชน์ในการพฒันาการฝึกของหน่วยทีเ่กีย่วข้องและน�าไปสูก่ารพฒันา

ให้มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคตได้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือ่ศกึษาระดบัความต้องการพฒันาตนเองด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีติของก�าลงัพลกรมทหารราบ

ที่ 112

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดการพัฒนาตนเอง

การพฒันาตนเองเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบับคุคลทกุคนทีห่วงัจะเจรญิกาวหน้าในหน้าทีก่ารงาน และ

มีความสุขในชีวิต โดยจุดมุ่งหมายของการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลยอมแตกต่างกันไปตามความคาด

หวังของผลที่จะได้รับจากการพัฒนา และแน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒในปัจจุบัน ท�าให้การ

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงตัวเองให้ตอบรับกับสถานการที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัยจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญ

อย่างมาก ดังนั้นการวางแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ไปสู้เป้าหมาย ศศลักษณ์ ทองปานดี (2551) อธิบาย

ถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาตนเองไว้ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆของบุคลากรให้ดีขึ้น เพื่อน�าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานรวม

ทัง้ความคดิริเริม่สร้างสรรค์ และความสามารถในการตดัสนิใจแก้ปัญหาของหน่วยงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

2. เพิม่พนูฝีมอืหรอืทักษะในด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นส�าหรับการปฏบิตังิาน ส�าหรับทกัษะท่ีส�าคญั คอื 

ทักษะทางวิชาการ ทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะในการบริหารและจัดการ และทักษะในการคิดอย่าง

ลึกซึ้ง และมองการณ์ไกล

3. เพือ่พฒันาทศันคต ิค่านิยม ความเชือ่ บรรทดัฐานทางสงัคม ทัง้นีโ้ดยมคีวามรูส้กึนกึคดิมีความ

รัก ความผูกพันธ์กับหน่วยงาน ตลอดจนเป็นผู้มีความรับผิดชอบที่ดี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

4. เพื่อความก้าวหน้าของบุคคลในอาชีพ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความต้องการที่จะเจริญ

ก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของตน ฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป้นการส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสก้าวหน้า

ในอาชีพการงาน เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยให้บุคคลมีคุณภาพและความสามารถดีขึ้น จึงท�าให้

บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้อย่างจริงจัง

วิธีการพัฒนาตนเองหรือกิจกรรมในการพัฒนาตนเองนั้น สามารถท�าได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับ

ผู้ที่ต้องการ พัฒนาตนเองตามแนวคิดของบอยเดล (อ้างใน พิมพ์พนิต เชาว์วะณิช, 2552) ซึ่งมีวิธีการใน

การพัฒนาตนเองท่ีหลากหลายและคลอบคลุมวิธีการพัฒนาตนเอง โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ดังน้ี  

1) วิธีการพื้นฐานในการพัฒนาตนเอง 2) วิธีการเปลี่ยนแปลงความคิด 3) วิธีการอื่นบางประการเพื่อพัฒนา

ตนเอง 4) วิธีการพัฒนาความแข็งแรง การพักผ่อน และแง่มุมบางประการของตนเอง และ5) วิธีการให้ผู้อื่น

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

2. แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลกัการศกึษาตลอดชวีติ การศกึษามคีวามจ�าเป็นส�าหรบับคุคลในทกุช่วงชวีติตัง้แต่เกดิจนตาย ซ่ึง

บคุคลมคีวามสามารถทีจ่ะเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวิีต การศกึษานัน้มไิด้ส้ินสุดเมือ่บคุคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบนั

การศกึษา การศกึษาตลอดชีวติจงึเป็นภาพรวมของการศกึษาทัง้หมด กล่าวคือ เป็นการศกึษาทีค่รอบคลุมการ

ศกึษาทกุประเภท ทกุระดับ การศกึษาตลอดชวิีตมหีลกัการส�าคญัทีมุ่ง่เน้นความเสมอภาค ความเท่าเทยีมกนั
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ในโอกาสทางการศกึษา การศกึษาตลอดชวีติจงึมคีวามยืดหยุ่น หลากหลายทัง้รูปแบบและวธิกีาร เปิดโอกาส

ให้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ดังนั้นเป้าหมายของการศึกษาตลอดชีวิต จึงมุ่งเน้นเพ่ือ

สร้างแรงจูงใจให้บุคคลทุกช่วงวัยให้เห็นความส�าคัญของการเรียนรู้มีการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ให้ผสม

กลมกลืนไปกับการด�าเนินชีวิต ให้อิสระแก่บุคคลในการเลือกส่ิงที่จะเรียนรู้สามารถเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสม

กับความสามารถของตน

มัลคัล โนลส์ (อ้างใน อาชัญญา รัตนอุบล, 2548) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่แตกต่างจาก

การเรียนรู้ของเด็ก เพราะผู้ใหญ่มีประสบการณ์ มากกว่า ดังน้ันการเรียนการสอนต้องยึดหลักให้ตอบสนอง

ต่อธรรมชาติของผู้ใหญ่ นั่นคือต้องรู้ หลักการศึกษาผู้ใหญ่ (Andragogy) มี 4 ข้อดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนแปลงมโนภาพแห่งตน (Concept of the learner) หมายถึง กระบวนการการเจริญ

เติบโตส�าหรับคนที่เลิกพึ่งพาการเรียนรู้กับคนอื่นเพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-direct) แต่ใน

อัตราที่แตกต่างกันส�าหรับคนท่ีต่างกัน และมิติชีวิตแตกต่างกัน ครูผู้สอนมีหน้าที่ให้ก�าลังใจและดูแลการ

เปลี่ยนแปลงแก่นักเรียนเหล่านี้ ผู้ใหญ่มีความต้องการความดูแลทางจิตใจมากกว่า เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การเรียน

รู้ด้วยตนเอง (self-direct)

2. บทบาทของประสบการณ์ (The Role of experience) หมายถึง เมื่อผู้คนโตขึ้นได้พัฒนาและ

สะสมประสบการณ์ทีม่ากขึน้ท�าให้พวกเขามีข้อมูลทีห่ลากหลายมากขึน้ นอกจากนัน้ผูค้นยังให้ความหมายกบั

การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีไ่ด้รบัมากกว่าการเรียนรูจ้ากบทเรียน ดงันัน้เทคนิคหลักในการศึกษาคอืเทคนคิ

การทดลองจากประสบการณ์ การอธบิาย การแก้ปัญหาแบบฝึกหดัจ�าลองเสมอืนจรงิประสบการณ์ภาคสนาม 

และอื่นๆที่คล้ายกัน

3. ความพร้อมในการเรียน (Readiness to learn) ผู้คนเหล่านี้พร้อมที่จะเรียนรู้เมื่อพวกเขาเผชิญ

หน้ากับความจ�าเป็นในการเรียน เพื่อรับมือกับปัญหาหรือภาระหน้าที่ในชีวิตจริงผู้ให้การศึกษา จะต้องสร้าง

เงื่อนไข มอบหมายเคร่ืองมือ และท�าให้ผู้เรียนค้นพบ “ความจ�าเป็นที่ต้องรู้ (needs to know)” ของตนเอง 

และแนวทางในการจัดโปรแกรมการเรียนควรที่จะจัดระเบียบให้เป็นไปตามล�าดับขั้นแล้วไปพร้อมกับความ

พร้อมของผู้เรียนในการเรียนรู้

4. การส่งเสรมิให้การเรยีนรู้มีความเหมาะสม (Orientation to learning) หมายถงึ ผู้เรยีนมองว่าการ

ศกึษาเปรยีบเสมอืนกระบวนการในการพฒันาเพือ่เพิม่ความสามารถในการท�าให้บรรลเุป้าหมายของศกัยภาพ

ของพวกเขาผู้เรียนต้องการที่จะได้รับความรู้และทักษะเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในอนาคตด้วยเหตุนี้การ

เรียนรู้หรือการเรียนการสอนควรจะเรียงตามหมวดหมู่การพัฒนาความสามารถทุกคน

กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการศึกษาตลอดชีวิตน้ันเป็นกระแสหลักของสังคมใน

ปัจจุบันที่ต้องการให้บุคคลได้ตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองที่ไม่ได้ส้ินสุดลงหลังจบการศึกษาการเรียน

รู้ตลอดชีวีตหรือการศึกษาตลอดชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรกไปในวิถิชีวิตของมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิด

มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ความรู้จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตและประกอบอาชีพ
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่

ก�าลังพลกรมทหารราบที่ 112 ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวนสังกัด

กรมทหารราบที ่112 จ�านวนทัง้สิน้ 462 นาย ดงันัน้ผู้วจัิยจงึก�าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรค�านวณของ Taro 

Yamane ที่มีระดับความเชื่อมั่น95% ได้ขนาดตัวอย่าง 239 คน ส�าหรับขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างใช้หลักความ

น่าจะเป็นแบบสัดส่วนของชั้นภูมิ(Proportional Stratified Random Sampling) (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, 2547) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน 

ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่1) อายุ 2) ชั้นยศ 

3) ระดับการศึกษา 4) เวลารับราชการ 5) สังกัดปัจจุบัน เป็นค�าถามลักษณะแบบตรวจรายการ (Check list) 

ตอนที่2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ของก�าลังพลกรมทหารราบท่ี 112 ประกอบด้วย1) ด้านการเปล่ียนแปลงมโนภาพแห่งตน 2) ด้านบทบาท

ของประสบการณ์ 3) ด้านความพร้อมในการเรียน และ 4) ด้านการส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเหมาะสม มี

ข้อค�าถามจ�านวน 40 ข้อเป็นแบบส�ารวจประเมินค่ามีลักษณะการประเมินค่าแบบลิเคิร์ทเสกล (Likert scale) 

โดยแบ่งค่าคะแนนออกเป็น 5 ระดับการทดสอบเครื่องมือ ด้วยการหาค่าReliability ท�าการประเมินด้วยผู้

เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่านตามเทคนคิIndex of Item Objective Congruence (IOC) ผลการทดสอบคุณภาพ

ของแบบสอบถามมีค่า IOC มากกว่า 0.6 ทุกข้อและท�าการทดสอบค่า Validity ด้วยการ Try-out จากกลุ่ม

ประชากรที่ใกล้เคียงจ�านวน 30 ตัวอย่างได้ค่า Cronbrach’s ที่ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ค่าสถิติร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

สรุปผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปของประชากร

ก�าลังพลสังกัดกรมทหารราบที่ 112 มีอายุต�่ากว่า 31 ปี มากที่สุด มีจ�านวน 106 คน (ร้อยละ 

44.40) มชีัน้ยศ สบิตร-ีสบิเอกมากทีส่ดุ มจี�านวน 110 คน (ร้อยละ 46.00) มรีะดบัการศกึษาต�า่กว่าปรญิญาตรี  

มากที่สุดมีจ�านวน 156 คน (ร้อยละ 65.30) เวลารับราชการ 1 – 5 ปีมากที่สุด มีจ�านวน 86 คน (ร้อยละ 

19.20) สังกัดปัจจุบัน พบว่า สังกัดกองร้อยอาวุธเบา มีมากที่สุด จ�านวน 111 คน (ร้อยละ 46.40)
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ตารางที ่1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน ระดบัความต้องการพฒันาตนเองด้วย

การเรียนรู้ตลอดชีวิตองค์ประกอบรายด้านของก�าลังพลกรมทหารราบที่ 112 ทุกสังกัด

องค์ประกอบ
รายด้าน

กรม
ทหารราบที่ 

112

กองพัน
ทหารราบ

ที่ 1
กรมทหาร
ราบที่ 112

กองพัน
ทหาร

ราบที่ 2
กรมทหาร

ราบ
ที่ 112

กองพัน
ทหาร

ราบที่ 3
กรมทหาร

ราบ
ที่ 112

รวม ระดบั

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

1. ด้านการเปลี่ยนแปลง
มโนภาพแห่งตน

3.75 0.76 4.19 0.64 3.89 0.73 4.14 0.77 4.01 0.73 มาก

2. ด้านบทบาทของ
ประสบการณ์

3.84 0.71 4.14 0.61 3.99 0.63 4.09 0.80 4.03 0.68 มาก

3. ด้านความพร้อมใน
การเรียน

3.86 0.74 4.16 0.67 3.92 0.68 4.13 0.77 4.03 0.72 มาก

4. ด้านการส่งเสริมให้การ
เรียนรู้มีความเหมาะสม

3.87 0.75 4.11 0.65 3.92 0.72 4.11 0.76 4.01 0.71 มาก

รวม 4.02 0.70 มาก

ตารางท่ี1 พบว่าความต้องการพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชวิีตของก�าลังพลกรมทหารราบ

ที่ 112 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีความ

ต้องการพัฒนาตนเองในระดับมากโดยความต้องการพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านบทบาท

ของประสบการณ์และด้านความพร้อมในการเรียนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.03 รองลงมา ได้แก่ ด้านการ

เปลี่ยนแปลงมโนภาพแห่งตนและด้านการส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยน�าไปสู่การอภิปรายผล ได้ดังนี้

1) ด้านการเปลีย่นแปลงมโนภาพแห่งตน โดยภาพรวมระดบัความต้องการพฒันาตนเองด้วยการ

เรยีนรูต้ลอดชวีติอยูใ่นระดบัมาก ซึง่เป็นองค์ประกอบหน่ึงของรูปแบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ตลอดชวีติ ดังนัน้

การส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาตนเองด้วยการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ต้องมพีฤตกิรรมการปฏบิตังิาน คือ ต้องสามารถ

ก�าหนดนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างชัดเจน ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนาความรู้ทักษะ 

เจตคติ สมรรถภาพและพฤติกรรมที่ครอบคลุม การเรียนรู้มีการก�าหนดโครงสร้างและระบบการจัดการเรียนรู้

เพือ่ท�าให้บคุคลสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ มกี�าหนดหน่วย/องค์กรรับผดิชอบอย่างชดัเจนและ

ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ ผู้เรียนทราบถึงความส�าคัญ และความจ�าเป็นใน

การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทัง้นีเ้พราะการมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ทีใ่ห้ความส�าคญัสามารถบรูณ

าการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ มีความตระหนักรู้ถึงวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน�าความรู้ไปใช้

ในเชิงสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชมุชน และขยายให้กว้างไกลได้เข้าใจในคณุค่าของการเรยีนรูต้ลอด

ชวีติและมัน่ใจทีจ่ะน�าไปปฏบิตั ิการเปลีย่นแปลงมโนภาพแห่งตน และการส่งเสรมิให้การเรยีนรูม้คีวามเหมาะ
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สม จนเกดิการเปลีย่นแปลงในตัวบุคคลจากการปฏบิตัจินกลายเป็นวฒันธรรม ส่งผลให้ก�าลงัพลเกดิการเรยีนรู้

พัฒนาขีดความสามารถ ความรูท้กัษะ เจตคต ิสมรรถภาพ พฤตกิรรม ปรบัตวัเข้ากบัความเปลีย่นแปลงในโลก

ปัจจุบัน และพัฒนาต่อเนื่องให้เต็มศักยภาพของก�าลังพล สอดคล้องกับผลวิจัยของ สุนทร สุนันท์ชัย (2543) 

เรือ่ง ความรูพ้ืน้ฐานการศกึษาตลอดชวีติ ใน เอกสารการสอนชดุวชิาการศกึษาตลอดชวีติและการศกึษานอก

ระบบ กล่าวว่า การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองทกุช่วงอาย ุและทกุรปูแบบของการเรยีนรู ้ทัง้ในระบบ นอกระบบ และ

ตามอธัยาศยั โดยผูเ้รยีนรเิริม่ขึน้อย่างตัง้ใจ และมเีป้าหมายในการพฒันาความรูท้กัษะ เจตคต ิสมรรถภาพ และ

พฤติกรรม ที่ครอบคลุมการเรียนเพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกัน และการเรียนรู้เพื่อชีวิต

2) ด้านบทบาทของประสบการณ์

ด้านบทบาทของประสบกาณ์ ระดบัความต้องการพฒันาตนเองด้วยการเรยีนรูต้ลอดชวีติของก�าลงั

พลกรมทหารราบที่ 112 อยู่ในระดับมาก ซึ่งก�าลังพลในกรมทหารราบที่ 112 มีความรู้และประสบการณ์จาก

การปฏบิตัภิารกิจ ได้น�าประสบการณ์ของก�าลังพลมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึง่กนัและกนัภายในหน่วย ท�าให้มคีวาม

ช�านาญมากเพิม่ขึน้ และพัฒนาเป็นหลกัสตูรการฝึก จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของก�าลงัพล

ทีม่ผีลปฏบิตังิานด ีสอดคล้องกบัผลวจิยัของ สิริรัมภา พวงพลิา และคณะ (2561) เรือ่ง ความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเรยีนรูต้ลอดชวีติกบัความเป็นมอือาชพีของผู้ท�าในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การเรียนรู้ในแต่ละ

ครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ทักษะ ความคิดความเข้าใจ การเรียนรู้จะสร้างประสบการณ์ 

และองค์ความรูข้องตนเอง เพือ่ให้เกิดทักษะและความช�านาญ และผลวิจยัของ นพณฐั เลศิสทุธผิล และคณะ 

(2562) เรื่อง การรับรู้ในเรื่องหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และความพร้อมในการช้ีน�าตนเองของผู้เรียนชาวไทย

ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันสองประเภท พบว่า แนวคิดในเรื่องบทบาทของประสบการณ์

การเรียนรู้ มีประเด็นหลักที่เกิดขึ้น 3 ประเด็นจากแนวคิดนี้ ได้แก่ การเน้นการน�าประสบการณ์ ของผู้เรียน

มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การเน้นเทคนิคเชิงประสบการณ์ที่น�ามาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ และ การเรียนรู้

ที่จะเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เรียน และพิจารณาพบว่า การเปิดโอกาสให้น�าประสบการณ์ความ

ช�านาญมาเสนอแนะรปูแบบการฝึก ครฝึูกได้น�าประสบการณ์มาใช้ในการให้ค�าแนะน�าและชีแ้นะแนวทางการ

แก้ไขปัญหาของพบว่ามคีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุ ท�าให้เหน็ว่ากรมทหารราบที ่112 มกีารให้ครฝึูกและผูร้บัการฝึก

แลกเปล่ียนความคดิเหน็และประสบการณ์ซึง่กันและกนัแล้วน�าข้อมลูไปการจดัประชมุรับทราบข้อมลูทีจ่ะน�า

ไปใช้ในการฝึกได้ และมกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ของครูฝึกเพือ่ให้เกิดความรู้ใหม่ในการแก้ไขปัญหา ไม่ว่า

จะเป็นจากประสบการณ์ทีผ่่านมาของครฝึูกมาวางแผนเพือ่แก้ปัญหาท�าให้เกดิการส่วนร่วมและต่อยอดแก้ไข

ปัญหาในด้าน การฝึกให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นต่อไป 

3) ด้านความพร้อมในการเรียน

พบว่า ความต้องการพฒันาตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชวีติของก�าลงัพลกรมทหารราบที ่112 ใน

ด้านความพร้อมในการเรยีนอยูใ่นระดับมาก ดงันัน้ ความต้องการพฒันาตนเอง ต้องมพีฤตกิรรมการปฏบิตังิาน

ในด้านนี ้คอื การให้ความส�าคญั สนใจการเรยีนรูร้ปูแบบต่างๆ ทีก่่อให้ เกดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้ปรบัทศันคติ

ของชุมชนให้ยกย่อง ผูเ้รยีนทีใ่ฝ่เรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้รูเ้ท่าทนั การเปลีย่นแปลงใหม่ๆ ทีเ่กดิขึน้ ส่งเสริม

ผู้เรียนในการเลือก รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารและน�ามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพ

ของตนเองทุกช่วงวัย ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ให้ผู้เรียนสามารถ น�าไปใช้ในการเรียนรู้ตลอด
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ชีวิต สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเข้าใจเหตุผล ความจ�าเป็นใน การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ทั้งนี้เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลง ของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ บุคคล ที่จะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น มนุษย์จะสามารถ พัฒนา

ตนเองได้ดี หากอยู่ในสภาพการณ์ที่ผ่อนคลายและ เป็นอิสระซึ่งการจัดบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและ 

เอือ้ต่อการเรยีนรู ้และเน้นให้ผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง โดย ครูใช้วธิชีีแ้นะและท�าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกใน การ

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การเรียนรู้จะเน้นกระบวนการเป็น ส�าคัญ ควรได้รับการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวัฒนธรรมแห่ง

สอดคล้องกับผลวิจัยของ นพณัฐ เลิศสุทธิผล และคณะ (2562) เร่ือง การรับรู้ในเร่ืองหลักการ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่และความพร้อมในการชี้น�าตนเองของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษอังกฤษด้วยแรงจูงใจที่แตก

ต่างกันสองประเภท. พบว่า ในการพัฒนาวิธีการและกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนา

กจิกรรมการเรยีนรูซ้ึง่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียน และช่วยส่งเสริมภาวะการชีน้�า ตนเองในตวัผู้เรียน  

รวมทั้งช่วยกระตุ้นความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้น�าตนเองของผู้เรียนในขณะเดียวกัน

4. ด้านการส่งเสริมให้การเรียนรู้มีความเหมาะสม (Orientation to learning) การวิเคราะห์ปัจจัย

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเรียนรู้ที่มีอิทธิพลต่อสังคมแห่งการเรียนรู้มีประเด็นน่าสนใจคือ ในภาพ

รวมปัจจัยท่ีมีอิทธิพลประกอบด้วย ความรู้ อัตมโนทัศน์ คุณลักษณะเฉพาะ และแรงจูงใจ แสดงให้เห็นว่า

ถ้าต้องการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ต้องมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยดังกล่าว เพราะ คน เป็นกลไกหลักที่

ส�าคัญในสังคม วิสัยทัศน์ ความรู้และ ความสามารถของคนส่งผลส�าคัญต่อการแข่งขันทางธุรกิจประจ�าท้อง

ถิ่น ซึ่งในโลกปัจจุบันท่ีกิจการ ต่างๆ เช่ือมโยงถึงกัน การพัฒนาคนเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญที่สุด สิ่งที่ขาดไม่ได้ใน

สงัคมแห่งการเรยีนรูค้อืการจดัการความรูซ้ึง่สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปิยะนุช รวมทรัพย์ (2551) ทีไ่ด้ผลสรปุ

การวจิยัว่า ควรพฒันาระบบการบรหิารและจดัการความรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพจะสามารถกระตุน้ให้พนกังานน�า

ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการท�างานมากที่สุด และคนซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ซึ่งท�าหน้าที่หลักใน

การประสานงานและขับเคลื่อนการจัดการความรู้ไปสู่ความส�าเร็จ 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรจะให้ความส�าคัญในด้านการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการฝึกอบรม การพัฒนา และเน้นการศึกษาด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้ก�าลังพลมี

ความรู้มีความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังเป็นการช่วยให้ก�าลังพลเกิดความรู้สึกถึง

เปล่ียนแปลงมโนภาพแห่งตนและความผกูพนัในการท�างาน น�าไปสูก่ารมคีวามกระตอืรือร้น มคีวามทุ่มเทใน

ท�าให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์การต่อไป

2. ควรจัดการศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาและเทคนิคการให้ความรู้น้ันก็ควรเป็นการจัด

กจิกรรมแบบบรูณาการทีห่ลากหลายโดยใช้เทคนิคการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการแสดงความคดิเห็นและแหล่ง

การเรียนรู้ก็ควรเน้นไปที่สื่อบุคคลเป็นหลักที่สอดคล้องกับด้านบทบาทของประสบการณ์

3.ควรมีการศึกษาวิจัยคุณลักษณะของผู้เรียนที่มีการเรียนรู ้ตลอดชีวิต เพื่อหารูปแบบการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายสังกัด/หน่วยงาน ความต้องการพัฒนา

ตนเองด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตควรพัฒนาทักษะการศึกษาทุกด้าน ให้เข้าใจ เข้าถึง และวางแผนพัฒนา เพื่อ

ให้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบรรลุเป้าหมาย เนื้อหาการเรียนรู้ที่เสนอไว้ในเอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง
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ที่สอดคล้องกับสภาพในขณะด�าเนินการวิจัย ดังนั้นจึงควรพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมแสวงหาข้อมูลใหม่

เอกสารอ้างอิง

กมลชณกนันท์ เอี่ยมแม้นศรี. (2560). ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานคลังสินค้าบริษัท 

การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม.ิ การค้นคว้าอิสระศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน, สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน, มหาวิทยาลัย

เกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ.

นพณัฐ เลิศสุทธิผล และคณะ. (2562). การรับรู้ในเรื่องหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และความพร้อมในการ 

ชี้น�าตนเองของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนภาษอังกฤษด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันสองประเภท, 

วารสารวิทยาลัยดุสิตธาน.ี ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. หน้า 425-437

นุสรา นาคทอง. (2560). ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 

(มหาชน)ในเขตอ�าเภอศรีราชาและอ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุร.ี การค้นคว้าอิสระ 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.

ปิยะนุช รวมทรัพย์. (2551). ทัศนคติและพฤติกรรมการแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้ของ

พนักงานระดับวิศวกรและหัวหน้างานในสายงานเทคนิคภายในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน: 

กรณีศึกษาธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์เครือซิเมนต์ไทย.วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

พิมพ์พนิต เชาว์วะณิช. (2552). ความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพในการบริการ กรณีศึกษา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริการธนาคารกสิกรไทย.วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

กรุงเทพฯ.

ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. (2547). ระเบียบวิธีการวิจัย.กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์พิมพ์ดี

ศศลักษณ์ ทองปานดี. (2551). การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงาน บริษัท พาวเวอร์ปั้ม จ�ากัด. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง, กรุงเทพฯ.

สิริรัมภา พวงพิลาและคณะ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับความเป็นมืออาชีพของ

ผู้ท�าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์บัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี, 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 

สุนทร สุนันท์ชัย. (2543). หลักและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต. เอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอด

ชีวิตและการศึกษานอกระบบ หน่วยที่ 1 เล่มที่ 1 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช. นนทบรุี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 701



โสภณ ช้างกลาง. (2550). ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการต�ารวจตระเวนชายแดนระดับชั้น

ประทวน กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 14. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย,์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง, กรุงเทพฯ.

อาชัญญา รัตนอุบล. (2548). การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : รายงานการวิจัย 

ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ.

เอื้อมมาภา ประเสริฐวีธัช. (2557). ความต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรกรมส่ง

เสริมการเกษตรจังหวัดกาญจนบุร,ี การค้นคว้าอิสระ, บัณฑิตวิทยาลัยสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 702



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

งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอคณุภาพการจดัการหลักสูตรและ  

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 อย่างมนัียส�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

Abstract

The objective of this research was to study the opinions of students towards the quality  

of curriculum management and to compare students’ opinions on the quality of MBA program  

management. The results showed that most of them were female, 52.28 percent, most of them were 

between 31-40 years of age, 38.63 percent of their occupations were civil servants. government  

employee or state enterprises 44.45% When considering each aspect, it was found that the aspect with 

the highest mean was the curriculum aspect with an average value of 4.88 with a standard deviation 
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of 0.60, followed by the school aspect. The mean was 4.85, the standard deviation was 0.63, followed 

by the third place, which was the academic advisor. The mean was 4.83, the standard deviation was 

0.65, and the student development activities is the last the mean is 4.40.

When considering each aspect, it was found that different sexes had different opinions. 

Students of different sexes have opinions. Instructors Advisory thread building in terms of learning  

support and the image of the discipline no different. Curriculum and student activities There 

were statistically significant differences in opinions at the 0.5 level, classified by model. Different  

generations of students had the same overall opinion. with statistical significance at the .05 level  

classified by disciplines Students of different subjects had the same overall opinion. significantly  

statistically at the .05 level, classified by age. Students of different ages had no statistically significant 

difference in overall opinion at the .05 level and by occupation. Students with different occupations 

had no different opinions. with a statistically significant level of .05

Keyword : Comments, Quality, Management

บทน�า

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต มปีรชัญาองค์การโดยมุง่เป็นสถาบนัอุดมศกึษาเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 

ปฏบิตัภิารกจิบนพืน้ฐานแห่งความรบัผดิชอบต่อสังคม มวีสัิยทศัน์เป็นมหาวทิยาลัยชัน้น�าด้านการจดัการองค์

ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถ่ิน ตามพันธกิจ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามอัตลักษณ์บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ มคีวามรูแ้ละทกัษะทางวชิาชีพและมสีมรรถนะตามความต้องการของผูใ้ช้บณัฑติ วจัิยสร้างองค์ความ

รู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อการน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างเป็นรูปธรรม บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และน้อมน�าแนวพระราชด�าริ

สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทัน

สมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวหน้าต่อเน่ืองและย่ังยืน รวมท้ังแผนยุทธศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภฏัภเูก็ต พ.ศ. 2561–2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยกระดบัคณุภาพบณัฑติ

ให้มีทัศนคติที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บูรณาการพันธ

กิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนสังคม 

(คณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2561)

การจัดการหลักสูตรต้องพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบ

สนองยทุธศาสตร์ชาติและความต้องการทีห่ลากหลายของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยการมี ส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรต้องจัดการด้าน

การศกึษาให้ผูเ้รยีน มคีวามรูค้วามสามารถตามศาสตร์ทีศ่กึษา การด�าเนินงานบริหารหลักสูตรจะต้องมปัีจจยั

ส�าคัญคือส่ิงสนับสนุน การเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความ

พร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บรกิาร รวมทัง้การบ�ารุงรักษาให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง

มปีระสิทธภิาพตามาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีก่�าหนดตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดย
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พจิารณาร่วมกบัผลประเมนิความพงึพอใจของนักศกึษา (คณะกรรมการพฒันาการประกันคณุภาพการศกึษา

ภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2562)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) และสาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (M.B.A.) การด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรประจ�าปีการศึกษา 2563 

ตามระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาของ มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูก็ต ผลการประเมนิพบว่า ด้าน

การก�ากบัมาตรฐานการบรหิารจดัการหลกัสตูร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านคณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาต ิอยูใ่นระดบัดี ด้านการรับนักศกึษา การส่งเสริมพฒันานักศกึษา และผลทีเ่กดิ

กบันกัศกึษาอยูใ่นระดบัด ีด้านอาจารย์ อยูใ่นระดบัด ีด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเ้รียนอยู่

ในระดับดี และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี สรุปผลการประเมินโดยรวมทั้ง 6 ด้าน ค่าคะแนน

เฉลี่ย 3.64 ผลการประเมินระดับดี (คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร, 2563)

ดงันัน้ การจดัการหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ (HRD) 

และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) ต้องมีแนวทางการด�าเนินงานเพื่อให้การจัดการหลักสูตรมีคุณภาพ มุ่ง

เน้นให้ผู้เรียน มีทักษะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการบริหารธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยกระบวนการในการจัดการหลักสูตรจ�าเป็น

ต้องมีการจัดท�าวิจัยเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความคิดเห็น

ของนักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร จึงเห็นสมควรจัดท�างานวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการ

หลักสูตรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัภเูกต็ เพือ่น�าผลงานวจิยัไปใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร

ให้มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพือ่ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาทีม่ต่ีอคณุภาพการจดัการหลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามีองค์ประกอบการ

สร้างรูปแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัย

และนวัตกรรม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และด้านบริหารจัดการ โดย

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนประกอบด้วยการก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียนที่มีภาพ

ลักษณ์หรือจุดเน้นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ

ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีการจัดสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วม

กจิกรรมอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง จดัให้มีระบบตดิตามผลการเรียนและพฤตกิรรมนักศกึษาอย่างสม�า่เสมอ

ต่อเนือ่ง พร้อมแก้ไขและให้ความช่วยเหลอืได้ทนัที จัดให้มรีะบบ การตดิตามความก้าวหน้าของนกัศกึษา การ
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ประเมินผลส�าเร็จของแผนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ปาริญา รักษาทรัพย์ และ นิษฐ์วดี  

จิรโรจน์ภิญโญ, 2563)

ความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร คือความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลต่อหลักสูตร ระบบอาจารย์ท่ี

ปรึกษา ทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การร้องเรียนของนักศึกษา โดยองค์

ประกอบของ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอหลกัสตูรประกอบด้วย 5 ด้าน คอื ด้านหลักสูตร ด้านระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 

ด้านกิจกรรมนักศึกษา ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านการร้องเรียนของนักศึกษา (วรญา ทองอุ่น และ 

จันจิราภรณ์ ปานยินดี, 2560)

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินการด�าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับ

คุณภาพตามมาตรฐาน ที่ก�าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ

สถานศึกษา ได้ก�าหนดให้มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ

ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท�ารายงาน

ประจ�าปี ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน�าไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

และเพ่ือรองรบัการประกนัคณุภาพภายนอก ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร มกีาร

ด�าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว

บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ

ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก�าหนด 

สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมาตรฐานการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 5 

มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานที่ 3 

ด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร

จัดการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนาและ

ได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป องค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติมตัวบ่งชี้

ที่สอดคล้องกับบริบทการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก�าหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 การก�ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 

การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ซึง่ครอบคลมุเรือ่งคณุภาพการจดัการหลกัสตูรทีผ่ลส่งต่อการ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านหลักสูตร

2) ด้านอาจารย์ผู้สอน

3) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
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4) ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5) ด้านอาคารสถานที่

6) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7) ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร

นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างอิงจากตัวบ่ง

ชี้ของการประเมินของเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพื่อเป็นการยกระดับ 

คณุภาพการศึกษาให้สามารถทดัเทยีมกับสากลได้ เพือ่สร้างความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้บัณฑติและส่งเสรมิสนับสนนุ

ก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและวสัิยทศัน์ทีม่หาวทิยาลัยราชภฏั โดยให้สะท้อนผลการ

จดัการศกึษาได้อย่างมคีณุภาพ มกีารควบคุมคณุภาพในทกุขัน้ตอนของการผลติบณัฑติในแต่ละปีการศกึษา ที่

จะมกีารรบัรองคณุภาพการศกึษาระดบัชาต ิรวมทัง้มกีารประเมนิคณุภาพเพือ่ให้ได้ข้อมลูเชงิปริมาณและเชงิ

คุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา (คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2562)

2. ทฤษฎีคุณภาพการให้บริการ

คุณภาพการให้บริการ หมายถึง ความสามารถโดยทั่วไปในการสื่อสารหรือส่งมอบการบริการใน

ระดับที่ลูกค้าคาดหวังจะได้รับ ความคาดหวังน้ีลูกค้าได้มีการแบ่งตามระดับ ต่าง ๆ ระหว่างความต้องการ

ของลูกค้า โดยคิดหลังจากการซื้อหรือรับบริการสินค้านั้นไปแล้ว ระดับความความหวังต่อบริการแยกออก

เป็น 2 ระดับ (Aaker, 2004) ได้แก่ 

 1) ระดับบริการที่ปรารถนา (Desired Service) 

 2) ระดับที่เพียงพอหรือยอมรับได้ (Adequate Service) 

อิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการ แบ่งออกเป็น 7 มิติ (Philips & Hazlett, 1997) ได้แก่ 

 1) ความปลอดภัย (Security) 

 2) ความสม�่าเสมอ (Consistency) 

 3) ทัศนคติ (Attitude) 

 4) ความสมบูรณ์ (Completeness) 

 5) บรรยากาศ (Condition) 

 6) ความสามารถในการจัดหา (Availability) 

 7) การฝึกอบรม (Training) 

การรบัรูค้ณุภาพ เป็นเรือ่งทีส่�าคญัโดยปกตแิล้ผูรั้บบริการจะเกดิกระบวนการรับรูค้ณุภาพโดยน�า 

ความคาดหวังของผู้รับบริการรับบริการมาเทียบเคียงกับการได้รับบริการจริง ดังนั้น ผู้ให้บริการควรให้ความ

ส�าคัญ ในการน�าคุณภาพการบริการ ด้านเทคนิค รวมถึงคุณภาพในหน้าที่ ประกอบกับคุณภาพในด้านภาพ

ลักษณ์น�ามาสนับสนุนให้การรับรู้คุณภาพของผู้รับบริการให้เกิดความประทับใจ 
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3. ทฤษฎีการรับรู้ภาพลักษณ์องค์การ

วงการธุรกิจใช้ภาพลกัษณ์เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานในหน่วยงานหรอืองค์การให้เกดิความน่า
เชื่อถือได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจน�าแนวคิดภาพลักษณ์
องค์กรมาช่วยในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ 

ภาพลักษณ์องค์กรเป็นวิถีที่ประชาชนรับรู้เกี่ยวองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร สามารถเกิดขึ้น
ได้จากปัจจัย หลายประการ (Kotler, 2000) ได้แก่ 

1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดข้ึนในใจของ
ประชาชนทีมี่ต่อผลติภัณฑ์หรอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอย่างเดียวไม่่รวมถงึตวัองค์กรหรือตวัธรุกจิ ซึง่บรษิทัหนึง่
อาจมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดหรือหลายยี่ห้อจ�าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพ
โดยรวมของผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารทกุชนดิและทกุตรายีห้่อทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผิดชอบของบรษิทัใดบรษิทัหนึง่ 

2) ภาพลักษณ์ตรายี่ห้อ (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อตราสินค้าใด
ตราสินค้าหนึ่งหรือเครื่องหมายทางการค้าใดเคร่ืองหมายทางการค้าหน่ึง ส่วนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณา
และการส่งเสริมการขาย เพื่อบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินค้า โดยเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย 
แม้สินค้าหลายยี่ห้อจะมาจากบริษัทเดียวกัน แต่ไม่จ�าเป็นต้องมี ภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์
ของตราสนิค้าถอืว่าเป็นส่ิงเฉพาะตวั โดยขึน้อยูก่บัการก�าหนดต�าแหน่งครองใจของตราสินค้าทีบ่ริษทัต้องการ
ให้เกิดความแตกต่าง 

3) ภาพลกัษณ์ของสถาบันหรอืองค์การ (Institutional Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชน
ทีมี่ต่อองค์การหรือสถาบนั ซึง่เน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรอืองค์การเพยีงส่วนเดยีว ไม่รวมถงึสนิค้าหรือ
บริการที่จ�าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนถึงการบริหารและการด�าเนินงาน
ขององค์การทัง้ในแง่ระบบบรหิารจดัการบคุลากรความรับผิดชอบต่อสังคม และการท�าประโยชน์แก่สาธารณะ

ภาพลักษณ์องค์การ คือความรู้สึกที่มีต่อองค์การผ่านกระบวนการทางความคิดและความรู้สึก 
ไม่ว่าจะมาจากกระบวนการต่าง ๆ ขององค์การ บุคลากรหรือผลผลิต ผ่านรูปแบบของสินค้าและบริการ 
กล่าวรวมถงึทกุสิง่ทีถ่กูถ่ายทอดสูส่าธารณชนไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรอืลบ ประชาชนหรอืผูบ้รโิภคจะตคีวาม
ผ่านกระบวนการทางความคิดและสะท้อนกลับสู่องค์การ แต่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ผ่านกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี 

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตร
1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน
3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
4. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. ด้านอาคารสถานที่
6. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร

ข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. สาขาวิชา
3. นักศึกษารุ่น
4. อายุ
5. อาชีพ

ภาพที่	1	แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา:	คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ,	2562.
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รุ่น 2563 ถึง 2564 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(M.B.A.) รุ่น 2563 ถึง 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�านวนประชากร 44 คน กลุ่มตัวอย่างคือประชากร

ทั้งหมด 44 คน ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้

ตารางที่ 1 จ�านวนกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษา จ�านวนประชากร

นักศึกษามหาบัณฑิต สาขา HRD. รุ่น 2563
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขา HRD. รุ่น 2564
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขา M.B.A. รุ่น 2563
นักศึกษามหาบัณฑิต สาขา M.B.A. รุ่น 2564

6
7
11
20

รวม 44

ที่มา:	ระบบบริการการศึกษาสารสนเทศส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,	2564.

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 คือข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา นักศึกษารุ่น อายุ และอาชีพ ลักษณะให้เลือก

ตอบ ส่วนที่ 2 คือ ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรประกอบด้วย 7 ด้าน ด้านหลักสูตร  

ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านอาคารสถานท่ี  

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร ลักษณะให้เลือกตอบ ซึ่งมี 5 ระดับ คือ  

เห็นด้วยมากที่สุดไปยังเห็นด้วยน้อยที่สุด ส่วนที่ 3 คือข้อเสนอแนะ เป็นค�าถามปลายเปิด

3. การทดสอบเครื่องมือ

1) ด�าเนินการหาค่าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) โดยผูว้จิยัน�าแบบสอบถามท่ีสร้าง

ขึน้ไปให้ผูท้รงคณุวฒิุ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา โดยการวเิคราะห์หาค่าดชันคีวาม

สอดคล้อง IOC (Item of Objective Congruence Index) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.86 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้มีความตรง เชิงเนื้อหาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

2) น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วมาท�าการทดลองใช้ (Try-Out) กับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 30 คน และทดสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการค�านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.92 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความเท่ียง 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รูป (SPSS) ในการวเิคราะห์ข้อมลู ซึง่สามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

 1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2) การวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็ต่อคณุภาพของหลกัสตูร ใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบ่ียง

เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3) การวเิคราะห์เปรยีบเทยีบระดบัความคดิเหน็ต่อคณุภาพของหลักสูตร คอื เพศ และสาขาวชิา  

โดยใช้ การทดสอบที (Independent Sample T–test) ส่วนนักศึกษารุ่น อายุ และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way ANOVA) 

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 44 คน ผู้

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.28 และรองลงมาเป็นเพศชาย 

จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.72 ด้านสาขาวิชาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) 

จ�านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 70.45 และเป็นรองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(HRD) จ�านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 29.54 ด้านรุ่นที่เข้าศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษารุ่น 2564 จ�านวน 27 

คน คดิเป็นร้อยละ 61.35 และเป็นนกัศกึษารุน่ 2563 จ�านวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 38.65 ด้านอายุ ส่วนใหญ่

มีช่วงอายุระหว่าง 31–40 ปี จ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 38.63 รองลงมาเป็นช่วยอายุ 20–30 ปี จ�านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ล�าดับต่อมาเป็นช่วงอายุ 41–50 ปี จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 และ

ล�าดับสุดท้ายคือช่วงอายุ 51–60 ปี จ�านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.90 ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ จ�านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.45 รองลงมาประกอบ

อาชีพเป็นพนักงานในหน่วยงานธุรกิจเอกชน จ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 34.09 ล�าดับต่อมาประกอบ

อาชพีธรุกจิส่วนตัว จ�านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 15.90 และล�าดบัสดุท้ายศกึษาเพยีงอย่างเดียวไม่ได้ประกอบ

อาชีพ จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ตามล�าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหา

บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็ สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถปุระสงคก์ารวจิัย ตามล�าดบัตามตาราง

ที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานภาพรวมรายด้าน

รายการ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงแบน

มาตรฐาน
แปลผล

1. ด้านหลักสูตร
2. ด้านอาคารสถานที่
3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
4. ด้านอาจารย์ผู้สอน
5. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตร
7. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

4.88
4.85
4.83
4.80
4.45
4.43
4.40

0.60
0.63
0.65
0.68
0.78
0.75
0.73

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก

รวม 4.67 0.68 มากที่สุด

สรุปผลการศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.68 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 ค่าเบี่ยง

เบนมาตรฐาน 0.60 รองลงมาคือ ด้านอาคารสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 รอง

ลงมาเป็นล�าดับท่ีสาม คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.65 รองลงมาเป็นล�าดับที่สี่ คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รอง

ลงมาเป็นล�าดับที่ห้า คือ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 รอง

ลงมาเป็นล�าดบัทีห่ก คอื ด้านภาพลกัษณ์ของหลกัสตูร ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.43 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.75 และ 

ด้านกจิกรรมพฒันานกัศกึษา เป็นล�าดบัสดุท้าย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.73 ตามล�าดบั 

จ�าแนกตามเพศ การเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ�าแนกตามเพศสามารถสรุปผลการศึกษา นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมี

ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยภาพ

รวมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น ด้านอาจารย์ผู้สอน 

ด้ายอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านภาพลักษณ์ของสาขาวิชา ไม่

แตกต่างกนั ส่วนด้านหลกัสตูรและด้านกิจกรรมนกัศกึษา มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ 0.5 จ�าแนกตามรุ่น นักศึกษารุ่นต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 จ�าแนกตามสาขาวิชา นักศึกษาสาขาวิชาต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จ�าแนกตามอายุ นักศึกษาที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตก

ต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจ�าแนกตามอาชีพ นักศึกษาท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และรองลงมาเป็นเพศชาย 

ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (M.B.A.) และเป็นรองลงมาเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์ (HRD) เป็นนักศกึษารุน่ 2564 มากกว่ารุน่ 2563 จ�านวน 17 คน ด้านอาย ุส่วนใหญ่มีช่วงอายุ

ระหว่าง 31–40 ปี รองลงมาเป็นช่วยอายุ 20–30 ปี และล�าดับสุดท้ายคือช่วงอายุ 51–60 ปี ด้านอาชีพส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รองลงมาประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

ในหน่วยงานธุรกิจเอกชน และล�าดับสุดท้ายศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ประกอบอาชีพ 

เมือ่พจิารณารายด้านพบว่าด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ด้านหลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.88 ค่า

เบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.60 รองลงมาคือ ด้านอคารสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 

รองลงมาเป็นล�าดับ ที่สาม คือ ด้านอาจารย์ทีปรึกษาวิชาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.65 และด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเป็นล�าดับสุดท้าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ วาสน์ระรวย อนิทรสงเคราะห์ (2553) เร่ือง ความพงึพอใจของนักศกึษาวทิยาลยั

ราชพฤกษ์ศนูย์การศกึษานอกทีต่ัง้วทิยาลยัเทคโนโลยีภเูกต็ทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์ผูส้อน 

ทีพ่บว่า ภาพรวมมคีวามพงึพอใจ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหลกัสตูร ด้านการสอนของอาจารย์ ด้านสือ่การสอน

และอปุกรณ์การสอน ด้านการวดัผลและประเมนิผล ด้านบคุลกิภาพของอาจารย์ และด้านประโยชน์ทีน่กัศกึษา

ได้รบัจากการเรยีน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทกุสาขาวชิา โดยนกัศกึษามคีวามพงึพอใจด้านบคุลกิภาพของ

อาจารย์สูงที่สุด ด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนพึงพอใจในระดับมาก 

จ�าแนกตามเพศเพือ่เปรยีบเทียบความคดิเหน็ที ่พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกนัมคีวามคดิเหน็ทีม่ี

ต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ รอยพิมพ์ใจ เพชรกุล และคณะ (2553) เร่ือง ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน

และการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ ชั้นปี และสังกัดคณะแตก

ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน 

เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกันมีความคดิเห็น ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้าน

อาจารย์ ทีป่รกึษาวชิาการ ด้านอาคารสถานที ่ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และด้านภาพลักษณ์ของสาขาวิชา 

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี สิงห์โงน, สาลินี จันทร์เจริญ และธัญลักษณ์ กองชัยมงคล. 

(2562) เรือ่ง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตร์

มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พบว่า โดยภาพรวมนักศึกษา

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความคาดหวังต่อการจัดการการเรียนการสอนของหลักสูตรไม่แตกต่างกัน 

นกัศกึษาทีม่เีพศต่างกันมีความคดิเหน็ด้านหลกัสตูรและด้านกจิกรรมนกัศกึษา มคีวามคดิเหน็ไม่

แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวจิยัของ มนตร ีสงัข์ทอง และคณะ (2556) เรือ่ง ความพึงพอใจของนกัศกึษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมูทิีม่ต่ีอการเรียนการสอน ทีพ่บว่า นักศกึษาทีเ่พศ สาขาวชิา และ

คณะวิชาไม่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05
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จ�าแนกตามรุน่ นกัศกึษารุน่ต่างกนัมคีวามคดิเหน็โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน นักศึกษารุ่นต่างกันมีความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพการจัดการด้าน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ีนักศึกษารุ่นต่างกันมี

ความคิดเห็นต่อคุณภาพการจัดการหลักสูตร ด้านหลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นอกจากนั้นไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี สิงห์โงน, สาลินี จันทร์เจริญ 

และธญัลักษณ์ กองชยัมงคล. (2562) เรือ่ง ความคาดหวงัและความพงึพอใจของนักศกึษาต่อการจดัการเรยีน

การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ที่พบว่า รหัสนักศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านหลักสูตรและด้านทรัพยากร

สิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่พบว่ามีความแตกตต่างกัน และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีรัตน์ 

มีแจ้ง (2552) เรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยันเรศวร ทีพ่บว่า นิสิตทีม่ชีัน้ปีแตกต่างกันมคีวาม พงึพอใจต่อการศกึษา

ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน 

ด้านเนื้อหาวิชา และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย

1. ด้านหลักสูตรควรมีการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติน�าเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพิ่มมาก

ขึ้น ส่วนองค์ความรู้ด้านทฤษฎีหลักสูตรได้ให้องค์ความรู้ด้านทฤษฎีเพียงพอเป็นอย่างดีแล้ว

2. ด้านอาคารสถานที่มีความพร้อมเป็นอย่างดี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้นักศึกษาต้องเรียนผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นหลักสูตร

ต้องเตรียมความพร้อม เมื่อนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาเมื่อสถานการณ์ปกติ

3. ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการถือเป็นจุดแข็งของหลักสูตรเน่ืองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ

ทุกท่าน ในหลักสูตรมีความสนใจและเอาใจใส่ต่อการพัฒนาผลงานวิจัยของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้

นักศึกษาสามารถท�าการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์ได้อย่างราบรื่น

4. ด้านภาพลักษณ์ของหลักสูตรต้องด�าเนินการสร้างภาพลักษณ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้หลักสูตร

เป็นที่ยอมรับ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

5. ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรควรจัดกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา 

โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านเนื้อหาของกิจกรรมและช่วงเวลาในการ

จัดกิจกรรมที่ไม่กระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอน

ข้อเสนอแนะในการท�างานวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรท�างานวจิยัความคดิเหน็ทีมี่ต่อคณุภาพการจดัการหลกัสตูร โดยใช้กลุม่ประชากรทีเ่ป็นผู้มี

ส่วนได้ ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงมุมมองความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน ของนักศึกษาเมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

2. ควรท�างานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร

โดยให้ ผู้ช่วยนักวิจัยที่เป็นตัวแทนของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นผู้เก็บข้อมูล
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บทคัดย่อ

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตของ

พนกังาน เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตวั และคณุภาพชวีติของพนักงาน เพือ่

เสนอแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของพนกังาน รปูแบบการวจิยัเป็นการวจิยัแบบผสมผสานวธิ ีใช้แนวคดิ

สมรรถนะ การปรบัตวัแบบปกตใิหม่ และคณุภาพชวิีตของพนกังาน เป็นกรอบการวจัิย งานวจิยัฉบบันีส้�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�าหรบัผูบ้รหิารโรงแรมควรมนีโยบายการจ้างงานและค่าตอบแทนทีช่ดัเจนเพือ่คณุภาพชีวติ การท�างานของ

พนกังานในเรือ่งเงนิเดือนและผลตอบแทนทีไ่ด้รบัมเีหลอืเก็บไว้ใช้ในยามฉกุเฉนิ และส�าหรบัพนกังานนัน้ควร

มีการวางแผนทางการเงิน และการท�าประกันสุขภาพ

ค�าส�าคัญ : สมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต
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Abstract

The purpose of this research was to study the components of competency,  

adaptation and quality of life of employees. To study the relationship of competency components,  

adaptation and quality of life of employees. To propose guidelines for improving the quality  

of life of employees The research model is a mixed research method. Use the concept  

of performance new normal adaptation and quality of life of employees as a research framework  

This research surveyed hotels. A sample of 144 people was used as a random sample selection  

The research tools were questionnaires and interview forms. The quantitative statistics used  

were percentage, mean, standard deviation. Pearson correlation coefficient for the qualitative  

data analysis, descriptive analysis was used. The results showed that Employees have a level  

of attitude competence. social distancing work adaptation and quality of life in terms of a safe  

environment at a high level It was also found that the relationship. of performance adaptation  

to the new normal Quality of life of employees with statistical significance at the level of 0.05  

and 0.01. The use of strict measures to control safety from the situation of COVID-19 arranging  

online learning topics appropriately with work, organizing activities to connect the relationship  

between fellow employees. in all departments Knowledge/findings from this research for hoteliers,  

there should be a clear employment and compensation policy for quality of life. The employee’s  

work on salary and compensation has been left for use in emergencies. And for that employee  

should have a financial plan. and health insurance

Keywords : competencies, adaptabilities, and quality of life

บทน�า

ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยและทั่วโลกเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  

ซ่ึงย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบ  

และมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก�าเนิดจากเมืองอู ่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน ต้ังแต่ปลายปี 2562  

ซ่ึงมีความรุนแรงและขยายวงกว้างไป ท่ัวโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดคร้ังน้ี มีผลกระทบต่อสังคมไทย 

ในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การหยุดชะงักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยและอุตสาหกรรม 

ทีเ่กีย่วเนือ่ง ทัง้การยกเลกิเท่ียวบิน การยกเลกิการจองโรงแรม การยกเลกิกจิกรรมต่างๆ การปิดกจิการต่างๆ  

ชั่วคราว รวมไปถึงการชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่อยู่ภายใต้ระบบห่วงโซ่คุณค่าโลก  

(Global Value Chain) อันส่งผลต่อเน่ืองไปสู่ผลกระทบด้านการค้า การลงทุนทั้งภายในประเทศ และ 

ระหว่างประเทศ (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2563) 

รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งได ้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท�าให้การจัดการ 

และสามารถจ�ากัดการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการหลักๆ เช่น การจ�ากัดการเดินทาง  

การปิดสถานที่ที่จะเป็นการรวมคนจ�านวนมาก การเว้นระยะห่างทางสังคม การเน้นการปฏิบัติส่วนบุคคล  

ที่กินอาหารร้อน ใช้ช้อนตัวเอง สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ 
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รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น จากความร่วมมือและการหนุนช่วยของทุกภาคส่วน

เพ่ือร่วมกันรณรงค์ ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญ 

ที่หยุดย้ังการแพร่กระจายเช้ืออย่างได้ผล (ปรีดา แต้อารักษ์ และคณะ, 2563) อย่างไรก็ดีรัฐบาลยัง 

ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อชี้แนะของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ  

ทัง้ในต่างประเทศและในประเทศยงัน่าเป็นห่วงอาจเกิดการระบาดซ�า้อีกได้หากประชาชนละเลยการปฏบิตัติน 

ให้ถูกต้อง ซึ่งผลส�ารวจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเร่ิมการ์ดตกลงหลังเร่ิมผ่อนปรน  

แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงดีขึ้นตามล�าดับและรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลาย

มาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมลงท�าให้ห้างร้านต่าง ๆ สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมการ

โรงแรม เริ่มกลับมาเปิดกิจการภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดและประชาชนเร่ิมออกมามีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น 

(กฤษฎา บุญชัย, 2563)

ภาคธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนั้นก�าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส�าหรับการรับมือ

กับผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 ได้เร่งด�าเนินการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น โดยมาตรการต่างๆ  

ทีผู่ป้ระกอบการโรงแรมด�าเนนิอยูใ่นขณะนี ้เน้นทีก่ารสร้างความมัน่ใจในด้านความปลอดภยัของผู้เข้าใช้บรกิาร 

และการได้รับการรับรองมาตรฐานที่เข้มงวดด้านสุขอนามัย เครือบริหารโรงแรมระดับโลกหลายราย เช่น  

ไฮแอท แมริออท โฟร์ซีซั่นส์ และฮิลตัน ได้ประกาศมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การใช้เทคโนโลย ี

สเปรย์ระบบไฟฟ้าสถิตพ่นน�้ายาค่าเชื้อบนพ้ืนผิวห้อง การร่วมกับบริษัทบริการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ  

และการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพให้เข้ามาเป็นผู้ร่วมก�าหนดแนวทาง และต้นแบบใหม่ส�าหรับ 

แผนงาน ด้านสุขอนามัยของโรงแรม เช่นเดียวกับเครือบริหารโรงแรมของไทย เช่น กลุ ่มโอนิกซ์  

และกลุ่มอนันตรารีสอร์ท รวมจนถึงกลุ่มโอโวโลจากฮ่องกง ที่มีการยกเครื่องมาตรการความปลอดภัย 

ด้านสุขภาพของโรงแรม ในเครือด้วยเช่นกัน (อเล็กซ์ ซิเกด้า, 2563) เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า วิกฤติจาก 

การระบาดของ โควิดก�าลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก และประเทศไทย

อย่างถึงรากถึงโคน โลกจะไม่เหมือนเดิม ดังที่เรียกว่า “ปกติใหม่” (new normal)

ในขณะน้ีที่โลกเกิดวิกฤติโควิด-19 ค�าว่า “นิว นอร์มอล” (New Normal) ถูกหยิบมาใช้อีกครั้ง 

แต่ขยายวงออกไปในทุกวงการไม่ว ่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา ชีวิตประจ�าวันหรือ 

ภาคสังคม อะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกิดใหม่หลังโควิด-19 วิถีชีวิตแบบใหม่ก็จะถูกเรียกว่า “นิว นอร์มอล” 

(New Normal) อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคมจะกลายเป็นความปกติใหม่ของสังคมเช่นกัน ผู้คนจะลด 

การปฏิสัมพันธ์ ไปในสถานที่สาธารณะน้อยลง เน้นการท�ากิจกรรมท่ีบ้านมากขึ้น ลดการเดินทางท่องเที่ยว 

ในประเทศและต่างประเทศเทรนด์เรื่องการใส่ใจสุขภาพ ผู้คนจะให้ความส�าคัญกับสุขภาพ ไม่ว่าจะ 

เป็นการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีออกจากบ้านเป็นเรื่องปกติ และการใช้เจลล้างมือ การจับจ่าย  

ใช้สอย การตัดสินใจลงทนุ จะเป็นไปด้วยความระมดัระวงัมากขึน้เพราะยงัไม่แน่ใจกบัเศรษฐกจิ ลดการใช้จ่าย 

สินค้าฟุ่มเฟือย และหันมาซื้อประกันสุขภาพกันมากข้ึน พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตจะมีบทบาทมากขึ้น 

ในชวีติประจ�าวนั การสัง่ซือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภค การท�าธรุกรรมทางการเงนิ การเรยีนออนไลน์ การท�างานทีบ้่าน  

การประชุมออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นชัดมากขึ้นในขณะนี้ (Work point News, 2563)
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ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงเช่นน้ีท�าให้ธุรกิจโรงแรมหลายแห่งประกาศปิดกิจการ 

เพราะขาดรายได้ และเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อเป็นการลดต้นทุน เช่น ลดเงินเดือน ลดค่าใช้จ่าย 

ด้านต่าง ๆ เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งพนักงานที่ยังคงได้ปฏิบัติงานนั่นล้วนต้องมีการปรับตัวต่อ 

การใช้ชีวิตในการท�างานเพิ่มขึ้น อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ของรูมเซอร์วิสบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าจากท่ีไม่เคย 

มีการแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นเพิ่มหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ในชุดกฟิต์เซตทีแ่จกให้ผูเ้ข้าพกั รถรบัส่งสนามบนิจากทีพ่นกังานขบัรถไม่เคยท�าการฆ่าเชือ้โรคกต้็องปรบัใหม่

เปน็มีการฆ่าเชื้อโรคภายในรถทุกครัง้ ดังนัน้ ผู้วจิยัจงึสนใจท�าวจิัยเรื่องการศึกษาความสมัพนัธข์องสมรรถนะ 

การปรับตัว และคุณภาพชีวิตในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New Normal) การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรม 

แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับมือ 

กับการเปลี่ยนแปลงต่อการปรับตัวแบบปกติใหม่ที่จะมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่  

ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยั ด้านโอกาสในการพฒันาทักษะและเรยีนรู ้ด้านความก้าวหน้า

และมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท�างานร่วมกัน

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในสถานการณ์

แบบปกติใหม่ การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิตของ 

พนักงานในสถานการณ์ แบบปกติใหม่ การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

3. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานการณ์แบบปกติใหม่  

การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ

หลักแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ องค์ประกอบพ้ืนฐานของสมรรถนะที่จ�าเป็นประกอบด้วย  

5 ส่วน (พิชิต เทพวรรณ์, 2555) ซึ่งประกอบไปด้วย คือ 1) ความรู้ (Knowledge) เป็นข้อมูลขอบเขต

เนื้อหาเฉพาะของบุคคล ความรู้เฉพาะในเรื่องที่จ�าเป็นต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส�าคัญ 2) ทักษะ  

(Skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งร่างกาย ความคิด และจิตใจ 3) มโนทัศน์ส่วนบุคคล  

(Self-Concept) เป็นเร่ืองของทัศนคติ ค ่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง  

ความมั่นใจในตนเอง เป็นต้น 4) บุคลิกลักษณะประจ�าตัวของบุคคลหรืออุปนิสัย (Traits) เป็นส่ิงที่

อธิบายถึงบุคคลน้ัน เช่น คนที่น่าเช่ือถือไว้วางใจได้ หรือ มีลักษณะเป็นผู้น�า เป็นต้น 5) แรงจูงใจ/เจตคติ  

(Motives/Attitude) เป็นแรงจูงใจ แรงขับเคลื่อนภายในบุคคลซึ่งท�าให้บุคคลนั้นแสดงออกทางพฤติกรรม 

ที่มุ ่งไปสู่เป้าหมาย มุ่งไปสู่ความส�าเร็จ และส่งผลให้บุคคลเหล่าน้ีเกิดความรับผิดชอบเพื่อความส�าเร็จ 

ของการท�าสิ่งต่างๆ
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ส�าหรับงานวิจัยนี้ ทางคณผู้วิจัยได้ใช้ตัวแปรของแนวคิดของแมคเคิลแลนด์ที่ประกอบด้วย  

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติและด้านแรงจูงใจ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศไทย คือ  

พรพิมล พิทักษธรรม (2559) ที่อธิบายได้ถึงสรรถนะของพนักงานที่ท�างานอุตสาหกรรมโรงแรมที่ส่งผล 

คุณภาพชีวิตการท�างาน 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัวแบบปกติใหม่

แนวคิดเรื่องชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ของบิล กรอส (Bill Gross) ในช่วงแรกกลับไม่ได้รับ 

ความสนใจและยังถูกปฏิเสธโดยนักเศรษฐศาสตร์จ�านวนหน่ึงที่เชื่อว่าการชะลอตัวที่เกิดข้ึนเป็นเพียง 

การถดถอย (recession) ตามวัฏจักรเศรษฐกิจเดิมเท่านั้น และในไม่ช้าเศรษฐกิจและการจ้างงานก็จะกลับมา

เตบิโตได้ทีค่่าเฉลีย่ดงัเดมิ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจบุนัได้พสูิจน์ให้เห็นว่าส่ิงทีบ่ลิ กรอส (Bill Gross) 

ได้พูดไว้ตั้งแต่ปี 2008 นั้นมีส่วนที่ถูกต้องอยู่ไม่น้อย หากพิจารณาถึงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เกิดขึ้น 

ในสังคมในช่วงนี้ดังประเด็นดังนี้

 1.1 ปรับตัวให้ชินกับวิถีใหม่ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ ออกจากบ้านเฉพาะมีความจ�าเป็น  

หลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมในที่ชุมชนและสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หากมีความจ�าเป็นต้องออกนอกบ้าน 

 1.2 ปรบัตวัให้เข้ากบัสังคมยคุใหม่ทีไ่ร้เงนิสด จากกระแสการท�างานทีบ้่าน และการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคมท�าให้พฤติกรรมการใช้เงินสดของเราลดลง และหันมาใช้จ่ายผ่านระบบ ออนไลน์มากขึ้น

 1.3 จดัระบบการเงนิให้เข้าทีจ่ดัระเบยีบการออมให้เข้าทาง ถอืเป็นจดุเร่ิมต้นทีด่ ีทีเ่ราจะเริม่

ต้นวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เข้าที่ด้วยการจัดสรรและการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทให้ชัดเจน 

 ส�าหรับงานวิจัยนี้ ทางคณผู ้วิจัยได้ใช้ตัวแปรของหลักการของบิล กรอส (Bill Gross)  

และหลักการของนักวิชาการประเทศไทยคือ เขมรัฐ ทรงอยู่ (2558) ที่กล่าวเร่ืองการปรับตัวแบบปกติใหม่ 

ไว้ตรงกันและมีตัวแปรอื่นเพิ่มเติมได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต 2) การเว้นระยะห่าง 

ทางสังคม 3) การดูแลสุขภาพ และ 4) การวางแผนทางการเงิน

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท�างานของริชาร์ด วอลตัน (Richard Walton) น้ันได้อธิบายถึง

เรือ่งคุณภาพชีวติการท�างาน หมายถึง ระดับความพงึพอใจต่อความต้องการส่วนบคุคลทีบุ่คลากรขององค์การ

จะได้รบัผ่านประสบการณ์ต่างๆ ในองค์การน้ัน โดยประกอบด้วย 8 ด้านทีส่�าคญั (Richard E. Walton, 1974) 

ดังต่อไปนี้

 2.1 ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (adequate and fair compensation) เป็นส่ิง 

ทีผู่ป้ฏบิตังิานทกุคนในองค์การจะได้รบัเงนิค่าจ้าง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ และผลประโยชน์อืน่ๆ 

 2.2  ด้านสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย (Safe and healthy  

environment) เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆ ส�าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งทางกายภาพ และทางด้านจิตใจ 

 2.3  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ (development of human capacities)  

เป็นการเปิดโอกาสส�าหรับผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสดงออก และมีการพัฒนาทักษะความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานมีอยู่

ตลอดเวลา 
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 2.4 ด้านการเติบโตและความมั่นคง (growth and security) เป็นลักษณะงานที่ส่งเสริม 

ความเจริญเติบโต และความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.5 ด้านบูรณาการทางสังคม (social integration) เป็นลักษณะงานมีส่วนช่วยส่งเสริม 

การบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน การท�างานร่วมกันกับผู้อ่ืนจะมีส่วนช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นว่า

ตนเองมีคุณค่า 

 2.6 ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรม (Constitutionalism) เป็นลักษณะงานท่ีตั้งอยู่ 

บนพื้นฐานของกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่/พนักงาน ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่  

ที่ได้รับมอบหมาย และการแสดงออกถึงสิทธิของตน 

 2.7 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท�างาน (the total life space) เป็นเร่ืองเกี่ยวกับ 

การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์การได้มีช่วงเวลาส�าหรับการใช้ชีวิตขณะท�างาน และการใช้ชีวิต

ส่วนตัวนอกองค์การได้อย่างสมดุล 

 2.8 ด้านความเก่ียวข้องทางสังคม (social relevance) เป็นลักษณะงานที่มีความสัมพันธ ์

กับทางสังคมโดยตรง องค์การต่างๆ ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือความกระชับของงานวิจัยฉบับนี้ ทางคณะผู ้วิจัยได้เลือกตัวแปรมาบางตัวเท่านั้น  

โดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดคุณภาพชีวิต คือ งานวิจัยของ จงพิศุทธิ์ เชิงฉลาด (2557) และ  

พรพิมล พิทักษธรรม (2559) ที่กล่าวถึงตัวแปร 1) ค่าตอบแทน 2) ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  

3) ด้านโอกาสในการพฒันาทกัษะและเรยีนรู ้4) ด้านความก้าวหน้าและมัน่คงในงาน และ 5) ด้านความสมัพนัธ์

กับบุคคลอื่นและการท�างานร่วมกัน

 จากการทบทวนวรรณกรรมสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต สามารถน�ามาสร้าง 

กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้

ตัวแปรต้น

คุณภาพชีวิตของพนักงาน

1. ค่าตอบแทน

2. ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

3. ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้

4. ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

5. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 

 และการท�างานร่วมกัน

องค์ประกอบสมรรถนะ

1. ด้านความรู้

2. ด้านทักษะ

3. ด้านทัศนคติ

4. ด้านแรงจูงใจ

การปรับตัวแบบปกติใหม่

1. การใช้เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ต

2. การเว้นระยะห่างทางสังคม

3. การดูแลสุขภาพ

4. การวางแผนทางการเงิน

ตัวแปรตาม

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการด�าเนินการวิจัย 

การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย  

การวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรใช้การวัดผลเพียงครั้งเดียวผ่านเครื่องมือ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  

และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน  

โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งผู้ท�าวิจัยเตรียมค�าถามที่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ 

ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากเอกสารต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ พนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทั้งหมดมีจ�านวน 230 คน  

(ข้อมูลจากฝ่ายบุคคล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563) และขนาดกลุ่มตัวอย่างค�านวณโดยการใช้ตาราง 

ของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 144 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยเครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Quantitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในการเก็บข้อมูล  

โดยก�าหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ของ Likert Scale และตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

(Content Validity) โดยผู ้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และน�าไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน  

น�าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเที่ยง (Reliability) เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ซึ่งผลการวิเคราะห์ปัจจัย 

ด้านองค์ประกอบสมรรถนะ จ�านวน 16 ข้อ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า .901 ปัจจัยด้านการปรับตัวต่อ 

ความปกตใิหม่ จ�านวน 16 ข้อ มค่ีาสมัประสิทธิแ์อลฟ่า .806 ปัจจยัด้านคณุภาพชวีติการท�างาน จ�านวน 20 ข้อ  

มีค ่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า .947 และในภาพรวม จ�านวน 52 ข ้อ มีค ่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า .942  

ซึ่งถือว่าเป็นแบบสอบถามที่อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีและมีความน่าเชื่อถือเหมาะสมที่จะน�าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 

ส�าหรับเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้แบบสอบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

ในการเก็บข้อมูล โดยน�าแบบสัมภาษณ์ที่ ผู ้วิจัยได้สร ้างไว้ให้ผู ้ เชี่ยวชาญพิจารณาข้อค�าถามก่อน 

การน�าไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 ท่าน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยเชิงปริมาณ รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด�าเนินการดังนี้

1) ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย

2) จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

ถึงผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล

3) นัดหมายกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม  

ก่อนน�าไปให้กลุ่มตัวอย่าง 144 คน ท�าการตอบแบบสอบถาม
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4) น�าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และน�าข้อมูลที่ได้บันทึกลงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป

การวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด�าเนินการดังนี้

1) ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารต่างๆ และผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ และอ้างอิงในการเขียนรายงานการวิจัย

2) จัดท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

ถงึผูจ้ดัการทรพัยากรบคุคลฝ่ายฝึกอบรม และผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาดของโรงแรมแห่งหน่ึงในจงัหวัดภเูกต็ 

เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย โดยแนบก�าหนดการนัดหมายที่จะไปสัมภาษณ์เพราะเป็นผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 

ในการวิจัย

3) ผู้วิจัยส่งแบบสัมภาษณ์ให้กับผู้จัดการทรัพยากรบุคคลฝ่ายฝึกอบรม และผู้อ�านวยการฝ่าย 

การตลาด ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันที่นัดสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

4) ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi structured  

Selection Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ (key informant interview) จ�านวน 3 คน  

โดยท�าการสัมภาษณ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ด้วยตนเอง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้

การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยด�าเนินการด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมูลดังนี้

1) วเิคราะห์ข้อมลูปัจจยัเบือ้งต้นท่ัวไปของกลุม่ตัวอย่าง เพ่ือใช้ในการหาค่าความถ่ี และค่าร้อยละ

2) วิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัวต่อความปกติใหม่ และคุณภาพชีวิต 

การท�างาน โดยรวมแต่ละด้านด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3) วเิคราะหท์ดสอบความสัมพันธ์ระหวา่งองค์ประกอบสมรรถนะ การปรบัตวัต่อความปกตใิหม่

และคุณภาพชีวิตการท�างาน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’ s Correlation Coefficient)

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ผู ้ที่ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 144 ชุด  

โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 79 คน ส�าหรับในช่วงอายุระหว่าง 35–44 ปี จ�านวน 68  

ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ากว่า 15,000 บาท จ�านวน 72 คน พบว่าสถานภาพสมรสแล้ว จ�านวน 74 คน  

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 76 คน และมีอายุการท�างานอยู่ในช่วง 4–6 ปี จ�านวน 83 คน
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2. ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับขององค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว  

และคุณภาพชีวิต สามารถแสดงได้ดังนี้

ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลในภาพรวมขององค์ประกอบโดยภาพรวม

ปัจจัย
N = 144

การแปลผล
S.D.

ด้านสมรรถนะของพนักงานทั้ง 4 ด้าน 4.25 .65 มาก

การปรับตัวต่อความปกติใหม่ 3.83 .84 มาก

เฉลี่ยรวมด้านการดูแลสุขภาพ 3.88 .74 มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบ

สมรรถนะของ พนักงานทั้ง 4 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 4.25 และ S.D. = 0.65) การปรับตัว 

ต่อความปกติใหม่ของพนักงานทั้ง 4 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในมาก (  = 3.83 และ S.D. = 0.84) และ

คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานทั้ง 5 ด้าน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในมาก ( = 3.88 และ S.D. = 0.74)

3. การทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างองค์ประกอบ

สมรรถนะ การปรับตัวต่อความปกติใหม่ และคุณภาพชีวิตการท�างาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างสมรรถนะกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

ตัวแปรต่างๆ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านทัศนคติ ด้านแรงจูงใจ
คุณภาพชีวิต 

การท�างาน 5 ด้าน

ด้านความรู้ 1.000

ด้านทักษะ 0.486** 1.000

ด้านทัศนคติ 0.205* 0.062 1.000

ด้านแรงจูงใจ 0.313** 0.414** 0.229** 1.000

คุณภาพชีวิตการท�างานด้าน 0.210* 0.214** 0.259** 0.362** 1.000

*p < .05 ** p < .01

จากตารางท่ี 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบสมรรถนะผล 

การทดสอบความสมัพนัธ์สมรรถนะของพนกังาน พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างกสั็มพนัธ์กนั

อย่างมีนัยส�าคัญ โดยด้านความรู้กับด้านทักษะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.486 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับคุณภาพชีวิตการท�างาน 5 ด้าน พบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยด้านแรงจูงใจกับคุณภาพชีวิต 

การท�างาน 5 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.362
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการปรับตัวต่อความปกติใหม่

กับคุณภาพชีวิตการท�างาน

ตัวแปรต่างๆ

ด้านการใช้

เทคโนโลยี และ

อินเทอร์เน็ต

ด้านการเว้น

ระยะห่างทาง

สังคม

ด้านการ

ดูแล

สุขภาพ

ด้านการ

วางแผน

ทางการเงิน

คุณภาพชีวิต 

การท�างาน  

5 ด้าน

ด้านการใช้เทคโนโลย ี

และอินเทอร์เน็ต

1.000

ด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม 0.451** 1.000

ด้านการดูแลสุขภาพ 0.297** 0.517** 1.000

ด้านการวางแผนทางการเงิน 0.137 0.362** 0.453** 1.000

คุณภาพชีวิตการท�างาน 5 ด้าน 0.165* 0.171* 0.214** 0.328** 1.000

*p < .05 ** p < .01

จากตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของการปรับตัวต่อความปกติใหม่ 

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยด้านการเว้นระยะห่างทาง

สังคมกับด้านการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.517

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวกับคุณภาพชีวิตการท�างาน 5 ด้าน พบว่า  

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยด้านการวางแผนทางการเงินกับ

คุณภาพชีวิตการท�างาน 5 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.328

ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของคุณภาพชีวิตการท�างาน

คุณภาพชีวิตการท�างาน
ด้านค่า

ตอบแทน

ด้านสภาพ

แวดล้อม

ที่ปลอดภัย

ด้านโอกาส

ในการพัฒนา

ทักษะและ

เรียนรู้

ด้านความ

ก้าวหน้า

และมั่นคง

ในงาน

ด้านความ

สัมพันธ์กับ

บุคคลอื่น

ด้านค่าตอบแทน 1.000

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 0.233** 1.000

ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ 0.301** 0.461** 1.000

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 0.377** 0.257** 0.463** 1.000

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคล 0.264** 0.426** 0.550** 0.686** 1.000

**p < .01

จากตารางท่ี 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันขององค์ประกอบสมรรถนะ  

พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยองค์ประกอบด้าน 

ความก้าวหน้าและมั่นคงในงานกับด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนและการท�างานร่วมกันมีความสัมพันธ ์

เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.686 และด้านค่าตอบแทนกับด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกในระดับต�่าสุดที่ 0.0233
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อภิปรายผลการวิจัย

จากการศกึษาเร่ือง สมรรถนะ การปรบัตัว และคณุภาพชวีติการท�างานในสถานการณ์แบบปกตใิหม่ 

(New normal) การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต สามารถอภิปรายผลการศึกษา 

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ผลการศกึษาองค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตวั และคณุภาพชวิีตของพนกังาน ในสถานการณ์

แบบปกติใหม่ (New normal) การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหน่ึงในจังหวัดภูเก็ตพบว่า การศึกษาองค์

ประกอบสมรรถนะของพนักงานโรงแรมแห่งหน่ึงในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสมรรถนะต่อการท�างานมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติ ผลการวิจัย  

พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะของพนักงานโรงแมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะว่าพนักงานมคีวามซือ่สตัย์ สจุริตในหน้าทีก่ารท�างาน มคีวามต้ังใจในปฏบัิตงิาน ความเสยีสละ 

เพื่อส่วนรวม และพนักงานมีความรู้สึกเป็นคนในครอบครัวเดียวกับองค์กรนี้ซึ่งสอดคล้องกับ ประเวศน์  

มหารัตน์สกุล (2554) ที่กล่าวว่า ทัศนคติ (attitude) เป็นผลของความคิดที่แสดงออกมาและถือเป็นส่วนหนึ่ง

ของพฤติกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความคิด ถ้าคิดดี (positive thinking) การแสดงออกต่อผู้คน  

สิ่งแวดล้อม หรือเหตุการณ์จะเป็นไปในทางที่ดี

การศึกษาการปรับตัวต่อความปกติใหม่ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 4 ด้าน 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสมรรถนะต่อการท�างานมากที่สุด คือ 

ด้านการเว้นระยะห่างทางสงัคม ผลการวจิยั พบว่า การปรบัตัวต่อความปกตใิหม่ของพนกังานโรงแรมแห่งหนึง่

ในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานมีการใช้ช่องการติดต่อออนไลน์

ส�าหรับการติดต่อประสานงาน มีการยืน-นั่ง ห่างกัน 1.5–2 เมตร มีการรับประทานอาหารที่เป็นชุดส�าหรับ 

คนเดียว และยังงดการรวมกลุ่มกันในสถานที่ท�างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด บดินทร์ ชาตะเวที (2563)  

นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีกล่าวถึงพฤติกรรมกับ 

ชีวิตวิถีใหม่ : New Normal ในหัวข้อด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม ประชาชนจะยังคงมี social distancing 

ต่อไป ทั้งในแง่ของร่างกาย และจิตใจด้วย ความเชื่อใจกันที่เคยแสดงออกมาผ่าน Human Touch จะน้อยลง

การศึกษาคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ทั้ง 5 ด้าน  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีสมรรถนะต่อการท�างานมากที่สุด  

คือ ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พบว่า พนักงานของโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีคุณภาพชีวิต  

การท�างานอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการจัดฝึกอบรม หรือให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  

และการป้องกนัอบุตัภิยั พนกังานมคีวามรูสึ้กปลอดภัยในขณะท�างาน งานทีท่�าอยู่ไม่ก่อให้เกิดความเจบ็ป่วย

ทางร่างกายและไม่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โรงแรมมีการตรวจสุขภาพประจ�าปีที่ครอบคลุมเพียงพอและเหมาะสม 

และบรรยากาศที่ท�างานมีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในล�าดับขั้นที่ 2 

ความต้องการทางด้านความปลอดภยั (Safety Need) เมือ่ความต้องการทางด้านร่างกายท่ีได้รบัการตอบสนอง 

ที่เป็นที่พอใจแล้ว ความต้องการทางด้านความปลอดภัยจะเกิดขึ้นตามมา
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2. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสมรรถนะ การปรับตัว และคุณภาพชีวิต

ของพนักงานในสถานการณ์แบบปกติใหม่ (New normal) การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหน่ึง 

ในจังหวัดภูเก็ตพบว่า

ผลการทดสอบความสัมพันธ์องค์ประกอบสมรรถนะของพนักงาน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยองค์ประกอบด้านความรู้กับด้านทักษะมีความสัมพันธ ์

เชิงบวกในระดับสูงสุดท่ี 0.486 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าความรู้กับทักษะเป็นสิ่งที่คอยผลักดันให้การท�างาน 

เกดิผลส�าเรจ็ ดงันัน้ ส่งผลให้ความรูกั้บทกัษะมคีวามสัมพนัธ์กนั และด้านทกัษะกบัด้านทัศนคต ิมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกในระดับต�่าสุดท่ี 0.062 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าทักษะกับทัศคติเป็นสิ่งที่คอยผลักดันกันน้อยจึงจะ 

ท�าให้การท�างานเกิดผลส�าเร็จ ดังนั้น ส่งผลให้ทักษะกับ ทัศคติมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย

ผลการทดสอบความสัมพันธ์การปรับตัวต่อความปกติใหม่ของพนักงาน พบว่า ความสัมพันธ์

ระหว่างองค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยองค์ประกอบด้านการเว้นระยะห่างทางสังคมกับ

ด้านการดูแลสุขภาพ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.517 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเว้นระยะห่าง 

ทางสังคมกับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งท่ีคอยผลักดันให้พนักงานนั้นรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในการท�างาน  

ดังนั้น ส่งผลให้การเว้นระยะห่างทางสังคมกับการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กัน และด้านการใช้เทคโนโลยี

และอินเทอร์เน็ตกับด้านการวางแผนทางการเงิน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต�่าสุดท่ี 0.137 ทั้งนี้อาจ 

เป็นเพราะว่าการใช้เทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็กับด้าน การวางแผนทางการเงินเป็นส่ิงทีค่อยผลักดนักนัน้อย

จงึจะท�าให้สองประเด็นไม่สอดคล้องกัน ดังน้ัน ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยแีละอนิเทอร์เนต็กับด้านการวางแผน

ทางการเงินมีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย

ผลการทดสอบความสัมพันธ์คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบต่างก็สัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญ โดยองค์ประกอบด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 

กับด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท�างานร่วมกันมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงสุดที่ 0.686  

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าและมัน่คงในงานกับด้านความสัมพันธ์กับบคุคลอ่ืนและการท�างานร่วมกัน 

เป็นส่ิงที่คอยผลักดันกันเน่ืองด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน หรือเพื่อนร่วมงานด้วยกัน  

จะส่งผลให้พนักงานสามารถท�างานในองค์กรได้นาน ท�าให้พนักงานมีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคง 

ในงาน และด้านค่าตอบแทนกบัด้านสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัต�า่สดุท่ี 0.0233 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่าค่าตอบแทนกบัสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัอาจจะเป็นสิง่ทีค่อยผลักดนักนัน้อยจึงท�าให้

มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานในระดับน้อย

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบสมรรถนะของพนักงานกับคุณภาพชีวิต 

การท�างานของพนักงาน ในภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า (r = 0.383**) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมรรถนะกับคุณภาพชีวิตการท�างาน

เป็นสิ่งที่คอยผลักดันให้การท�างานเกิดผลส�าเร็จ ดังนั้น ส่งผลให้สมรรถนะกับคุณภาพชีวิตการท�างาน 

มีความสัมพันธ์กัน
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ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวแบบปกติใหม่ของพนักงานกับคุณภาพชีวิต 

การท�างาน ของพนักงาน ในภาพรวมพบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

โดยมีความสัมพันธ์กัน ในระดับต�่ามาก (r = 0.296**) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปรับตัวแบบปกติใหม ่

กับคุณภาพชีวิตการท�างานเป็นสิ่งที่ คอยผลักดันให้การท�างานเกิดผลส�าเร็จ ดังนั้น ส่งผลให้การปรับตัวแบบ

ปกติใหม่กับคุณภาพชีวิตการท�างานมีความสัมพันธ์กัน

3. แนวทางการพัฒนาคณุภาพชวีติของพนกังานในสถานการณ์แบบปกตใิหม่ (New normal) 

การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต พบว่า

ด้านค่าตอบแทน ทีไ่ด้รับในปัจจบุนัมผีลกระทบต่อคณุภาพชวิีตการท�างานของพนกังานแต่กเ็น่ือง

มาจากธรุกจิการท่องเทีย่วและการโรงแรมในจงัหวดัภเูกต็ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยยังไม่ได้เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อ ภาครัฐส่งเสริมให้ไทยเท่ียวไทย แต่คนไทยเองก็มีเพียงส่วนน้อยที่มีความต้องการมาท่องเที่ยว 

และเข้าพักที่โรงแรม ท�าให้ทางการเงินของโรงแรมหมุนเวียนได้ไม่เพียงพอ ท�าให้พนักงานในโรงแรมบางส่วน

ทีอ่าจจะได้ค่าตอบแทนท่ีลดน้อยลง เพราะเนือ่งจากเดอืนหนึง่ท�างานน้อยขึน้ แต่ทางสถานประกอบการกย็งั

คงจ้างพนักงานอยู่ซึ่งถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดี

ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ภายในโรงแรมนั้นมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท�างานเป็น

อย่างมาก แต่ส�าหรับความปลอดภัยนั้นก็มีโอกาสเส่ียงอยู่เช่นเดียวกัน เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจให้บริการ 

ซึง่กต้็องพบเจอกบัลกูค้าทีม่าจากหลายที ่ซึง่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะปลอดภยัและไม่ตดิเชือ้โควดิ-19  

แต่พนกังานกต้็องมกีารป้องกนัตนเองให้มากทีส่ดุ เพราะทางโรงแรมกใ็ห้ความสนใจ และมีมาตรการในการดูแล 

ความปลอดภัยของพนักงานเป็นอย่างดี

ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและเรียนรู้ โรงแรมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถพัฒนา

ทักษะและเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ ผ่านการเรียนออนไลน์จากเว็บไซต์ของโรงแรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ด ี

เพื่อพนักงานจะได้น�าทักษะ ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการท�างานได้ดียิ่งขึ้น

ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน โรงแรมให้ความสนใจกับการส่งเสริมให้พนักงาน 

มีการวางแผนความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ซึ่งพนักงานเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริง  

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงอยู่ โรงแรมควรมีนโยบายการจ้างงาน 

ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดความกังวลต่อตัวพนักงาน

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการท�างานร่วมกัน มีความส�าคัญอย่างยิ่งกับการท�างาน 

ในโรงแรม เพราะเป็นงานทีต้่องมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่อยูเ่สมอ ทางโรงแรมควรให้ความส�าคญักบัการจดักจิกรรม

ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อพนักงานทุก ๆ แผนก
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ข้อเสนอแนะ

ในการศกึษาเรือ่ง สมรรถนะ การปรบัตวั และคณุภาพชวีติการท�างานในสถานการณ์แบบปกตใิหม่  

(New normal) การศึกษาเชิงประจักษ์ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีข้อเสนอแนะแนวทางดังต่อไปนี้

1. ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้บริหารหรือผู้น�าโรงแรม

 1.1 องค์กรควรมนีโยบายการจ้างงานในเรือ่งของค่าตอบแทนของพนักงานให้มคีวามชดัเจน 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม เพื่อสร้างความพอใจ 

ให้พนักงานกับค่าตอบแทนที่ได้รับในปัจจุบัน เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน 

ในเรื่องของเงินเดือนและผลตอบแทนท่ีได้รับมีเหลือเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ดังน้ันเพื่อให้สอดคล้องกับ 

นโยบายส�าหรบัการจ้างงานและการจดัให้มสีวสัดกิารและค่าตอบแทนจงึได้สรปุออกมาเป็นรปูแบบการแสดง

ความคิดเห็นแบบตารางส�าหรับการจ้างงานในสถานการณ์โรคโควิดระบาด เพื่อต้องการให้เกิดความต้องการ  

Work-life balance ของพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อการบริหารด้านก�าลังคน ธ�ารงรักษาไว้โดยการ 

ให้ค่าตอบแทนตามกฎหมายก�าหนด และนอกเหนือจากกฎหมายก�าหนดในแต่ละด้านให้กับพนักงาน ดังนี้

ตารางท่ี 5 รปูแบบการจ้างงานในสถานการณ์โควิดระบาด เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพส�าหรบัการจงูใจ 

และการธ�ารงรักษาพนักงานไว้

ลกัษณะการจ้างงาน ลกัษณะการจ้าง ค่าตอบแทนเสรมิ สวสัดกิารทางตรง / เงิน
สวสัดกิารทางอ้อม / 

ไม่ใช่ตัวเงนิ

1. การจ้างงานประจ�า มีการเซ็นสัญญา

จ้างไม่ระบุวัน

หมดสัญญา

ค่าต�าแหน่ง 

ค่าโทรศัพท์

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

ค่าแรงวันหยุด ค่าล่วงเวลา

วันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ 

โบนัส 

อาหาร ที่พัก รถรับส่ง 

ชดุยนูฟิอร์ม ประกนั

สงัคม ค่าเดินทาง 

2. พนักงานรายวัน มีการเซ็นสัญญา

จ้างรายวัน 

ไม่มี ค่าจ้างรายวัน ค่าล่วงเวลา 

ค่าท�างานวันหยุด

นักขัตฤกษ์

ประกันสังคม

3. พนักงาน

ตามสัญญาจ้าง

มีการระบุวันเริ่ม 

และสิ้นสุดสัญญา

จ้างงาน

ไม่มี เงินเดือน ไม่มี

4. พนักงานงาน 

Part-time

สามารถเลือกวัน 

เวลาท�างานได้

ค่าน�้ามัน ค่าล่วงเวลาปกติ

ค่าล่วงเวลาวันหยุด

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

5. พนักงานรับเหมา

บริการ

ยึดความส�าเร็จ

ของงานเป็นหลัก 

ไม่มี เงินรับเหมาตามลักษณะ

ความก้าวหน้าส�าเร็จ

ของงานนั้น

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

ที่มา	:	คณะวิจัย
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2) องค์กรควรมกีารจัดหวัข้อส�าหรับการเรียนรู้/อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ให้มหีวัข้อทีน่่าสนใจ

มากขี้น และเหมาะกับสายงานของพนักงานเพื่อดึงดูดให้พนักงานมีความสนใจ สามารถพัฒนาความรู้ได้จริง 

น�ามาใช้กับสายงานได้เหมาะสม และรู้สึกอยากท�าด้วยใจจริงมากกว่าการท�าเพียงเพื่อให้ผ่านการอบรวม 

หัวข้อนั้น ๆ ซึ่งปัจจุบันองค์กรควรให้ความส�าคัญผ่านระบบ (Internet Training) มากขึ้นเพราะโรคระบาด 

ท�าให้พนักงานและผู้บริหารไม่สามารถพบปะ และรวมตัวก้นได้จึงควรหันมาให้ความส�าคัญผ่านอินเทอร์เน็ต 

เทรนนิ่งมากขึ้นโดยกระบวนการฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการฝึกทักษะเพิ่มพูน 

สาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระในการเข้าศึกษา เรียนรู ้

ตามเวลา โอกาสที่ผู ้ฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมาให้ศึกษาเรียนรู้ได ้

โดยง่ายในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยส่ือที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจจะมีเสียง รวมถึง 

ภาพเคลื่อนไหว การฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมทักษะความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต สามารถเรียนรู้ได้ทุกวันทุกสถานที่การฝึกอบรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นการจัดกิจกรรม 

การศึกษา โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ผ่านบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต ซึ่งเป็น 

รูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียน ดังนี้

- ตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในทุกเวลาส�าหรับผู้เรียน

- ตอบสนองต่อการเรียนรู้ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง (เหมือนการเรียนในห้องเรียน)

โดยการฝึกอบรมผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถแบ่งรูปแบบของการฝึกอบรมได้หลายลักษณะ ดังนี้

ตารางที่ 6 หลักสูตรการฝึกอบรมยุค New normal (Internet Training)

ชื่อหลักสูตร ลักษณะ จุดเด่น ข้อจ�ากัด

1. Leader-Led or Facilitated 
Online Learning

ทีม่ผีูส้อนเป็นผูใ้ห้ค�าแนะน�าใน
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

เรียนและอบรมได้
ครั้งละหลายๆ คน

อาจท�าให้ใช้เวลามากกว่า
การอบรมจรงิในห้องประชมุ

2. Self-Paced, Web-based 
Learning 

เป็นรูปแบบของเว็บที่มี
การจัดระบบด้านเนื้อหา
และสื่อ 

โดยสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เป็น
โปรแกรมส�าเร็จรูป

เมื่อมีปัญหา ข้อสงสัย 
ไม่สามารถถามวิทยากร
ได้ทันที

3. Online Tutorials 
หรือ PDF format

เป็นระบบเอกสารออนไลน์ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ในระบบออนไลน์

สามารถพิมพ์เอกสาร
มาศึกษาท�าความเข้าใจได้ 

เอกสารเมือ่มข้ีอมลูผดิพลาด 
จากผู้เรียนไม่สามารถแก้ไข
ได้ทันที

4. Web-Based Electronic  
Per formance Suppor t  
Systems (EPSS)

เป็นรูปแบบที่ ก�าหนด
ระยะเวลาในการเรียนรู้
ของผู้เรียน

สามารถแสดงสถานการณ์
จ�าลองต่างๆ เพื่อสนอง
ต่อการเรียนรู้ได้

มีการจ�ากัดเวลาเข้าออก 
ในการฝึกอบรม รวมถึง
การท�าแบบทดสอบก่อน 
และหลังการอบรม

ที่มา	:	คณะวิจัย

3) องค์กรควรมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นกับสถานการณ ์

ในช่วงโควดิ-19 ทีย่งัคงมกีารระบาด เพ่ือเป็นการตอบค�าถามให้พนกังานได้รูใ้นเรือ่งท่ีพนกังานเกดิความสงสยั 

แต่ไม่กล้าทีจ่ะถามผูบ้รหิารโดยตรง เพือ่ลดความกงัวลของพนกังานกบังานทีป่ฏบิตัอิยูน้ั่นจะมคีวามมัน่คงหรือไม่
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงแรมที่มีลักษณะเดียวกัน ขนาดใกล้เคียงกันว่า

คุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงานสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันจากคุณภาพชีวิตการท�างานของพนักงาน

โรงแรมเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป

 2.2) การวิจัยครั้ งต ่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องช ่องว ่างของคุณภาพชีวิต 

ในการท�างานตามแนวคิดทฤษฎีของวอลตัน (Walton, 1973) ในด้านที่เหลือ คือ ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 

ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อหาแนวทาง

การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป

 2.3) ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท�างานของ 

พนักงานโรงแรม 
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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 การวเิคราะห์ข้อมลูใช้วธิวิีเคราะห์เนือ้หา 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  

Abstract

This article aims to study the elderly affairs management of Ban Trang community  
Mayo District Pattani Province. This community has become a complete-aged society which  
means that its older population reaches more than 20 percent of the total population.  
The research methodology employs qualitative data collection methods covering in-depth  
interview, general observation, and participatory observation. The research key informants are  
20 person recruited by purposive sampling and voluntarily. The research findings are derived  
by content analysis and triangulation method. This research found that Ban Trang community  
has established an elderly club for elderly affairs management. This club is under supervised  
by Trang Village Health Hospital and also Trang village health volunteers seen as health change agent 
to the elderly. Meanwhile, Trang Subdistrict Administrative Organization has adopted humanitarian and 
developmental aspect of ageing into the local development plan along with other ageing supporting 
networks particularly Ban Trang Temple and Ban Trang Folk Arts and Craft Center.   

Keywords : Elderly, Ageing, Aged Society
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บทน�า

การสูงวัยของประชากรเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้นเนื่องมาจาก 

อัตราเกิดท่ีลดลงและผู ้คนมีอายุยืนยาวขึ้น ประชากรโลกก�าลังมีอายุสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปี 2020  

โลกมีประชากรรวมทั้งหมด 7,795 ล้านคน โดยมี “ผู้สูงอายุ” ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคน หรือ  

คิดเป็นร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด สถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทย ในปี 2563 ประเทศไทย 

มีประชากรรวม 66.5 ล้านคน ประชากรสูงอายุของประเทศไทยได้เพ่ิมจ�านวนขึ้นอย่างเร็วมาก กล่าวคือ  

เมื่อ 50 ปีก่อน ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจ�านวนไม่ถึง 2 ล้านคน แต่ในปี 2563 ผู้สูงอายุได้เพิ่มจ�านวนเป็น  

12 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด ประเทศไทยก�าลังจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุ 

อย่างสมบูรณ์” ภายในปี 2565 นี้ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2563 : 3-4)

ความตื่นตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุเริ่มขึ้นเมื่อองค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุม 

สมัชชาโลกว่าด้วยการสูงอายุ (World Assembly on Aging) ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 

พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมถึง  

119 ประเทศ ผลการประชุมท�าให้เกิดแผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (International Plan  

of Action on Aging 1982) เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุทั่วโลก  

แผนปฏิบัติการนานาชาติเกี่ยวกับผู้สูงอายุท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ของสังคมท่ีมีต่อผู้สูงอายุ 

โดยแนวคิด “ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” (Active Ageing) เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ มองว่า ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคล 

ด้อยโอกาสหรือเป็นภาระของสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคมได้ และยุทธวิธีที่  

“ยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง” ก็ได้ถกูน�ามาใช้เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานเพือ่ผูส้งูอายดุ้วย ยทุธวธิดัีงกล่าว

ประกอบด้วยหลักพื้นฐานที่ส�าคัญสองประการ คือ (1) หลักมนุษยธรรม (Humanitarian Aspect of Ageing)  

ซึ่งหมายถึง ผู ้สูงอายุควรได้รับความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม และความต้องการด้านสุขภาพ

อนามัย และโภชนาการ ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อม ครอบครัว สวัสดิการสังคม ความมั่นคงทางรายได้  

และการจ้างงาน รวมถึง การศึกษา และ (2) หลักการพัฒนา (Developmental Aspect of Ageing) ซึ่งหมายถึง 

แนวคดิทีมุ่ง่ส่งเสรมิบทบาทของผูส้งูอายใุนกระบวนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม (เลก็ สมบตั ิและคณะ, 2554)

ส�าหรับประเทศไทย เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายขององค์การสหประชาชาติ รัฐบาลไทย 

ได้ประกาศให้วันที ่13 เมษายนของทุกปี เป็นวนัผูส้งูอายแุห่งชาต ิและได้มกีารจดังานวนัผู้สูงอายแุห่งชาตขิึน้

เริม่ตัง้แต่ พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจบัุน นอกจากน้ี รฐับาลไทยยงัได้ก�าหนดแผนระยะยาวส�าหรบัผูส้งูอายแุห่งชาติ  

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2525-2544) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดยตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานกระบวนทัศน์ใหม ่

ซึง่เน้นว่า “ผู้สงูอายไุม่ใช่บคุคลด้อยโอกาสหรอืเป็นภาระของสงัคม แต่สามารถมส่ีวนร่วมเป็นพลงัพฒันาสงัคม  

จึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และรัฐ ให้ด�ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี  

และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด ขณะเดียวกันผู้สูงอายุท่ีประสบความทุกข์ยาก  

ต้องได้รบัการเกือ้กูลจากครอบครวั ชุมชน สงัคม และรฐั อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรม” ในการนี ้ผูแ้ทนจากองค์กร

ทีเ่กีย่วข้องกับผูส้งูอายทุัง้ภาครฐัและเอกชนได้ร่วมกนัจดัท�าปฏญิญาผูส้งูอายไุทยขึน้ เพือ่ถอืปฏบิตัใิห้เป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542 สาระส�าคัญ

ของปฏิญญาผู้สูงอายุไทยมี 9 ข้อดังนี้ (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ, 2553)
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ข้อที่ 1 ผู้สงูอายุต้องได้รบัปัจจยัพ้ืนฐานในการด�ารงชวีติอย่างมีคณุค่าและศกัดิศ์ร ีได้รบัการพทัิกษ์ 

และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งและละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอาย ุ

ที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้และผู้พิการที่สูงอายุ 

ข้อท่ี 2  ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอื้ออาทร  

การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับบทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้เกิดความสัมพันธ ์

อันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 

ข้อที่ 3  ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อ

เนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมรอบด้าน เพื่อสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย 

ข้อที่ 4  ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท�างานท่ีเหมาะสม 

กบัวัยและตามความสมคัรใจ โดยได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เพือ่ให้เกดิความภาคภมูใิจและเหน็ชวีติมคีณุค่า 

ข้อท่ี 5  ผู ้สูงอายุควรได้เรียนรู ้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน 

และสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการดูแลจน 

ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบตามคตินิยม 

ข้อที่ 6  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พึ่งพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วม 

ในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมีเครือข่ายช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันในชุมชน 

ข้อที่ 7  รฐัโดยการมส่ีวนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบนัสังคม ต้องก�าหนดนโยบาย

และแผนหลกั ด้านผูส้งูอาย ุส่งเสรมิและประสานให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งให้บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 

ข้อที่ 8  รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องตรากฎหมาย

ว่าด้วยผู้สูงอายุเพื่อเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการ

แก่ผู้สูงอายุ 

ข้อที่ 9  รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคม ต้องรณรงค์ 

ปลูกฝังค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู ้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญูกตเวที 

และเอื้ออาทรต่อกัน

อย่างไรก็ตาม รายงานการทบทวน สังเคราะห์ และจัดท�าข้อเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน 

ผู้สูงอายุไทย น�าโดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ระบุว่า ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจ�านวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในภาวะ

ยากล�าบากในหลายมต ิมติทิางเศรษฐกิจ มปีระมาณร้อยละ 17 ของผู้สูงอายุ ทีมี่รายได้รวมทุกแหล่งน้อยกว่า  

40,000 บาทต่อปี (หรือต�่ากว่าเส้นความยากจน) และไม่มีเงินออมเลย มิติสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 3  

เป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง มิติสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย ประมาณร้อยละ 5 เคยประสบอุบัติเหตุ

ภายในบ้านและบริเวณบ้าน และมิติสังคม ประมาณร้อยละ 1 เป็นผู้สูงอายุที่ครองโสดและอาศัยอยู ่
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ตามล�าพังคนเดียว นอกจากน้ี รายงานยังระบุด้วยว่า จ�านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุในอนาคต 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่จ�านวนประชากรวัยท�างานต่อผู้สูงอายุ 1 คน มีแนวโน้มลดลง ส�าหรับ 

ผู้สูงอายุในอนาคตนั้นจะมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงขึ้น และมีแนวโน้มครองโสดถาวร หรือไม่มีบุตร  

ซึง่ผูส้งูอายไุม่มบีตุรและไม่มหีลกัประกนัรายได้ยามชราภาพจะมจี�านวนเพิม่มากข้ึน ผู้สูงอายุทีอ่ยู่ในภาวะพึง่พงิ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สังคมมีโอกาสขาดแคลนบุคลากรท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ท�าให้บุตรวัยแรงงานจ�าเป็นต้องรับภาระดูแลทั้งพ่อแม่ (รวมปู่ย่าตายาย) และบุตรของตัวเอง ดังน้ันหาก

ไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในอนาคตอันใกล้จะมีผู้สูงอายุที่เผชิญอุปสรรคความยากล�าบาก 

ในมิติต่างๆ เหล่านี้ในจ�านวนที่มากยิ่งขึ้นตามจ�านวนประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาผู้สูงอายุ, 2565)

ในฐานะนิสิตฝึกงานการบริหารและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง อ�าเภอมายอ 

จงัหวัดปัตตาน ีจงึเห็นความส�าคญัของการเตรยีมความพร้อมรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุเนือ่งจากพบว่าชมุชนบ้าน

ตรัง ได้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” แล้ว กล่าวคือ มีสัดส่วนจ�านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ผลการศึกษาเป็นสารสนเทศ

หรือข้อมูลส�าคัญในการจัดท�าแผนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง อันจะน�าไปสู่คุณภาพชีวิต 

ที่ดีของผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาการบริหารกิจการผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  

แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด

1. นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อกิจการผู้สูงอายุ

ค�าแถลงนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่ง

ชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 มีนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านผู้สูงอายุดังนี้ ข้อ 3. การลดความเหลื่อม

ล�้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ข้อ 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคม 

ในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้นและโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ  

ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส�าหรับการดูแลผู้สูงอายุ (กรมกิจ 

การผู้สูงอายุ, 2558)

2. อ�านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีต่อกิจการผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนต�าบลตรังมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 มาตรา 67 ก�าหนดให้องค์การบริหารส่วนต�าบล 

มีอ�านาจและหน้าท่ีในการส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ พระราชบัญญัต ิ

ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้องค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ในท้องถิ่น มาตรา 16 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 

(องค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง, 2564) 
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3. แผนปฏบิตักิารด้านผูส้งูอายรุะยะที ่2 (พ.ศ. 2545 - 2565) ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่2 พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2565) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

ตัง้อยูบ่นปรชัญาพืน้ฐานดงันี ้ผูส้งูอายไุม่ใช่บคุคลผูด้้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม แต่สามารถมส่ีวนร่วม 

เป็นพลังพัฒนาสังคม จึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน และสามารถให้ด�ารงชีวิตอยู่

อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และคงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้นานที่สุด ขณะเดียวกันผู้สูงอาย ุ

ที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก ต้องได้รับการเกื้อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคม และ รัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมจาก 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก่ 1. ประชากรพึ่งพาตนเอง 2. ครอบครัวดูแล 3. ชุมชนช่วยเก้ือกูล  

4. สังคม รัฐสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนน้ันควรบูรณาการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

อย่างต่อเนื่อง (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564)

วิธีด�าเนินการวิจัย

บทความน้ีเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้วจิยัเลือกชมุชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ 

จงัหวดัปัตตาน ีเป็นพืน้ทีว่จัิยเนือ่งจาก (1) ผูว้จิยัเป็นนสิติฝึกงานการบรหิารและพฒันาชมุชน องค์การบริหาร

ส่วนต�าบลตรัง มีโอกาสได้ท�างานและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตรัง (2) ชุมชนบ้านตรัง 

ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว กล่าวคือ มีสัดส่วนจ�านวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป  

มากกว่าร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทัง้หมด ช่วงเวลาในการเกบ็ข้อมลู คือ ระหว่างวนัที ่1 ธนัวาคม 2564  

ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 2 เดือน ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยมีจ�านวน 20 คน ใช้วิธีการคัดเลือก 

แบบเจาะจง ประกอบด้วย คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ครัวเรือน 

ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีเกี่ยวข้อง เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักยึดหลัก 

ความสมัครใจเป็นส�าคัญ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้ (1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview)  

(2) การสังเกตการณ์ (General Observation) และ (3) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory  

Observation) ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาด�าเนินงานวิจัย ผู้วิจัยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง การล้างมือด้วย

สบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และใช้ช่องทางออนไลน์ช่วยในการส่ือสาร การวิเคราะห์

ข้อมูลนั้นใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลสนามที่เก็บรวบรวมได้ถูกจ�าแนกเป็นหมวดหมู ่

ตามประเด็นที่ศึกษา การตรวจสอบข้อมูลใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยพิจารณา

ว่าแหล่งบุคคลที่แตกต่างกันให้ข้อมูลสอดคล้องกันหรือไม่ หากข้อมูลที่ได้สอดคล้องกันจึงถือว่าข้อมูล 

มีความน่าเชื่อถือ (Hsieh & Shannon, 2005)
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สรุปผลการวิจัย

1. จ�านวนผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรัง อ�าเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ต�าบลตรงั อ�าเภอมายอ จังหวดัปัตตาน ีประกอบด้วย 4 หมูบ้่านคอื หมู ่1 บ้านบองอ หมู ่2 บ้าน

ตรัง หมู่ 3 บ้านเขาวัง และหมู่ 4 บ้านม่วงเงิน ส�าหรับชุมชนบ้านตรัง ชื่อนี้ได้มาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์  

ซ่ึงชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา จึงมีฟางข้าวหรือซัง จ�านวนมากกองอยู่กลางหมู่บ้าน เดิมเรียกหมู่บ้าน

นี้ว่าหมู่บ้านกองซัง หรือบ้านซัง ปัจจุบันเปล่ียนมาเป็นค�าว่า บ้านตรัง ชุมชนบ้านตรังเป็นชุมชนพุทธ  

ในขณะที่อีกสามชุมชนเป็นชุมชนมุสลิม 

ต�าบลตรังมีจ�านวนประชากรรวม 3,260 คน แบ่งเป็นชาย 1,635 คน และหญิง 1,625 คน 

จ�านวนผู้สูงอายุ ในที่นี้หมายถึง ประชากรสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป มีจ�านวนรวม 444 คน คิดเป็นร้อยละ  

13.62 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด ต�าบลตรังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” แล้ว1 เนื่องจากมีสัดส่วนจ�านวน

ประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า หมู่ 2 ชุมชนบ้านตรัง  

มสัีดส่วนจ�านวนประชากรสงูอายมุากทีส่ดุ กล่าวคอื มจี�านวนผู้สูงอายุ 123 คน จากจ�านวนประชากร 490 คน  

คิดเป็นร้อยละ 25.10 จากจ�านวนประชากรทั้งหมด จะเห็นได้ว่า ชุมชนบ้านตรังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ 

อย่างสมบูรณ์” แล้วเนื่องจากมีสัดส่วนจ�านวนประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20  

จากจ�านวนประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในจ�านวนผู้สูงอายุทั้งหมด 123 คนนั้น โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบลตรังได้จ�าแนกเป็นผู้สูงอายุติดเตียง (Bed bound) หมายถึง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

พิการ หรือทุพพลภาพ ต้องการการดูแลระยะยาว จ�านวน 4 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน (Home bound) หมายถึง 

ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง จ�านวน 18 คน และผู้สูงอายุติดสังคม (Social bound) 

หมายถึง ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชนและสังคมได้ จ�านวน 101 คน 

2. การบริหารกิจการผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านตรัง

ชุมชนบ้านตรังบริหารกิจการผู ้สูงอายุในรูปแบบ “ชมรมผู้สูงอายุ” ซึ่งอยู ่ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตรัง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้านเป็นผู ้น�า 

การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและอนามัยของผู้สูงอายุ ขณะที่ กิจการผู้สูงอายุด้านสวัสดิการและการพัฒนา 

เป็นงานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง นอกจากน้ี ชุมชนบ้านตรัง

ซ่ึงเป็นชุมชนพุทธ ยังมีระบบสนับสนุนการบริหารกิจการผู้สูงอายุซึ่งตั้งอยู่บนฐานการประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ หน่วยงานสนับสนุนท่ีส�าคัญในที่นี้ได้แก่ วัดประเวศน์ภูผา (วัดบ้านตรัง) และ  

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรัง

1 องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไรจึงจะเรียกว่าเป็น “ผู้สูงอายุ” แต่องค์การสหประชาชาติใช้อายุ 60 ปีขึ้นไปในการน�าเสนอข้อมูล 

และตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กรณีประเทศไทย ก�าหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ ์

ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย ค�าว่า “สังคมสูงอายุ” หรือ “สังคมสูงวัย” (Aged society) หมายถึง สังคมท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด ค�าว่า  

“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete-aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ค�าว่า“สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” 

(Super-aged society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด   
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 2.1 โครงสร้างและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุบ้านตรัง

  คณะกรรมการชมรมผูส้งูอายบุ้านตรงั ประกอบด้วยต�าแหน่งและบคุลากรส�าคญัต่อไปนี้

  นายสากล พรหมศิริ  ประธานชมรม

  นางละออ แดงเพ็ง   รองประธาน

  นางสงัด ไชยแก้ว   เลขานุการ

  นางกัลยารัตน์ ไชยแก้ว  ที่ปรึกษา

  นายวันนะ ไชยแก้ว   ที่ปรึกษา

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 8 คน เป็นกรรมการ

 กิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นเพ่ือผู้สูงอายุ อาทิ กิจกรรมออกก�าลังกาย 2 วันต่อสัปดาห์, กิจกรรม 

เพือ่นเยีย่มเพือ่นในโอกาสส�าคญั, กจิกรรมเข้าวดั ท�าบญุ ทกุๆ วนัขึน้ 15ค�า่ (วนัพระ), กจิกรรมออกจติอาสา

พัฒนาทุก ๆ วันพระ, กิจกรรมให้ทานไฟและเวียนเทียนเนื่องในวันพระใหญ่, กิจกรรมรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ 

เนื่องในวันผู้สูงอายุ, กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชน (ล้างบัว) เป็นต้น

 2.2 งานและโครงการตามแผนพฒันาท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต�าบลตรงัเก่ียวกบั 

ผู้สูงอายุ

  งานและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต�าบลตรังที่เกี่ยวกับ 

ผู ้สูงอายุนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของส�านักปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง ท้ังงานสวัสดิการและ 

พัฒนาผู้สูงอายุ งานประจ�า ได้แก่ เบ้ียผู้สูงอายุ ซึ่งส�านักปลัดจะรับแบบค�าขอลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ ์

จากทะเบียนราษฎร์ แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุประจ�าปีงบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม 

ของทุกปี และจะท�าการจ่ายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน อัตราการจ่ายคือ อายุ 60-69 ปี ได้รับคนละ  

600 บาทต่อเดอืน อาย ุ70-79 ปี ได้รบัคนละ 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี ได้รับคนละ 800 บาทต่อเดอืน  

อายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป ได้รับคนละ 1,000 บาทต่อเดือน วิธีการจ่ายสามารถเลือกช่องทางได้คือ โอนเข้า 

บัญชีธนาคาร หรือติดต่อขอรับเป็นเงินสดที่ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

ส�าหรบัโครงการตามแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตรงั ท่ี

เกี่ยวกับผู้สูงอายุ พบ 5 โครงการ ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการประจ�าทุกปี มีดังนี้

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา 
คนพกิาร และผูด้้อยโอกาส ครอบครวัผูมี้รายได้น้อยและผู้ไร้ทีพ่ึ่ง

คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2 โครงการส่งเสรมิจดัสิง่อ�านวยความสะดวกแก่ผูพิ้การและผู้สูงอายุ ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุท่ีได้รบัการช่วยเหลือจากรฐั

3 โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อสผ.) ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

4 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุต�าบลตรัง ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีดีงามของท้องถิ่น

5 โครงการส่งเสริมจัดงานประเพณีรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ 
หมู่ 2 บ้านตรัง

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ประเพณีดีงามของท้องถิ่น
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 2.3 บทบาทของวัดประเวศน์ภูผา (วัดบ้านตรัง) ที่มีต่อผู้สูงอายุ

 ชุมชนบ้านตรัง เป็นชุมชนพุทธ ประกอบกับวัดประเวศน์ภูผา (วัดบ้านตรัง) เป็นวัดแห่งเดียว 

ที่มีในต�าบลตรัง ท�าให้ประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตรังใช้วัดประเวศน์ภูผาเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

 อีกทั้งยังใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ ทั้งวันส�าคัญทางพุทธศาสนา หรือแม้แต่กิจกรรม  

โครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เห็นได้จากการจัดตั้งกลุ่ม

ภายในวัด อาทิ กลุ่มผ้าทอจวนตานี กลุ่มขนมทองม้วน ฯลฯ ซึ่งสมาชิกกลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  

หรือแม้กระทั่งเป็นสถานท่ีพบปะพูดคุยกันของเหล่าผู้สูงอายุ และการมาด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยกัน  

เป็นการสร้างและสานสัมพันธ์ต่อกัน 

 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรังกับผู้สูงอายุ

 ชุมชนบ้านตรัง มีชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายจวนตานีหรือผ้าลีมา หัตถศิลป์บน

ผืนผ้าฝ้ายบ่งบอกเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านตรัง เป็นมรดกทางภูมิปัญญาด้วยการสืบสานเส้นสายลายผ้า 

จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีที่กลุ ่มสตรีชุมชนบ้านตรัง ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ  

ยังคงอนุรักษ์ลวดลายจวนตานีผสมผสานกับลายพื้นฐานต่าง ๆ น�ามาใช้ มีการศึกษาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา  

จนได้มีการท�างานร่วมกันกับสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

เพื่อเป็นการฟื้นฟูต่อยอดลวดลายให้ทันสมัยมากขึ้น โดยประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมเติมขึ้นอีก

หลากหลายชนิด 

 ป ัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ ้าทอลายจวนตานีหรือผ ้าลีมาได ้รับการคัดสรรเป ็นผลิตภัณฑ ์

ระดับ 5 ดาว ประเภทผ้าลายพื้นเมืองประจ�าจังหวัดปัตตานี นับระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ชาวบ้านตรังได้เริ่มต้น 

กลุ่มทอผ้ามาตั้งแต่ปี 2526 จากกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านตรัง จนพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้า 

บ้านตรัง จากจุดเริ่มในการทอผ้าพื้นธรรมดา ลายลูกแก้ว และผ้าขาวม้า จนกระทั่งปี 2542 สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชด�าริให้มีการฟื้นฟูผ้าโบราณ 

ในสองพ้ืนทีท่ีม่กีลุม่ทอผ้าได้แก่ ต�าบลทรายขาวและต�าบลบ้านตรัง เร่ิมจากมวีทิยากรมาฝึกอบรมสมาชกิกลุม่

ทอผ้าต้ังแต่การทอผ้าขั้นพื้นฐาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี เมื่อเกิดความช�านาญจึงเริ่มเรียนทอผ้าขั้นสูง 

คือ การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานี ซึ่งต่อมาทางกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังได้ประยุกต์การทอผ้าจวนตานี  

ด้วยเส้นใยฝ้าย โดยใช้ลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมผสมผสานกับลายพื้นถิ่นของบ้านตรังเองที่เป็น 

เรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านตรัง 5 ลาย ได้แก่ ลายศรีตรัง ลายกองซัง ลายก้นหอย ลายปักเป้า และลายโคม 

 จากเดิมสมาชิกกลุ่มทอผ้าแต่ละคนมีรายได้จากการทอผ้า 5,000-10,000 บาทต่อเดือน ใน

ปัจจุบันมีได้รายได้ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน เป็นรายได้เสริมจากการท�าอาชีพหลัก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่

มีอาชีพท�านา ท�าสวน แต่ล้วนมีความรักในการอนุรักษ์สืบทอดศิลปหัตถกรรม เมื่อว่างเว้นจากการท�านา 

ก็จะทอผ้าเพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังมีการสืบทอดทักษะ

การทอผ้าให้กับคนรุ่นใหม่ ไม่ให้องค์ความรู้สูญหาย 
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รูปที่	1-2	การสืบสานผ้าทอลายจวนตานีหรือผ้าลีมาของผู้สูงอายุชุมชนบ้านตรัง

ที่มา	:	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า แม้ชุมชนบ้านตรังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว  

แต่ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านตรังสามารถพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม  

ชุมชนบ้านตรังสามารถเปลี่ยนผู้สูงอายุให้กลายเป็นพฤฒพลัง น�าความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นได้

ข้อเสนอแนะ

แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ผู้สูงอายุของชุมชนบ้านตรังจะด�าเนินไปได้ด้วยดี การบริหารกิจการ

ผู้สูงอายุมีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น แต่เนื่องจากจ�านวนและสัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สังคมมีโอกาสขาดแคลนบุคลากรท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุท้ัง 

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง ร่วมกับ ส�านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์อ�าเภอมายอและจังหวัดปัตตานี ควรจัดท�าแผนรองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลักดันให้  

“สังคมสูงอายเุป็นวาระส�าคญัแห่งท้องถิน่” โดยประเด็นท่ีต้องขับเคล่ือนให้แล้วเสร็จและเหน็ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

อาทิ 1. การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ 2. การท�างานและการสร้างรายได้ส�าหรับผู้สูงอายุ  

3. ระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 4. ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ   

5. ธนาคารเวลา (สังคมไม่ทอดทิ้งกัน) โดยที่ผู้สูงอายุในชุมชนต้องได้รับการดูแล และประชาชนทุกวัยเรียนรู้

และมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และ 6. ระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้สูงอายุ 

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลตรัง ชมรมผู้สูงอายุ 

บ้านตรัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตรัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน วัดบ้านตรัง  

ศนูย์ศลิปาชพีบ้านตรงั และผูส้งูอายใุนชุมชนบ้านตรงั สดุท้ายขอขอบคณุหลกัสตูรการบรหิารและพฒันาชมุชน 

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

Abstract
The public’s concerns in accepting the Coronavirus 2019 vaccination are extensive  

in developing countries. The majority of them have questioned the efficiency and side effects  

of the vaccines to the extent of lack of confidence and refusal to accept the Coronavirus 2019  

vaccination which collectively affects the economy and social. This research purposes to study  

the public’s confidence towards the government in accepting the Coronavirus 2019 vaccination.  

This employed quantitative research methodology where the data was collected from  

the questionnaires deployed to 396 samples living in Mueang District, Songkhla Province.  

The results i l lustrated that the safety dimension from accepting the Coronavirus 2019  

vaccine ranked in the lowest level followed by the social dimension and health dimension  

respectively. This reflected that the government’s formation of the public’s confidence  

in accepting the Coronavirus 2019 vaccination was ranked at a low level and this resulted from  
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the restriction on the selection of vaccine types. Nevertheless, even if the safety dimension ranked  

at the low level but the health dimension remains to weigh to form the public’s confidence  

in accepting the Coronavirus 2019 vaccination, particularly the confidence from mitigation  

of severe effects from the Coronavirus 2019 infection. 

Keywords : Covid-19, Covid-19 Vaccine, Coronavirus

บทน�า

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบหลายประเทศทั่วโลก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองรวมถึงการด�าเนินชีวิตของประชาชนอย่างปกติสุข (ธีรพร สถิรอังกูร และคณะ, 2564)  

โดยแต่ละคนได้รับผลกระทบแตกต่างกัน (หทัยรัตน์ สุนทรสุขและคณะ, 2564) ทั้งภาคธุรกิจและรัฐ  

(วันวิสาข์ เจริญนาน และคณะ, 2564; ณัฏฐณิชา คงแจ่ม และคณะ, 2564) ความพยายามใช้มาตรการ 

จัดการกับปัญหาดังกล่าวมุ่งหน้าสู่การจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่พลเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งกรณ ี

ประเทศไทยได้ด�าเนินการผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนและอนุมัติใช ้

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายให้แก่ประชาชนในช่วงที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายการลดภาวะการเสียชีวิต  

การเข้าโรงพยาบาลและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ความพยายามควบคุมการแพร่ระบาด 

โดยอาศัยการจัดหาวัคซีนป้องกันให้แก่ประชาชนอยู่ภายใต้หลักการการได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพเพื่อสร้าง 

ความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อการกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติและลดผลกระทบเกี่ยวกับฐานะทางเศรษฐกิจ 

จากการไม่สามารถประกอบอาชีพในช่วงเวลาดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามแม้การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลไทย 

ไม่แตกต่างกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีความพยายามให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ แต่การจัดสรร 

ดังกล่าวของรัฐบาลไทยกลับได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนตลอดจนมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณภาพ 

ของวัคซีน ผลข้างเคียง รวมถึงมีความกังวลต่อการเสียชีวิต ท�าให้ความน่าเชื่อถือลดลงอย่างต่อเนื่อง  

ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั้งระดับประเทศและจังหวัด สอดคล้องกับการรายงานของสวนดุสิตโพล 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นประชาชน โดยกรุงเทพธุรกิจ (2564) ระบุว่า 

“…กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 2,644 คน ส�ารวจวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2564 พบว่า ประชาชน 

พอจะมีความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ร้อยละ 57.41 รู้และเข้าใจเป็นอย่างดี ร้อยละ 29.32  

โดยร้อยละ 56.49 ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนให้ตนเองหรือคนในครอบครัวแล้ว แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือ 

มากที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข อสม. และหน่วยงานราชการ ร้อยละ 31.02 ส�าหรับความเชื่อมั่น 

ในวัคซีนโควิด 19 พบว่า มีความเชื่อมั่นในวัคซีนของบริษัท “ไฟเซอร์” มากที่สุด ร้อยละ 75.11 รองลงมา 

คือ “โมเดอร์นา” ร้อยละ 72.14 “จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน” 68.52% “แอสตร้าเซนเนก้า” 65.89% และ  

“สปุตนิก วี” 61.89% นอกจากนั้น กว่า 59.64% ยังกังวลผลข้างเคียง ทั้งนี้ ยังกังวลเรื่องผลข้างเคียง 

ของวัคซีน ร้อยละ 59.64 โดยอยากให้กลุ่มแพทย์ออกมาชี้แจง ร้อยละ 67.74 และตัดสินใจว่าจะไปฉีดวัคซีน 

ร้อยละ 64.39 ประชาชนให้ความสนใจเก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 มากขึ้น เพราะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ีพุ่งสูง 

รวมถึงผู้เสียชีวิต ก็มากกว่าการระบาดในรอบก่อน ๆ จะเห็นได้ว่าประชาชนติดตามข่าวและเชื่อถือข้อมูล 

จากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. และภาครัฐด้วย ดังน้ัน รัฐบาลจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจ 

เกี่ยวกับผลข้างเคียงซึ่งเป็นประเด็นท่ีประชาชน ยังกังวลมากเป็นอันดับหน่ึง และเร่งกระบวนการฉีดวัคซีน 

ให้ได้จ�านวนต่อวันมากขึ้น เพื่อให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศนั้นผ่อนคลายโดยเร็ว…”
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กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้มาตรการภาครัฐตระหนักต่อการจัดสรรวัคซีนโควิด-19  

ให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเสียชีวิต รวมถึงประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมกับรัฐบาล 

ต่อการป้องกันโควิด-19 (จิราพร บาริศรี และคณะ, 2564) แต่การจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลยังคงก่อให้เกิด 

ความกังวลแก่ประชาชนว่าจะส่งผลข้างเคียงมากน้อยเพียงใด มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาขน

ของภาครัฐ โดยพึ่งพาระบบสาธารณะจึงเป็นปัญหาที่สะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐยังคงไม่สามารถสร้างกลไก 

การลดความกงัวลให้แก่ประชาชน ซึง่มาตรการการรับรู้มผีลต่อการตดัสินใจเข้ารับวคัซนี (พรีวฒัน์ ตระกลูทวสีขุ,  

2565) ในขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่จึงเร่ิมปฏิเสธการรับวัคซีน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก ่

ประเทศชาติโดยรวม แม้หน่วยงานที่เก่ียวข้องพยายามด�าเนินการสร้างความเชื่อมั่น (WorkpointTODAY, 

2564) ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการสื่อสารอย่างถูกวิธี (อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์, 2564) การศึกษานี้จึงตระหนัก 

ต่อการพิจารณาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งครอบคลุมความมิต ิ

ความปลอดภัย สุขภาพและสังคมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19  

ให้แก่รัฐบาล โดยสามารถน�ามาซึ่งความเช่ือมั่นของประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึนจนกระทั่งผลให้มีอัตราการเข้า 

รับวัคซีนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ความเชือ่มัน่ต่อรฐับาลในการเข้ารับวคัซนีป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ของประชาชน

ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในมิติสังคม สุขภาพและความปลอดภัย 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยผูต้ดิเชือ้ส่วนใหญ่ 

มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบ เหน่ือย หรืออาจเสียชีวิต ซึ่งระยะฝักตัวอยู่ระหว่าง 1-14 วัน ซึ่งช่วงดังกล่าว 

สามารถติดต่อผ่านกันได้ ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือว่ามีความจ�าเป็น 

และเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเสียชีวิตหรือติดเชื้อ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยในหลายจังหวัดของประเทศเร่ิมได้รับการจัดสรรให้แก่กลุ ่มเป้าหมาย  

โดยการจัดสรรพิจารณาจากกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง ผู้สูงอายุ 60 ปี ข้ึนไป การด�าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต ้

แนวคิดบทบาทของรัฐ ซึ่งเช่ือว่ารัฐเป็นผู้มีหน้าที่ปกครองและดูแลทุกข์สุขของประชาชน ซึ่งเป็นการสร้าง 

ความปลอดภัยและความสงบสุขให้แก่ชีวิตของประชาชน โดยเป็นบริการสาธารณะที่ส�าคัญและเร่งด่วน 

การจดัสรรวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 จงึสะท้อนบทบาทอ�านาจหน้าทีข่องรฐับาล ซึง่จ�าเป็นต้องดูแล

และให้บริการสาธารณะ โดยครอบคลุมทุกมิติ อาทิ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงคุณภาพชีวิต 

ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลก จึงพยายามเข้าถึงการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อบรรเทาปัญหาและ 

ผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งก�าลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง จนกระทั่งหลายประเภทไม่เพียง 

แต่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเท่านั้น แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจ  

ประชากรหลายล้านคนต่างประสบกับปัญหาการตกงานจากกรณีที่เอกขนไม่สามารถเปิดกิจการจนกระทั่ง 

น�ามาซ่ึงผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทั ดงันัน้หน้าทีข่องรฐับาลต่อการจดัสรรวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 

จึงเป็นหนึ่งในภารกิจส�าคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีประชากรศึกษาเป็นประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสงขลา ซึ่งค�านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยมีตัวอย่าง

ทั้งหมด 398 คน นอกจากนั้นมีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน 

ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

และรายได้ ส่วนตอนที่ 2 แบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการเข้ารับวัคซีนป้องกัน 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ�านวน 15 ข้อ โดยจ�าแนกเป็น 3 ด้าน  

ได้แก่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านสุขภาพและด้านสังคม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า แบ่งเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ 0-10 และน�าผลคะแนนมาวิเคราะห์ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และร้อยละ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูล นักวิจัยด�าเนินการสร้างแบบสอบถามออนไลน์  

(Google Form) ซึ่งได้มีการชี้แจงเรื่องการวิจัยและอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง 

ทุกท่านอย่างละเอียดก่อนด�าเนินการเก็บข้อมูลผผ่านระบบดังกล่าว โดยเก็บระหว่างเดือน สิงหาคม  

ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.0 และเพศชาย ร้อยละ 47.0  

ในส่วนของอายผุูต้อบแบบสอบถามอาย ุ19-30 ปีมากทีสุ่ด ร้อยละ 67.7 รองลงมาอาย ุ31-40 ปี ร้อยละ11.1 

อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 9.8 อายุ 51-60 ปี เป็นร้อยละ 7.8 และอายุต�่ากว่า 18 ปี ร้อยละ 3.0 การศึกษาพบว่า 

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 53.3 รองลงมามัธยมปลาย/ปวช. ร้อยละ 19.4 อนุปริญญา/ปวส.  

ร้อยละ 16.9 มัธยมต้น ร้อยละ 6.6 ประถมศกึษา ร้อยละ 3.5 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.3 อาชพี พบว่า  

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 37.9 รองลงมาค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 16.9 พนักงาน/ 

บริษัท ห้างร้าน ร้อยละ 13.9 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 13.4 เกษตรกร ร้อยละ 9.1 และข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.8 ตามล�าดับ และในส่วนรายได้ผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีรายได้ต่อเดือน  

10,001- 20,000 บาท มากท่ีสดุ ร้อยละ 46.7 รองลงมาต�า่กว่า 10,000 บาท ร้อยละ40.4 20,001- 30,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 11.6 และ 30,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 1.3 ตามล�าดับ

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

เพศ

1. ชาย 186 47.0

2. หญิง 210 53.0

รวม 396 100.0
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ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ

อายุ

1. ต�่ากว่า 18 ปี 12 3.0

2. 19-30 ปี 268 67.7

3. 31-40 ปี 44 11.1

4. 41-50 ปี 39 9.8

5. 51-60 ปี 31 7.8

6. มากกว่า 60 ปี 2 .5

รวม 396 100.0

ระดับการศึกษา

1. ประถมศึกษา 14 3.5

2. มัธยมต้น 26 6.6

3. มัธยมปลาย/ปวช. 77 19.4

4. อนุปริญญา/ปวส. 67 16.9

5. ปริญญาตรี 211 53.3

6. สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3

รวม 396 100.0

อาชีพ

1. นักเรียน/นักศึกษา 150 37.9

2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 35 8.8

3. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 67 16.9

4. พนักงาน/บริษัทห้างร้าน 55 13.9

5. รับจ้างทั่วไป 53 13.4

6. เกษตรกร 36 9.1

รวม 396 100.0

รายได้

1. ต�่ากว่า 10,000 บาท 160 40.4

2. 10,001- 20,000 บาท 185 46.7

3. 20,001- 30,000 บาท 46 11.6

4. 30,001บาทขึ้นไป 5 1.3

รวม 396 100.0
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2. ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อรัฐบาลในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19

 2.1 ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัย 

 ผูต้อบแบบสอบถามเชือ่มัน่ว่ารฐับาลสามารถจดัสรรวคัซนีให้ผู้มโีรคประจ�าตวั ค่าเฉล่ีย 5.16  

(S.D.2.42) มีความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมา คือ การให้ความรู้หลังเข้ารับวัคซีน ค่าเฉลี่ย 5.09 (S.D.2.47)  

การให้ความรู ้ก่อนเข้ารับวัคซีน ค่าเฉลี่ย 5.06 (S.D.2.38) รัฐบาลจัดสรรวัคซีนคุณภาพให้ผู ้สูงอายุ  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.05( S.D.2.51) รัฐบาลสามารถให้บริการฉีดวัคซีนอย่างปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.65 (S.D.2.47) 

รฐับาลจัดสรรวคัซนีให้เหมาะกับช่วงอายใุนแต่ละวยั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 (S.D. 2.29) กระบวนการตรวจสอบ 

คุณภาพวัคซีนภาครัฐเป็นหลักการยอมรับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (S.D. 2.45) รัฐบาลรับผิดชอบเมื่อเกิดผล

ข้างเคียงในการรับวัคซีนรุนแรง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.85 (S.D. 2.38) รัฐบาลให้ประชาชนมีสิทธิเลือกประเภท 

ของวัคซีน ค่าเฉลี่ย 3.66 (S.D. 2.70) ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาภาพรวมของความเชื่อม่ันของประชาชน 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.55 (S.D. 1.97) มีค่าต�่าสุด คือ 0.00 และค่าสูงสุดคือ 10.00

ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสูงสุด-ต�า่สุด เกีย่วกบัความเช่ือมัน่ด้านความ

มั่นคงปลอดภัย

ความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัย S.D. Min Max

1. รัฐบาลรับผิดชอบเมื่อเกิดผลข้างเคียงในการรับวัคซีนรุนแรง 3.85 2.38 0 10

2. รัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้เหมาะกับช่วงอายุในแต่ละวัย 4.35 2.29 0 10

3. มีการให้ความรู้ก่อนเข้ารับวัคซีน 5.06 2.38 0 10

4. มีการให้ความรู้หลังเข้ารับวัคซีน 5.09 2.47 0 10

5. รัฐบาลให้ประชาชนมีสิทธิเลือกประเภทของวัคซีน 3.66 2.70 0 10

6. กระบวนการตรวจสอบคณุภาพวคัซนีภาครฐัเป็นหลักการยอมรบัสากล 4.06 2.45 0 10

7. รัฐบาลจัดสรรวัคซีนคุณภาพให้ผู้สูงอายุ 5.05 2.51 0 10

8. รัฐบาลจัดสรรวัคซีนคุณภาพให้ผู้มีโรคประจ�าตัว 5.16 2.42 0 10

9. รัฐบาลสามารถให้บริการฉีดวัคซีนอย่างปลอดภัย 4.65 2.47 0 10

รวม 4.55 1.97 0.00 10.00

 2.2 ความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ

 ผู้ตอบแบบสอบถามเช่ือมั่นว่าเมื่อได้รับวัคซีนจะไม่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงแก่ประชาชน 

ค่าเฉล่ีย 4.92 (S.D. 2.42) มีความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาประสิทธิภาพวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ ้มกันได้ 

ในร่างกาย ค่าเฉลี่ย 4.79 (S.D. 2.32) ลดอัตราการตายที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ค่าเฉลี่ย 4.71 

(S.D.2.46) ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ค่าเฉลี่ย 4.71 (S.D. 2.45) และลดการติด

เชื้อโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 น้อยลง ค่าเฉลี่ย 4.43 (S.D. 2.43) ภาพรวมความเชื่อมั่นประชาชน 

ด้านสุขภาพ ค่าเฉลี่ย 4.71 (S.D. 2.14) ค่าต�่าสุด 0.00 ค่าสูงสุด 10.00
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย S.D. และค่าสูงสุด-ต�่าสุด เกี่ยวกับความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ

ความเชื่อมั่นด้านสุขภาพ S.D. Min Max

1. ประสิทธิภาพวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในร่างกาย 4.79 2.32 0 10

2. เมื่อได้รับวัคซีนไม่เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงแก่ประชาชน 4.92 2.42 0 10

3. ลดการติดเชื้อของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 น้อยลง 4.43 2.43 0 10

4. ลดอัตราการตายที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4.71 2.46 0 10

5. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 4.71 2.45 0 10

รวม 4.71 2.14 0.00 10.00

 2.3 ความเชื่อมั่นด้านสังคม

 ผู ้ตอบแบบสอบถามเชื่อมั่นว ่าเมื่อได ้รับวัคซีนท�าให ้การเดินทางใช ้ชีวิตเพิ่มขึ้น  

ค่าเฉลี่ย 5.44 (S.D. 2.47) มีความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาเมื่อได้รับวัคซีนจะมีการปฏิสัมพันธ์กัน 

ในสังคมเพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ย 5.05 ( S.D. 2.60) รัฐบาลมีการออกการใช้จ่ายค่าวัคซีนให้แก่ประชาชน  

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 (S.D. 2.61) รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนทุกคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.47  

(S.D. 2.58) รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยที่เสียชีวิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. 2.56)  

และรัฐบาลมีการจัดการวัคซีนปราศจาการทุจริต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. 2.68) เมื่อพิจารณาภาพรวม 

ความเชื่อมั่นประชาชนด้านสังคม ค่าเฉลี่ย 4.67 (S.D.2.21) มีค่าต�่าสุด คือ 0.00 และค่าสูงสุดคือ 10.00

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย S.D. และค่าสูงสุด-ต�่าสุด เกี่ยวกับความเชื่อมั่นด้านสังคม

ความเชื่อมั่นด้านสังคม S.D. Min Max

1. เมื่อได้รับวัคซีนท�าให้การเดินทางใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น 5.44 2.47 0 10

2. รัฐบาลมีการออกการใช้จ่ายค่าวัคซีนให้แก่ประชาชน 4.74 2.61 0 10

3. รัฐบาลมีการจัดการวัคซีนปราศจาการทุจริต 4.08 2.68 0 10

4. รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ป่วยที่เสียชีวิต 4.25 2.56 0 10

5. รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนทุกคน 4.47 2.58 0 10

6. เมื่อได้รับวัคซีนจะมีการปฏิสัมพันธ์กันในสังคมเพิ่มขึ้น 5.05 2.60 0 10

รวม 4.67 2.21 0.00 10
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อภิปรายผลการวิจัย 

จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาจากมิติความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  

แต่ละมิติ อาทิความมั่นคงปลอดภัย สุขภาพและมิติทางสังคม แทบทุกมิติ มีค่าเฉลี่ยค่อนข้างต�่า โดยเฉพาะ

มิติความปลอดภัย สะท้อนให้เห็นว่าการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลแก่ประชาชน มีจุดอ่อนหลายประการ  

โดยสิทธิการเลือกวัคซีนของประชาชน ประชาชนจ�านวนไม่น้อยตระหนักว่าการได้รับวัคซีนโควิด-19  

จ�าเป็นต้องพิจารณาถึงยี่ห้อ รวมถึงประเภท ซึ่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รัฐบาลจัดสรรให้ในช่วงแรก  

ส่วนใหญ่ปราศจากความเช่ือมั่นของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ต่างกังวลถึงผลข้างเคียงและมองว่า 

ไม่คุ้มค่ากับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประชาชนจึงเลือกปฏิเสธการเข้ารับวัคซีน การมีส่วนร่วมของ 

ประชาชนจึงเป็นเงื่อนไขส�าคัญ (จิราพร บาริศรี และคณะ, 2564) รวมถึงการสื่อสาร (อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์,  

2564) โดยมีผลโดยตรงกับความเชื่อมั่นต่อวัคซีนป้องกันโควิด-19 (พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข, 2565)  

นอกจากนั้นมิติการตรวจสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในระดับสากล ถือว่าเป็นจุดอ่อนส�าคัญ 

ของการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาล โดยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส่วนใหญ่ ในทัศนะประชาชน ยังไม่ถูกยอมรับ 

ในระดับสากล สะท้อนจากความกังวลถึงประสิทธิภาพของวัคซีนจากรัฐบาลในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัทีเ่กดิขึน้จากบทบาทรัฐบาล โดยเฉพาะความรบัผดิชอบรฐับาล กรณกีารได้รบัผลกระทบ  

ซ่ึงยังคงถูกตั้งค�าถามถึงการเยียวยาและกระบวนการรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม หลายกรณีถูกวินิจฉัย 

ว่าไม่เก่ียวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แม้ว่าประชาชนหลายฝ่ายยังคงเช่ือว่าผลข้างเคียงอาจจะเกี่ยวข้อง

กับการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยตรง 

อย่างไรกต็ามแม้มติคิวามเช่ือมัน่ต่อรฐับาลในการจดัสรรวคัซีนป้องกนัโควดิ-19 มติิความปลอดภัย

อยู่ในระดับต�่า แต่เมื่อพิจารณาจากมิติทางสังคมและมิติด้านสุขภาพ ดูเหมือนว่าอยู่ในระดับท่ีสูงกว่ามิต ิ

ความปลอดภัย โดยเฉพาะมติด้ิานสขุภาพ ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่าแม้ว่าความปลอดภยัจากการได้รบัวคัซนีป้องกนั

โควิด-19 ของประชาชนอยู่ในระดับค่อนข้างต�่า แต่ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการได้รับวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19 เกิดขึ้นจากการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ซึ่งรุนแรง อาทิ การเสียชีวิตหรืออัตราการนอน 

โรงพยาบาล จุดดังกล่าวจึงสะท้อนถึงจุดแข็งบางประการต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนถึง 

การบรรเทาผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 นอกจากน้ันความเชื่อมั่นของประชาชนยังเกิดขึ้นจาก

ประสิทธภิาพการกระตุน้ภมูคิุม้กันในร่างกาย ซ่ึงแม้ว่ามรีะดบัสูงกว่าความปลอดภยั แต่ความเชือ่มัน่ดงักล่าว  

ยังคงอยู่ในระดับไม่สูงมากนักเมื่อพิจารณาจากค่าคะแนนที่ได้รับ ส่วนความเชื่อมั่นต่อประชาชนจากรัฐบาล

ในการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งถือว่ายังคงเป็นจุดอ่อน ได้แก่ การลดอัตราการติดเชื้อ ซึ่งเป็นไป 

ในทิศทางเดียวกับความเช่ือมั่นในมิติความปลอดภัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกวัคซีนป้องกันโควิด-19  

ซึง่มติทิางสงัคม ถือว่าสะท้อนการศกึษาจ�านวนมากทีร่ะบถุงึผลกระทบจากการตดิเช้ือโควดิ-19 (ธรีพร สถริองักรู  

และคณะ, 2564; หทยัรตัน์ สนุทรสขุและคณะ, 2564; วนัวสิาข์ เจรญินาน และคณะ, 2564; ณฏัฐณิชา คงแจ่ม  

และคณะ, 2564) 
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ข้อเสนอแนะ

การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนต่อการได้รับวัคซนีป้องกนัโควิด-19 ยังคงเป็นภารกิจส�าคญั

และจ�าเป็นต้องด�าเนินการอย่างเป็นระบบ จุดอ่อนส�าคัญของการด�าเนินการช่วงที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า 

ความพยายามจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างหลากหลายทั้งในแง่ของย่ีห้อและประเภท ยังคงสร้าง 

ความไม่เชื่อมั่นให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบรวมถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อประชาชน 

จากกรณีการได้รับผลข้างเคียงหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลยังคงจ�าเป็นต้องสร้างกลไก 

หรือความรับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบสาธารณสุข นอกจากนั้นการสร้างกลไกความเชื่อมั่น 

ของรฐับาล ถอืว่าจ�าเป็นต้องเชือ่มโยงกบัความน่าเชือ่ถือระดับสากล ซึง่จะท�าให้การออกแบบการแก้ไขปัญหา

การเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้รับการยอมรับจากประชาชนจนกระทั่งมีตัวเลขผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่องและท�าให้ลดการสูญเสียรวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ 
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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 

Abstract

The Coronavirus 2019 pandemic in Thailand has resulted in the allocation of vaccines to 

prevent and mitigate the communication of such a disease. However, the allocations of the COVID-19 

vaccines of the Thai Government remain to be publicly criticized due to the inequality thereof.  

This research thereby purposed to study the inequality in the allocations of the COVID-19  

vaccines conducted by the Government including the requirements and pressures in the provincial 

people’s acquisition of vaccines allocated. This was a quantitative study of which the data was  

collected from 397 samples, the case studies residing in Sathing Phra District, Songkhla Province,  

through the questionnaires, and the descriptive statistics were adopted for data analysis.  

The results illustrated that even if the provincial people have high requirements to acquire the COVID-19 

vaccines allocated but such requirements encountered pressure from the necessity to be prepared 

to return to the social and mainly perform economic, social activities, and live normally without 
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any pressure from building confidence to the COVID-19 vaccines by the Government. Meanwhile,  

the majority of provincial people observed the inequality in the Government’s dimension of prioritization 

of the COVID-19 allocation for their locality compared with the capital.

Keywords : Inequality, COVID-19, COVID-19 Vaccines 

บทน�า

การแพร่กระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีผู ้เสียชีวิตทั่วโลกมหาศาล  

(พรนิภา หาญละคร และคณะ, 2564) โดยหน่วยงานเกี่ยวกับสุขภาพตรวจพบว่าการระบาดดังกล่าวแพร่ 

จากคนสูค่นโดยละอองฝอยขนาดเลก็ จนกระทัง่องค์กรทางด้านสขุภาพต่างๆ โดยเฉพาะองค์การอนามยัโลก 

ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหว่างประเทศและถือเป็นการระบาดใหญ่ การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 ซึง่คร่าชวิีตประชากรโลก 

และแพร่กระจายเกือบทุกประเทศอย่างรวดเร็ว (ภวรัญชน์ ลิ้มตระกูล, 2563; อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน ์ 

และคณะ 2563) ท�าให้หลายประเทศใช้มาตรการกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อาทิ การปิดประเทศ 

ปิดเมือง จ�ากัดเวลาการใช้ชีวิต การเดินทางและการประกอบธุรกิจ แต่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 

ดูเหมือนนว่ายังคงเป็นภาวะวิกฤต ส่งผลต่อการเสียชีวิตของประชากรจ�านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศ

เกาหลีใต้ อิหร่าน สเปน ฝรั่งเศส ซึ่งพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลก ท�าให ้

การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างยากล�าบาก (งานโรคติดต่อ 

อุบัติใหม่ กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564) แม้รัฐบาลแต่ละประเทศพยายามใช้เคร่ืองมือนโยบาย 

แทบทุกมิติ

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่แตกต่างกับไทย โดยเริ่มตรวจพบผู้ติดเช้ือ 

ในจังหวัดแห่งหนึ่งก่อนแพร่กระจายไปทุกจังหวัดในเวลาต่อมา (รุ่งทิวา มากอิ่ม และคณะ, 2563) ไม่เพียง 

แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชน (สุภลักษณ์ ธานีรัตน์ และคณะ, 2563) แต่ท�าให้เกิดการสูญเสีย 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (สุพัตรา รุ่งรัตน์ และคณะ, 2564) หลายอาชีพขาดความสามารถประกอบอาชีพ 

เนือ่งจากมาตรการภาครฐัก�าหนดเวลาการให้บรกิาร ควบคมุการเดินทางทางอากาศ ทางบก ส่งผลให้เศรษฐกจิ

หยดุชะงกั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ทีท่�าให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องออกมาตรการควบคมุ ซึง่ส่ง

ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาชน (อารี ชีวเกษมสุข, 2564) ก่อให้เกิดรูปแบบการท�างานแบบใหม่ 

(ณฎัฐวรรณ ค�าแสน, 2564) อาทิ การท�างานออนไลน์ การเรียนการสอนออนไลน์ (พไิลพร สุขเจริญ และคณะ, 

2564) หรือแม้กระทั่งการสอบออนไลน์ (ธีระชล สาตสิน และ ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, 2564) เป็นต้น เพื่อหลีก

เลีย่งการเผชญิหน้าของประชาชน และมเีป้าหมายลดการตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างไรกต็ามในข่วงเวลา

ดังกล่าวแม้จะมีมาตรการภาครัฐอย่างเข้มข้นแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงไม่บรรเทาลง 

จนกระทั่งหลายประเทศเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ส�าเร็จ รัฐบาลไทยจึงความพยายาม

จดัหาวัคซนีเพือ่ให้ประชาชนปลอดภัยจากผลกระทบของโรคตดิเช้ือต่อสุขภาพ (สิทธขิยั ตนัตภิาสวศิน, 2563; 

บัญชา เกิดมณี และคณะ, 2563) แต่อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดหาวัคซีน ยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ ์

จากประชาชนว่าด�าเนนิการอย่างเช่ืองช้า ส่งผลกระทบต่อสขุภาพและเศรษฐกจิมหาศาล ก่อให้เกดิความไม่พงึพอใจ 

แก่รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพิจารณาวัคซีนตามชนิด อาทิ ชนิดสารพันธุกรรม ได้แก่ วัคซีนดีเอ็นเอหรือ 
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เอม็อาร์เอน็เอ วคัซนีชนดิไวรสัเป็นพาหะ วคัซนีทีท่�าจากโปรตนีส่วนหน่ึงของเชือ้และเชือ้ตาย (กรมควบคุมโรค, 

2564) ซึง่ในช่วงแรกรฐับาลไทยสามารถจดัหาวคัซนีป้องกันโควดิ-19 ชนดิวคัซีนเชือ้ตาย ก่อให้เกดิความกงัวล

แก่ประชาชนเป็นวงกว้างถึงประสิทธิภาพการป้องกันเมื่อเปรียบเทียบวัคซีนชนิดดังกล่าวกับวัคซีนชนิดอื่นๆ 

อาทิ วัคซีนดีเอ็นดี หรือแม้กระทั่งวัคซีนชนิดไวรัสเป็นพาหะ เป็นต้น ประกอบกับเมื่อให้วัคซีนแก่ประชาชน

ช่วงหนึง่ มคี�าถามจากสงัคมเป็นวงกว้างว่าวัคซนีป้อนกันโควดิ-19 ก่อให้เกิดผลข้างเคยีงหรือเสียชวีติมากน้อย

เพียงใด ท�าให้การได้รับวัคซีนประชาชนช่วงแรกต้องเป็นไปอย่างล่าช้า 

อย่างไรก็ตามแม้สังคมกังขากับผลข้างเคียงและประสิทธิภาพวัคซีนป้องกันโควิด-19  

แต่อิทธิพลการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท�าให้ประชาชนตระหนักต่อการได้รับการวัคซีน  

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะการประกอบ

อาชีพ ท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่จ�านวนไม่น้อยตกงาน ขาดรายได้ ไม่สามารถช�าระหนี้สินได้ตามก�าหนด 

ประชาชนจึงตระหนักต่อการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อกลับมามีชีวิตอย่างปกติและสร้างความมั่นคง 

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นวิธีการหนึ่งที่ท�าให้ป้องกันจากโรคติดต่อ (น�าชัย ชีววิวรรธน, 2564)  

ในแง่ดังกล่าวทัศนะนักวิจัยจึงมองว่าการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลเพื่อการเข้าถึงของประชาชนอาจมิใช ่

ประเด็นปัญหาของการศึกษา แต่ปัญหาการจัดการกับวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลเกิดขึ้นกับพื้นที่ต่างจังหวัด  

ซึ่งมีความอ่อนแอทางโอกาส เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นพื้นที่ที่เดิมมีความเสียเปรียบ  

ประกอบกับมาตรการภาครัฐต่อพื้นที่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่ถือว่าเป็นยาแรง โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดหนักรอง 

จากกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง มาตรการภาครัฐต่อการจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ในจังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากการถูกจัดให ้

เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (ไทยรัฐออนไลน์, 2564) 

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถูกกล่าวถึงต่อเนื่องในจังหวัดสงขลา โดยพิจารณาจัดสรร 

ตามล�าดับความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ชุมชนท่ีระบาดสูงและใกล้โรงพยาบาลสนาม กลุ่มโรงงาน สถานท่ีเสี่ยง  

ครูอาจารย์ พนักงานขนส่ง ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชน อย่างไรก็ตาม 

การเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อพิจารณาจากเสียงสะท้อนของคนต่างจังหวัด ถือว่ามีปัญหาพอสมควร 

โดยเฉพาะความรวดเร็ว ชนิดวัคซีน การให้บริการของสถานพยาบาล เนื่องจากคนต่างจังหวัด ซึ่งมีต้นทุน 

ทางด้านสาธารณสุขต�่ากว่าพื้นที่อื่น แต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สูงกว่า มีความกังวลจากความไม่พร้อมดังกล่าว และดูเหมือนว่าคนต่างจังหวัดน่าจะเร่ิมมีความต้องการ 

ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่แตกต่างกับคนเมืองกรุงเพ่ือกลับมามีชีวิตที่ปกติสุข สามารถท�ามาหากิน 

ประกอบอาชีพ และศึกษาเล่าเรียนตามปกติ การศึกษานี้จึงต้องการศึกษาเพื่อสะท้อนความต้องการ 

การได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 และค้นหาแรงกดดันของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  

รวมถงึศกึษาเพือ่สะท้อนความรูส้กึความเหลือ่มล�า้ของการได้รบัวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ในฐานะคนต่างจังหวดั 
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วัตถุประสงค์การวิจัย

ศึกษาความต้องการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวมถึงแรงกดดันของการเข้ารับวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19 ตลอดจนความรู้สึกเหลื่อมล�้าของการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

ความเหลื่อมล�้ากับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่ความเหล่ือมล�า้ 

กล่าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพชีวิต การเมือง  

ความแตกต่างระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง พื้นที่ชายขอบหรือต่างจังหวัด การสะท้อนความต่างของพื้นที่ คน 

โดยสถานะหนึ่ งมีความหมายการได ้รับต�่ากว ่าสถานะหน่ึง พื้นที่ห น่ึงเจริญด ้อยกว ่าพื้นที่หนึ่ ง  

(สุริยะ หาญพิชัย, 2563) คนสังคมหนึ่งด้อยกว่าคนสังคมหนึ่ง หรือกล่าวถึงแรงงานระดับล่าง ผู้ไร้สังกัดอาชีพ

และกลุ่มคนด้อยโอกาสทางสังคม โดยสาเหตุความเหลื่อมล�้ามีความต่างกัน อาทิ พื้นฐานทางครอบครัว  

โอกาสทางการศกึษา เศรษฐกิจ และอทิธิพลทางการเมอืง หรอืแม้แต่กระทัง่ความยตุธิรรม ปัญหาความเหลือ่มล�า้ 

ที่แพร่กระจายทุกมิติของสังคม ก่อให้เกิดปัญหาความต่างทางการศึกษาและสาธารณสุข ซ่ึงสะท้อน 

ความต่างของคนรวยและคนจนรวมถึงกลุ่มคนสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สมชัย จิตสุชน, 2564) 

ภาพรวมความเหลื่อมล�้าสามารถกล่าวถึงสามรูปแบบ อาทิ ความเหล่ือมล�้ามิติความมั่นคง 

และรายได้ ส่วนใหญ่เกิดจากข้อจ�ากัดการพัฒนาประเทศที่มีความแตกต่างกัน ขาดความทั่วถึง ไม่ครอบคลุม

ผู้รับประโยชน์ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคนกลุ่มล่าง ต่อมากล่าวถึงความเหลื่อมล�้าทางโอกาส สะท้อน 

การขาดความเท่าเทียมของโอกาสทั้งโอกาสการเข้าถึง โอกาสการได้รับสินค้าและบริการสาธารณะ 

อย่างเท่าเทียมกันด้านการศึกษาและสาธารณสุข ต่อมาความเหล่ือมล�้ากล่าวถึงความแตกต่างทางอ�านาจ  

ในแง่การพิทักษ์สิทธิ์ การมีส่วนร่วม รวมถึงอ�านาจการตัดสินใจ ทางการเมือง ท�าให้การจัดสรรทรัพยากร 

ในสังคมแตกต่างกันระหว่างกลุ่มผู้มีอ�านาจมากและผู้มีอ�านาจน้อย (พลเดช ปิ่นประทีป, 2562) นอกจากนั้น 

ส�าหรับประเด็นการแพร่ระบาดของโรคระบาด สุริยะ หาญพิชัย (2563) เชื่อว่าปรากฎการณ์ดังกล่าว 

สามารถสะท้อนความเหลื่อมล�้าและไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงมิติอื่นๆ อย่างครอบคลุม ก่อให้เกิด

การเปิดโปงการถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบของคนบางกลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จ�าเป็นต้องได้รับ 

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ความเหลือ่มล�า้กบัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จงึมใิช่เรือ่งใหม่ การทบทวน 

วรรณกรรมสะท้อนให้เห็นว่ามีโรคอุบัติใหม่อย่างต่อเน่ืองที่เข ้ามาอิทธิพลต่อชีวิตและมนุษย์และ 

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน รวมถึง สังคม วัฒนธรรมและ 

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยปรากฎการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ในอดีต รวมถึงการแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสะท้อนบทบาททางสังคม การให้บริการสาธารณะ และ 

ความเหล่ือมล�้าทางสังคมได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะเสียงผู้ไร้อ�านาจ คนชายขอบ คนต่างจังหวัดท่ีไร้ 

ซ่ึงความใกล้ชิดกับบทบาทรัฐ กลุ่มคนดังกล่าวจึงถือว่าเป็นเหยื่อของปรากฎการณ์ทางสังคมระดับวิกฤต  

(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2563) และเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอ ขาดความไม่สามารถปรับตัวจากภาวะวิกฤต 

ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม การใช้ชีวิต วัฒนธรรมและการศึกษา (เดลินิวส์, 2563) 
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยใช ้

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยประชากรการศึกษา 

ได้แก่ ผู้อยู่อาศัยภายในอ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางทาโร่  

ยามาเน่ จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 397 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน  

พ.ศ. 2564 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ตอนที่ 2 ข้อมูลความต้องการการได้รับวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 และการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดต่างๆ ตอนที่ 3 ข้อมูลแรงกดดันการเข้ารับวัคซีน 

โควิด-19 ซ่ึงมีค�าถามจ�านวน 11 ข้อ ตอนที่ 4 ข้อมูลทัศนะความเหลื่อมล�้าของการได้รับวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19 และตอนท่ี 5 ค�าถามปลายเปิด ซ่ึงเปิดโอกาสให้กลุ ่มตัวอย่างเขียนเสนอแนะน�าเพิ่มเติม  

โดยค�าถามแต่ละตอนวัดด้วยมาตรวัดตั้งแต่ 0-10 (จากน้อยที่สุดสู่มากที่สุด) 

การตรวจสอบความแม่นตรง ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการตรวจสอบการวัดสิ่งท่ีนักวิจัยต้อง 

การวัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง โดยนักวิจัยเลือกใช้การตรวจสอบความแม่นตรงของเนื้อหา  

ซึ่งน�าข้อค�าถามมาพิจารณาควบคู่กับสิ่งที่ต้องการวัดผ่านความคิดเห็นผู้เกี่ยวชาญต่อประเด็นที่ก�าลังศึกษา 

จ�านวน 2 ท่าน หลังผู้เชี่ยวชาญให้ค�าแนะน�า จึงน�าข้อแนะน�ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามออนไลน์ 

จากนั้นด�าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

สรุปผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 203 คน  
(ร้อยละ 51.1) เพศชาย 194 คน (ร้อยละ 48.9) มีอายุระหว่าง 0-25 ปี 167 คน (ร้อยละ 42.1) รองลง 
มาอายุระหว่าง 26-34 ปี 66 คน (ร้อยละ 16.6) และอายุระหว่าง 44-52 ปี จ�านวน 61 (ร้อยละ 15.4)  
ตามล�าดับ ซึ่งกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่ม 62-70 ปี จ�านวน 5 คน (ร้อยละ 1.3) ส�าหรับการศึกษา 
ส่วนใหญ่สูงกว่ามัธยม 321 คน (ร้อยละ 78.6) รองลงมาเป็นระดับมัธยม 56 คน (ร้อยละ 14.1)  
และการศึกษาต�่ากว่ามัธยม 29 คน (ร้อยละ 7.3) ในขณะที่อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน 128 คน  
(ร้อยละ 32.2) นักธุรกิจ 66 คน (ร้อยละ 16.6) รับราชการ 66 คน (ร้อยละ 16.6) และอาชีพที่มีจ�านวน 
น้อยที่สุด ได้แก่ รับจ้างทั่วไป 42 คน (ร้อยละ 10.6) นอกจากน้ันผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ส่วนใหญ่  
ระหว่าง 0-10,000 บาท จ�านวน 34.8 คน (ร้อยละ 34.8) รองลงมา 10,001-15,000 บาท (ร้อยละ 15.1)  
โดยกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,001-20,000 20,001-25,000 และ 25,001-30,000 มีจ�านวนไม่ต่างกัน  
ประมาณ 45 คน (ร้อยละ 11) 

2. ข้อมูลความต้องการวัคซีนและยี่ห้อวัคซีน 

จากตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นได้ว่ามีจ�านวนผู้ต้องการวัคซีนสูงถึง 389 คน (ร้อยละ 98)  
โดยวัคซีนที่ประชาชนต้องการเมื่อจ�าแนกตามย่ีห้อ ได้แก่ ไฟเซอร์ (Pfizer) จ�านวน 162 คน (ร้อยละ 40.8)  
รองลงมาเป็น แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) จ�านวน 97 คน (ร้อยละ 24.4) ถัดมาเป็น โมเดอร์นา  
(Moderna) จ�านวน 83 คน (ร้อยละ 20.9) ต่อมาเป็นชิโนฟาร์ม (Sinopharm) จ�านวน 34 คน (ร้อยละ8.6)  
ซึ่งยี่ห้อวัคซีนที่ประชาชนต้องการน้อยท่ีสุด ได้แก่ ซิโนแวค (Sinovac) จ�านวน 13 คน (ร้อยละ 3.3)  
ในขณะที่วัคซีนยี่ห้ออื่น ไม่พบว่าประชาชนมีความต้องการ
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ตารางที่ 1 ข้อมูลความต้องการวัคซีน 

ความต้องการวัคซีน จ�านวน ร้อยละ

ต้องการ 389 98

ไม่ต้องการ 8 2

รวม 397 100

ตารางที่ 2 ข้อมูลยี่ห้อวัคซีนที่ต้องการ 

ยี่ห้อวัคซีนที่ต้องการ จ�านวน ร้อยละ

ซิโนแวค (Sinovac) 13 3.3

แอสตราเซนเนกา (AstraZeneca) 97 24.4

ไฟเซอร์ (Pfizer) 162 40.8

โมเดอร์นา (Moderna) 83 20.9

ชิโนฟาร์ม (Sinopharm) 34 8.6

อื่นๆ 0 0

รวม 389 100.0 

3. ข้อมูลแรงกดดันการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแรงกดดันจากการเตรียมความพร้อม 

สู่การเข้าสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.52 รองลงมามีแรงกดดันจากการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันให้แก่ร่างกาย  

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.51 ต้องการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.48 นอกจากนั้นแรงกดดัน 

จากความต้องการช่วยบรรเทาตัวเลขผู ้ติดเช้ือค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.46 แรงกดดันจากความจ�าเป็นของ 

การประกอบอาชีพ ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล และกังวลต่อการแพร่ระบาดสู่คนในครอบครัว  

มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันเท่ากับ 8.44 ในขณะที่แรงกดดันที่อยู่ในระดับต�่า ได้แก่ การสร้างความเชื่อมั่นต่อ 

ในวัคซีนของรัฐบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.62 และจากคนรอบข้างมีค่าเฉลี่ยต�่าสุดเท่ากับ 3.40 

ตารางที่ 3 ข้อมูลแรงกดดันการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

แรงกดดัน Min Max ค่าเฉลี่ย S.D.
ต้องการลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 1 10 8.48 2.035
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย 1 10 8.51 2.073
เตรียมความพร้อมสู่การเข้าสังคม 2 10 8.52 1.98
การสร้างความเชื่อมั่นในวัคซีนของรัฐบาล 0 10 6.62 3.026
จ�าเป็นต้องเดินทาง 1 10 8.35 2.154
ป้องกันการติดต่อการโรคสู่เพื่อนร่วมงาน 1 10 8.35 2.035
แรงกดดันจากความจ�าเป็นของการประกอบอาชีพ 0 10 8.44 2.155
ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล 0 10 8.44 2.663
กังวลต่อการแพร่ระบาดสู่คนในครอบครัว 2 10 8.44 1.977
โรคประจ�าตัว 0 10 7.06 3.109
ช่วยบรรเทาตัวเลขผู้ติดเชื้อ 0 10 8.46 2.218
คนรอบข้างกดดัน 0 10 3.40 3.781
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4. ข้อมูลความเหลื่อมล�้า 

ตารางที่ 4 ข้อมูลความเหลื่อมล�้าการได้รับวัคซีนโควิด-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ค่าคะแนน

ระดับปานกลางแทบทุกตัวแปร โดยการจัดล�าดับความส�าคัญของวัคซีน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.41 ซึ่งน้อยที่สุด 

นอกจากนั้นเป็นเรื่องการพิจารณาความจ�าเป็นเร่งด่วน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.75 ความแตกต่างประสิทธิภาพ 

ของวัคซนี 5.77 ในขณะทีก่ารพิจารณาความเหล่ือมล�า้ประเดน็ความแตกต่างทางพืน้ทีแ่ละรายได้มค่ีาคะแนน

สูงกว่าคิดเป็น 6.41 และ 6.01 ตามล�าดับ 

ตารางที่ 4 ข้อมูลความเหลื่อมล�้าการได้รับวัคซีนโควิด-19

ความเหลื่อมล�้า Min Max ค่าเฉลี่ย S.D.

การจัดล�าดับการจัดสรรวัคซีน 0 10 5.41 2.931

ความแตกต่างประสิทธิภาพของวัคซีน 0 10 5.77 2.884

ความจ�าเป็นเร่งด่วน 0 10 5.75 2.976

ความแตกต่างทางพื้นที่ 0 10 6.41 2.680

ความแตกต่างทางรายได้ 0 10 6.01 2.288

สรุปผลการศึกษา การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการได้รับวัคซีน โดยเฉพาะยี่ห้อไฟเซอร์ 

โดยมีแรงกดดันเพื่อการเข้ารับวัคซีนจากการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสังคม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่

ร่างกาย การต้องการลดความเสีย่งของการตดิเชือ้และแรงกดดนัจากความต้องการช่วยบรรเทาตวัเลขผูต้ดิเชือ้ 

ส่วนการพิจารณาความเหลื่อมล�้า กลุ่มตัวอย่างมองว่าการจัดล�าดับการจัดสรรวัคซีนยังคงเป็นปัญหา โดยมี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด รวมถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนและ ความแตกต่างประสิทธิภาพของวัคซีน ในขณะที่การพิจารณา

ความเหล่ือมล�า้การจดัสรรวคัซนีป้องกกนัโควดิ-19 ในประเดน็ความแตกต่างทางพืน้ทีแ่ละรายได้มค่ีาคะแนน

สูงกว่า ซึ่งมีความหมายในทางบวก 

อภิปรายผลการวิจัย 

หากพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อจ�ากัดทางรายได้ โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ 

ในกลุ่มรายได้ระหว่าง 0-10,000 บาท ท�าให้มคีวามตระหนกัต่อความต้องการได้รบัวคัซนีป้องกันโควดิ-19 สูง 

คดิเป็นร้อยละ 98 โดยยีห้่อวคัซนีทีไ่ด้รบัความสนใจจากกลุ่มตวัอย่างยังคงเป็นย่ีห้อไฟเซอร์เป็นหลัก อย่างไร

ก็ตามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่มีข้อจ�ากัดทางรายได้และส่วนใหญ่ต้องการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 

แสดงให้เหน็ว่ากลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นคนต่างจังหวดัเป็นกลุ่มทีม่คีวามต้องการรอดพ้นจากวกิฤตการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 อย่างเร่งด่วน โดยมข้ีอจ�ากดัทางฐานะเศรษฐกจิ ความมัน่คง และได้รับผลก

ระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเมื่อพิจารณาแรงกดดันจากการเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง

สะท้อนให้เห็นว่าต้องการกลบัเข้าสูส่งัคมเป็นอนัดบัแรก เนือ่งจากผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง

วิถีชีวิต (อารี ชีวเกษมสุข, 2564) การท�างานรูปแบบใหม่ (ณัฎฐวรรณ ค�าแสน, 2564) หรือการเรียนการสอน

ออนไลน์ (พิไลพร สุขเจริญ และคณะ; ธีระชล สาตสิน และ ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, 2564) โดยไม่แตกต่าง 

กบัการศกึษาหรอืข้อค้นพบของการศกึษาทีผ่่านมา แม้ว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุม่นกัเรยีน แต่กลุม่รอง

ลงมากลุ่มตัวอย่างเป็นนักธุรกิจ ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจในพื้นที่ต่างจังหวัดที่เป็นกรณีศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 761



ดังน้ัน ระดับความรุนแรงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างจังหวัด

อย่างมหาศาล ภายใต้ความกังวลจากประชาชนต่อผลข้างเคียงของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงไม่สามารถ

มแีรงกดดนัได้เท่ากับความเสยีหายทางเศรษฐกจิและผลกระทบต่อชวิีตความเป็นอยู ่โดยต้องการได้รบัวคัซนี

เพื่อลดผลกระทบต่อชีวิต (น�าชัย ชีววิวรรธน, 2564) นอกเหนือจากแรงกดดันอันเกิดจากความต้องการเข้าสู่

สงัคม แรงกดดนัจากการฉดีวคัซนีป้องกนัโควดิ-19 เพือ่เสรมิสร้างภมูคิุม้กนัให้แก่ตวัเองถอืเป็นแรงกดดนัหลกั 

ซ่ึงไม่แตกต่างกบัการศึกษาของ สภุลกัษณ์ ธานรัีตน์ และคณะ (2563) รวมถงึบทบาทการท�าเพือ่ส่วนร่วม อาทิ 

การต้องการบรรเทาผลกระทบภาพรวมของผู้ติดเชื้อ เป็นต้น อย่างไรก็ตามความน่าสนใจของข้อมูลอยู่บน 

พื้นฐานแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นในวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาล ซึ่งอยู่ระดับต�่า แม้ว่ารัฐบาลมีความต้องการ

ให้ประชาชนปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (สิทธิขัย ตันติภาสวศิน, 2563; บัญชา เกิดมณี  

และคณะ, 2563) ตามการศึกษาที่ผ่านมา แต่รัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนได้ 

ข้อค้นพบดังกล่าวสะท้อนว่าประชาชนต่างจังหวัดขาดความเชื่อมั่นต่อบทบาทของรัฐบาล ทั้งใน

แง่การจดัสรร ผลข้างเคยีง การให้ความช่วยเหลอืหลงัการฉดีวคัซนี นอกจากนัน้แรงกดดนัจากคนรอบข้างแทบ 

ไม่มอิีทธพิลต่อการสร้างแรงกดดันให้แก่คนต่างจงัหวดั ส�าหรบัประเดน็ความเหลือ่มล�า้ของการได้รบัการฉดีวคัซนี 

ป้องกันโควิด-19 กลุ ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนต่างจังหวัดมองว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาและรู ้สึกถึง 

ความแตกต่างกันหลายประการของการจัดสรรวัคซีนในแก่พื้นที่ของตน โดยเฉพาะการจัดล�าดับความส�าคัญ

ของการจัดสรรวัคซีน โดยอิทธิพลของสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ต่างจังหวัดแทบไม่สามารถ

มีแรงกดดันให้เกิดการสร้างความเท่าเทียมทางการจัดสรรค์วัคซีนได้ คนต่างจังหวัดจึงรู้สึกถึงความเหลื่อมล�้า 

ระหว่างพื้นที่ของตนกับส่วนกลาง รวมถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน คนต่างจังหวัดไม่น้อยมองว่าตนเป็นกลุ่ม 

ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการจดัสรรวคัซนีอย่างเร่งด่วน เน่ืองจากเป็นพืน้ทีสี่แดงและถูกควบคมุเข้มงวดเป็นเวลาต่อ

เนื่อง ส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนยาวนานกว่าหลายพื้นที่ในส่วนกลาง แต่อย่างไร

กต็ามส�าหรบัประเดน็รายได้และความต่างพืน้ท่ี คนต่างจงัหวดัยังคงเห็นว่าตวัแปรดังกล่าวมนี�า้หนักไม่มากนกั 

อย่างไรก็ตามเมือ่พจิารณาข้อค้นพบดงักล่าวไม่แตกต่างกบัการศกึษาอืน่ โดยเฉพาะการศกึษาของ 

สฤณี อาชวานันทกุล (2554) ซึ่งระบุว่าความเหลื่อมล�้าด้านสาธารณสุขกับลักษณะส่วนบุคคล อาทิ รายได้  

ถือว่ามีผลกระทบและเก่ียวข้องกัน โดยผู้ที่มีรายได้ต�่ามากกว่าผู้มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามรายได้ถือว่าม ี

ความเกีย่วข้องสมัพันธ์กับพ้ืนที ่โดยหากพิจารณาตามรายได้ประชากรต่อหวัระดบัจงัหวดั พืน้ทีส่่วนกลางย่อม 

มีรายได้มากกว่าพื้นที่ต่างจังหวัด ดังนั้นการศึกษาดังกล่าวจึงยืนยันความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเหลื่อมล�้า 

ในมิติสาธารณสุข รวมถึงกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับการศึกษาของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  

และคณะ (2555) ระบุว่า ความเหลือ่มล�า้ส่วนใหญ่สะท้อนความไม่เท่ากัน แตกต่าง ช่องว่าง โดยสามารถพจิารณา 

จากรายได้ รายจ่าย การถือครองทรัพย์สิน สิทธิ โอกาส ซึ่งอาจเป็นสินค้าหรือบริการสาธารณะรูปแบบต่างๆ 

ทัง้การศกึษา สาธารณสขุ โดยผู้ทีไ่ด้รบัประโยชน์มากกว่าย่อมมคีวามม่ันคัง่สูงกว่าทัง้ในเชงิพืน้ทีแ่ละตวับคุคล 

ดงันัน้การศกึษานีจ้งึเปรยีบเสมอืนข้อค้นพบทีส่ะท้อนความเหลือ่มล�า้ภายในสังคมผ่านม่านหมอกแห่งการแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 โดยเป็นภาวะทีส่ะท้อนความต่าง ความด้อย ความไม่มขีองพืน้ทีห่นึง่ 

กบัอกีพืน้ทีห่น่ึง (สรุยิะ หาญพิชยั, 2563) โดยยิง่สะท้อนผ่านความรวย ความจน ความมัง่คง และความขาดแคลน 

(สมชัย จิตสุชน, 2564) การมีอ�านาจมาก น้อย หรือไม่มี (พลเดช ปิ่นประทีป, 2562) การถูกกดข่ี การถูก

เอารัดเอาเปรียบของคนบางกลุ่มอย่างไม่เป็นธรรม (สุริยะ หาญพิชัย, 2563) โดยกลุ่มคนต่างจังหวัดอาจถูก 

เรยีกว่าเหยือ่ ผูซ้ึง่ได้รบัสนิค้าและบรกิารสาธารณะอย่างไม่เท่าเทยีมกนัตามสถานการณ์จริง ซึง่มใิช่ปัญหาท่ัวไป  

แต่ความเหล่ือมล�า้ภายใต้สถานการณ์วกิฤตถอืเป็นปรากฎการณ์วกิฤตทางสังคม (โกมาตร จงึเสถียรทรัพย์, 2563) 
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ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลจ�าเป็นต้องตระหนักต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

โดยพิจารณาถึงความต้องการ แรงกดดันและความเหล่ือมล�้าทางสังคม การพิจารณาประเด็นดังกล่าวย่อม 

ส่งผลให้ผลกระทบต่อสังคมภายใต้ภาวะวกิฤตลดต�า่ลง ในทางตรงกนัข้ามหากรฐับาลเลอืกใช้วธิกีารโดยท่ัวไป 

หรือจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับพื้นที่ที่มีความพร้อมสูงกว่าพื้นที่อื่น แต่ได้รับผลกระทบต�่ากว่า  

ในขณะเดียวกันขีดความสามารถการรับมือของประชาชนในพื้นที่ไม่เท่ากัน ย่อมท�าให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ี 

ที่มีศักยภาพการช่วยเหลือตนเองต�่ากว่าได้รับผลกระทบระยะยาว ซึ่งไม่สามารถพึ่งพาตนเองและก่อให้

เกิดคลามเหลื่อมล�้าทางสังคม มิใช่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 เท่าน้ัน การหันกลับมาพิจารณาถึงเงื่อนไข มาตรการ การตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกัน

ทางโอกาส การจัดสรรอย่างเป็นธรรม ย่อมสามารถท�าให้การพัฒนาประเทศโดยรวมประสบความส�าเร็จ  

ซึ่งคนต่างจังหวัดถือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสด้อยกว่าพื้นท่ีส่วนกลาง โดยไม่จ�ากัดเฉพาะการเข้าถึงการรับวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 แต่ยังคงหมายรวมถึงการศึกษา การสาธารณะ ความยุติธรรม รวมถึงสินค้าและบริการ

สาธารณะของรัฐแทบทุกมิติ การหันกลับมาตระหนักต่อคนต่างจังหวัด ซึ่งมีต้นทุนต�่ากว่าพื้นที่ส่วนกลาง  

ย่อมท�าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถพึ่งพาตนเองจนกระทั่งไม่กลายเป็นภาระของรัฐบาลโดยรวม  

โดยเป็นแนวทางก�าหนดนโยบายและบริหารงานภาครัฐที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการเป้าล ุ

เป้าหมายแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศระดับสากล 
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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 

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ว่าด้วยวธิกีารหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

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

รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท ดังน้ัน การน�าเสนอนโยบายจึงเป็นเร่ืองท้าทายส�าหรับทีมการเมือง 

ที่ต้องสร้างสรรค์ “เน้ือหา” ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดปราศรัยบนเวที  

การลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน การเดินเคาะประตูบ้าน การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงการใช้สื่อพื้นบ้าน 

เพือ่ให้สอดคล้องกับบรบิทของประชาชน ส�าหรับบทความวชิาการฉบบันี ้ผู้เขยีนหยิบยกการเลือกใช้ “บทกลอน

มโนราห์” ซ่ึงเป็นสื่อพื้นบ้านภาคใต้ที่เคียงคู่กับคนในพื้นที่จังหวัดตรังมาอย่างยาวนาน จนมีวลีที่ได้ยินกัน 

จนคุ้นหูว่า “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา” มาเป็นอีกหนึ่งในเคร่ืองมือของการหาเสียงเลือกตั้งของ “ทีมต้นกล้า

นครตรัง” หนึ่งในทีมที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งการใช้บทกลอนมโนราห์ 

ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ครัง้นี ้นับเป็นการสร้างความแตกต่างให้กบัทีมการเมอืงท้องถิน่อืน่ๆ โดยมจีดุมุ่งหมาย

เพื่อให้ประชาชนรู้จัก จดจ�า สร้างความใกล้ชิด เป็นกันเองซึ่งเป็นผลไปสู่ความเชื่อมั่นและความศรัทธาในทีม

ต้นกล้านครตรัง จนน�าไปสู่การลงคะแนนเสียงให้กับทีมได้ในที่สุด 

ค�าส�าคัญ : บทกลอนมโนราห์, การหาเสียงเลือกตั้ง, ทีมต้นกล้านครตรัง
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Abstract

Electoral campaigns are a strategy to create recognition and recollection of candidates  

as well as to build up confidence and faith in a political team running for election. Whenever  

a local election is announced there will be a wave of campaign activity in each area. Each political  

team will use various tactics to communicate to the public, introduce their team, build up an image  

for the team, proclaim their past work results, and explain their policies, which is at the heart  

of electoral campaigns to make the public understand their intents and their confidence that 

as elected representatives they can work to take care of the local people and help them thrive.  

Each team will gather forces to use all the media possible to communicate their policies in  

an appropriate way that fits with the local context and that fo lows all the rules set by the  

election committee in its latest 2020 regulation on campaign methods and prohibitions  

for local elections. They will utilize websites, social media, YouTube, applications, e-mail,  

SMS and any other kind of electronic media. Presenting information about their policies  

is a challenge for political teams who strive to create content in many ways, such as through  

public speeches, meeting with the public in public places, visiting families door-to-door,  

posting on social media, and using local or traditional media that matches the flavor of the locality.  

In this article, the authors took the example of a political team choosing to use a “Manorah” poem.  

Manorah is a an artform of southern Thailand that has long been a part of life in Trang Province,  

hence the saying, “If it comes from Trang, it’s either Manorah or shadow puppets.” The Tonkla  

Nakorn Trang political team thus chose a Manorah poem as one of their campaign tools for  

the Trang Municipality mayoral race. The use of a Manorah poem was intended to differentiate  

their campaign from those of other candidates and to create public recognition and recollection  

as well as a feeling of closeness and casualness. They hoped that this would ultimately create  

faith and confidence in the Tonkla Nakorn Trang team and encourage people to vote for them.

Keywords : Manorah Poem, The Election Campaign, Tonkla Nakorn Trang Team 

บทน�า

การเลือกต้ังนับว่าเป ็นสัญลักษณ์ของการแสดงเจตจ�านงในการใช้สิทธิของประชาชน 

เพื่อลงคะแนนเสียงโดยเสรี ส�าหรับเลือกตัวแทนเข้าไปท�าหน้าท่ีสะท้อนปัญหาภายใต้ระบบประชาธิปไตย 

ในการเลือกต้ัง ประชาชนจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครหรือทีมการเมืองที่ตนเองสนใจเข้าไปท�าหน้าที่  

ซึ่งหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกตัวแทน มาจาก “นโยบาย” ของทีมการเมืองท่ีลงสมัครรับเลือกตั้ง  

และในการน�าเสนอนโยบายนั้น แต่ละทีมต่างต้องใช้กลยุทธ์เพื่อก�าหนดนโยบายให้เข้าถึงประชาชน 

สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การน�าเสนอนโยบาย

จึงเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับทีมการเมืองที่ต้องสร้างสรรค์การน�าเสนอให้น่าสนใจ เข้าถึงประชาชนในพื้นท่ี

อย่างทั่วถึงผ่านรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดปราศรัยบนเวที การลงพื้นที่พบปะประชาชนแต่ละชุมชน 
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แบบเผชญิหน้า (Face to Face) หรอืการเดินเคาะประตบู้าน (Knock door) เพือ่สอบถามปัญหา ความเป็นอยู ่

และการช่วยเหลือ เป็นต้น หรือเลือกใช้การน�าเสนอนโยบายผ่านทางสื่อใหม่ ควบคู่กับสื่อดั้งเดิม อาทิ  

ส่ือสังคมออนไลน์สื่อวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ รวมถึงส่ือพื้นบ้าน ซึ่งในบทความวิชาการฉบับนี้  

ผู ้เขียนขอลงรายละเอียดไปท่ีสื่อพื้นบ้านภาคใต้ประเภทมโนราห์ โดยมี “ทีมต้นกล้านครตรัง” คือ  

ทีมการเมืองท้องถิ่นที่หยิบน�าสื่อพ้ืนบ้านภาคใต้ในรูปแบบ “บทกลอนมโนราห์” มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง 

ในการหาเสียงเลอืกตัง้นายกเทศมนตร ีซึง่จดัให้มกีารเลอืกตัง้ท้องถิน่ตามประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้

สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ประกาศ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 (ราชกิจจานุเบกษา, 2564) 

โดยบทความวิชาการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาดุษฎีนิพนธ์ของผู้เขียน เรื่อง การออกแบบสาร 

เพือ่การน�าเสนอนโยบายของทีมการเมอืงท้องถิน่ผ่านการแสดงมโนราห์ ซึง่อยูร่ะหว่างการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบสาร วิธีการน�าเสนอ กลยุทธ์การน�าเสนอนโยบายของทีม 

การเมืองท้องถิ่นผ่านการแสดงมโนราห์ 

“มโนราห์ หรือ โนรา” ตามแต่ละท้องถิ่นจะเรียกขาน แต่มีความหมายตามพจนานุกรม  

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ศิลปะการแสดงพื้นเมืองอย่างหนึ่งของภาคใต้ มีแม่บทท่าร�าอย่าง

เดียวกับละครชาตรี ในลักษณะการร้อง การร�า ตลอดจนการผูกเรื่องที่มีขนบนิยมเป็นแบบแผนเฉพาะ 

สอดคล้องกับที่ ศิรัมภา จุลนวล (2556 : 7) ได้อ้างถึงความเป็นมามโนราห์ของสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวว่า  

“โนรา หรือ มโนราห์” เป็นการละเล่นพื้นเมืองที่มีทั้งการร้อง การร�า บางส่วนเล่นเป็นเร่ืองและบางโอกาส

แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม ซึ่งต่อมาค�าว่า “มโนราห์” ก็กลายเป็น “โนรา” ตามความนิยมตัด

ทอนพยางค์ของภาษาถ่ินใต้ ขณะที่ สถาพร ศรีสัจจัง (2544: 2-3) ได้อธิบายถึง “มโนราห์ หรือ โนรา”  

ว่ามีการพบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการเรียกชาตรีเป็น “มโนราห์ชาตรี” ในวรรณกรรมท้อง

ถิ่นเรื่อง “มโนหรานิบาตค�ากาพย์” ฉบับวัดมัชฌิมาวาสฯ สงขลา มีลักษณะการละเล่นที่มีทั้งการร้อง การร�า  

บางส่วนเล่นเป็นเรื่อง บางโอกาสเล่นตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม ดังนั้นจึงสรุปความหมายได้ว่า  

“มโนราห์ หรือ โนรา” เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่มีลักษณะการร้อง การร�า มีแม่บทท่าร�าอย่าง

เดียวกับละครชาตรี นิยมผูกเรื่องในแบบวรรณกรรมท้องถ่ิน ท�าให้มโนราห์ได้รับการสืบทอดมายาวนาน  

นิยมแสดงกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ และจัดแสดงหลายโอกาส ทั้งในงานบุญประเพณี บางโอกาส

แสดงตามคติความเชื่อที่เป็นพิธีกรรม และแสดงเพื่อความบันเทิง 

พิทยา บุษรารัตน์ (2556) กล่าวว่า การจัดแสดงมโนราห์เพื่อความบันเทิงน้ัน มักมีการจัด 

ในงานวดัเพ่ือหารายได้บ�ารงุพระพทุธศาสนา หรอืงานประเพณสี�าคญั งานพิธเีฉลมิฉลองต่าง ๆ  ทีช่าวบ้าน วัด  

หรือหน่วยงานราชการจัดขึ้น ซึ่งการแสดงมโนราห์แต่ละครั้งจะประกอบด้วย คณะมโนราห์ โรงแสดง  

เครื่องดนตรี เครื่องแต่งตัว รวมไปถึงกระบวนท่าร�า การเล่นเป็นเร่ือง และส่ิงส�าคัญท่ีช่วยสร้างให้มโนราห์ 

มีความโดดเด่นและน่าสนใจ นั่นคือ “บทกลอนของมโนราห์” ซึ่งจะประกอบด้วย บทร้อง บทสรรเสริญครู  

บทสรรเสริญคุณมารดา บทเช้ือครูหมอ บทก�าพลัด และกลอนมุตโต โดยกลอนแต่ละบทจะมีลักษณะ 

ที่แตกต่างกันออกไป แต่สามารถออกแบบเนื้อหาในบทกลอนให้สอดคล้องกับบริบทของรูปแบบงานได้  

เช่น ใช้บทกลอนเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพ การให้ความรู้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในบทความวิชาการฉบับนี้  

ผู้เขียนได้น�าเสนอการประยุกต์ใช้บทกลอนมโนราห์เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง โดยเป็นการผสานความร่วมมือ

ระหว่าง “ทีมต้นกล้านครตรัง” ทีมการเมืองท้องถิ่นที่ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครตรัง จังหวัดตรัง  
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กับ “มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย” คณะมโนราห์ที่ได้รับความนิยมในภาคใต้ ด้วยเพราะนายทวีรัตน์  

เลาหทยัชนก ผู้สมคัรรบัเลอืกต้ังนายกเทศมนตรนีครตรงั ผูน้�าทีมต้นกล้านครตรงั มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นจงัหวดัตรงั

ผกูพนักบัวฒันธรรมท้องถิน่ภาคใต้อย่างมโนราห์มายาวนาน ประกอบกับมปีระสบการณ์ทางการเมอืงท้องถิน่ 

ในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ยาวนานกว่า 17 ปี ท�าให้นายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก  

คลุกคลี และรับรู้ปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดต้อง 

การน�าเสนอนโยบายของทีมครั้งนี้ผ่าน “บทกลอนมโนราห์”

นอกเหนือจากการน�าเสนอผ่านสื่อรูปแบบอื่น ๆ ควบคู่กัน เพราะเล็งเห็นว่า การน�าสื่อพื้น

บ้านภาคใต้อย่างมโนราห์ เข้ามาช่วยในการสื่อสารผ่านส�าเนียงเสียงใต้และความผูกพันกับมโนราห์ของคน

จังหวัดตรัง จะสามารถสร้างความใกล้ชิด สร้างความเป็นกันเอง พัฒนาความสัมพันธ์หรือสร้างปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนในท้องถ่ินตามบทบาทหน้าทีข่องสือ่พืน้บ้าน (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ซึง่สอดคล้องกบั เธยีรชัย  

อิศรเดชและคณะ (2547) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพโนราในการพัฒนาท้องถิ่น พบว่า โนรา นอกจากจะท�า

หน้าที่ให้ความรู้ สร้างความบันเทิงแล้ว โนราในฐานะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ส�าคัญของภาคใต้ มีการปรับตัว 

เพื่อรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเป็นวัฒนธรรมท้องถ่ินแต่ยังคงแก่นเดิมไว้และเปล่ียนเฉพาะเปลือกนอก 

เพือ่ขยายศกัยภาพปรบัตัวเข้าหาสงัคมใหม่ออกไปช่วยแก้ไขปัญหาร่วมสมยั เช่น ยาเสพตดิ เอดส์ ส่ิงแวดล้อม 

ผ่านกิจกรรมและเนื้อหาการแสดง ในลักษณะการเป็น “ส่ือ” หรือ กุศโลบาย” ที่ท�าให้คนในชุมชนสามารถ

พัฒนาความสัมพันธ์ และเข้ามารวมตัวกันเพื่อน�าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง ส�าหรับการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการ 

หาเสียงเลือกตัง้ของทมีต้นกล้านครตรงันัน้ มกีระบวนการส�าคญัในการแปลงเน้ือหาทางนโยบายไปสู่บทกลอน

มโนราห์ นัน่คอื “การออกแบบเนือ้หา” ผ่านท่วงท�านองการขบับทกลอนของมโนราห์ทีส่อดรบักบัจงัหวะดนตรี 

พื้นบ้านและดนตรีสากล เพื่อสร้างเสน่ห์ให้การน�าเสนอนโยบายในรูปแบบ “รถแห่” ให้เป็นที่รับรู้ จดจ�า  

ชักจูงใจประชาชนให้เกิดการรับฟัง อีกทั้งใช้ในการน�าเสนอในรูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแกนน�าทีม 

ต้นกล้านครตรัง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนชุมชนที่อาสาเข้ามาท�าหน้าที่สนับสนุนทีมต้นกล้านครตรัง เพื่อสร้าง 

ความเข้าใจให้กับแกนน�าทีม จดจ�านโยบาย และน�าไปถ่ายทอดสู่ประชาชนต่อไปนี้

ในบทความวิชาการฉบับนี้ ผู ้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้บทกลอนมโนราห์ 

เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรังในหลายมุมมอง ได้แก่ บทกลอนมโนราห์กับการหาเสียง 

เลือกตั้ง หลักการออกแบบบทกลอนเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง กลวิธีการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียง

เลือกตั้ง และเป้าหมายการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้อ่านได้รับทราบ

บทกลอนมโนราห์กับการหาเสียงเลือกตั้ง

บทกลอนมโนราห์ หรือภาษามโนราห์ใช้ว่า การท�าบท นับเป็นองค์ประกอบหลักส�าคัญ  

และเป็นศิลปะช้ันยอดของการแสดงมโนราห์ นั่นเพราะการท�าบทเป็นการอวดความสามารถในการตี 

ความหมายของบทร้องเป็นท่าร�า ให้ค�าร้องและท่าร�าสัมพันธ์กัน ซึ่งต้องตีท่าให้พิสดารหลากหลาย 

และครบถ้วนตามค�าร้องทุกถ้อยค�า โดยต้องขับบทร้องและตีท่าร�าให้ประสมกลมกลืนกับจังหวะและลีลา 

ของดนตรี (สถาพร ศรีสัจจัง, 2544) สมัยก่อนบทกลอนมโนราห์มักมาคู่กับการจัดแสดง คณะมโนราห ์

ต้องเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ที่มีการว่าจ้างให้ท�าการแสดง โดยคณะมโนราห์ต่างต้องเตรียมความพร้อม  

ฝึกซ้อมนักแสดงทั้งท่าร�า การร้อง การท�าบท การร�าเฉพาะอย่าง การเล่นเป็นเร่ือง และโอกาสในการแสดง  
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เพื่อคัดเลือกเรื่องที่นิยมแสดงให้เหมาะสม รวมไปถึงเครื่องดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู ้ชม 

หน้าโรงมโนราห์ ขณะทีปั่จจบัุนการแสดงมโนราห์ได้ถกูน�าไปถ่ายทอด หรอืเผยแพร่ผ่านรปูแบบต่าง ๆ  เพิม่เตมิ

ขึ้นจากการแสดงหน้าโรงมโนราห์ นั่นคือ การบันทึกเทปการแสดงสดเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น YouTube  

หรือการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live รวมถึงการบันทึกเสียงบทกลอนมโนราห์เพื่อน�าเสนอ 

ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง Page Facebook หรือเผยแพร่ขณะจัดกิจกรรม รวมถึงรถแห่ สื่อด้ังเดิม 

ที่เคียงคู่อยู่กับชุมชนมายาวนาน ซึ่งยังคงมีให้เห็นในหลายชุมชนโดยเฉพาะในห้วงเวลาของการหาเสียง 

เลือกตั้ง ซึ่งไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเพียงใด สื่อดั้งเดิมอย่าง ยังคงเข้าถึง ใกล้ชิดและเคียงคู ่กับชุมชน 

อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการสื่อสารงานการเมืองท้องถ่ิน 

เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วยเช่นกัน 

การประยุกต์มโนราห์เพื่อใช้ในงานการเมืองท้องถิ่น มีมายาวนานตั้งแต่สมัยอดีต คณะมโนราห์ 

ที่เคยพานายชวน หลีกภัย ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง ขึ้นเวทีมโนราห์ 

เพื่อหาเสียงและปราศรัยระหว่างพักการแสดง คือ โนราเติม วินวาด ศิลปินท่ีชาวภาคใต้รู้จักกันในนาม  

“โนราเตมิ เมอืงตรงั” หรอืนายเตมิ อ๋องเซ่ง ปรมาจารย์การขับบทกลอนมตุโตหรือกลอนสด ผู้มีปฏภิาณไหวพรบิ 

ในการขับร้องกลอนสดได้เป็นอย่างดี จนกลายเป็นเสน่ห์ของโนราเติมท่ีแตกต่างจากมโนราห์คณะอื่น ๆ  

ในเวลานั้น ท�าให้การแสดงมโนราห์ของโนราเติมได้รับความสนใจและโด่งดังไปทั่วจังหวัดตรัง จนมีค�าคุ้นหู

กับส�านวนที่ว่า “มาแต่ตรัง ไม่หนังก็โนรา” ช่วงเวลานั้นประชาชนในจังหวัดตรังและจังหวัดอื่น ๆ ทั้งภาคใต้ 

ได้รู้จักกับนายชวน หลีกภัย ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง เพิ่มขึ้นมากจากสื่อโทรทัศน์  

ซ่ึงหากเวลาน้ี หากทีมต้นกล้านครตรังต้องการประยุกต์ใช้บทกลอนมโนราห์ส�าหรับการหาเสียงเลือกต้ัง 

เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ีก็สามารถประยุกต์ได้บนความเหมาะสมและความพอดีของระยะเวลา 

รวมถึงการเลือกใช้บทกลอนมโนราห์ (2564: สัมภาษณ์)

บทกลอนมโนราห์ ประกอบด้วย บทร้อง มี 2 ลักษณะ คือ 1) บทร้องท่ีมีท่าร�าประกอบ ได้แก่  

บทครสูอน บทสอนร�า บทประถม บทผนัหน้า บทเพลงทบัเพลงโทน และบททีใ่ช้เล่นจบับท 2) บทร้องทีไ่ม่มท่ีาร�า 

ประกอบ ได้แก่ บทกาศครู บทสรรเสริญครู บทสรรเสริญคุณมารดา บทเชื้อครูหมอ บทก�าพรัด กลอนมุตโต  

หรือกลอนสด เป็นบทกลอนที่ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบขับร้องไปตามเหตุการณ์ โดยกลอนสดจะมี 4 ชนิ 

ได้แก่ กลอนสี ่กลอนหก กลอนหนงั(กลอนแปดหรอืกลอนสภุาพ) กลอนคูห่รอืกลอนทอย (สถาพร ศรสีจัจงั, 2544) 

นอกจากนี้ยังมีกลอนสองโหม่ง มีเอกลักษณ์ของการใช้ค�าเป็น ค�าตาย และการสัมผัสค�าเพื่อให ้

ง ่ายต่อการรับฟัง ซึ่งการน�าเสนอนโยบายของทีมต้นกล้านครตรังในคร้ังน้ี จึงเลือกใช้กลอนสอง

โหม่งส�าหรับการน�าเสนอตามแบบฉบับของมโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย ท่ีใช้วิธีการผสมผสาน

ระหว่างบทร้องกับท่วงท�านองสนุกสนานของดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากล เพื่อใช้ในการน�าเสนอ

นโยบายผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) รถแห่ และ2) การจัดกิจกรรมอบรมแกนน�าทีมต้นกล้านครตรัง  

โดยทีมต้นกล้านครตรังมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ทางนโยบาย สร้างการรับรู้ รู้จัก จดจ�า สามารถน�าไปบอก

เล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ และสร้างความแตกต่างจากทีมการเมืองท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งทีมต้นกล้านครตรังมองว่า  

การเลือกใช้สื่อพื้นบ้านเข้ามาช่วยเสริมจากการหาเสียงผ่านสื่อสมัยใหม่ จะสามารถดึงดูดความสนใจ 

ของประชาชน สร้างความใกล้ชิด ความเป็นกันเองระหว่างประชาชนกับทีมต้นกล้านครตรังได้มากขึ้น  

ประกอบกับในบทกลอนมโนราห์ จะประกอบด้วย เนื้อหานโยบาย บทร้อง และท่วงท�านองของดนตรี 
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ที่ผ่านการออกแบบและผสมผสานมาอย่างลงตัวของทีมต้นกล้านครตรังและมโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย  

ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนและแกนน�าทีมสามารถจดจ�าและเข้าใจนโยบายได้ง่ายมากขึ้น เพราะการใช้ดนตร ี

เข้ามาช่วยในการสื่อสาร จะสามารถกระตุ้นประสิทธิภาพของการท�างานของสมองได้มากข้ึน สอดคล้อง 

กับ มาริสา กาสุวรรณ์และมณฑา จาฏพจน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ประสิทธิพลของกิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษ 

ต่อการเรียนรู้และความคงทนของค�าศัพท์และทักษะการพูด พบว่า การเรียนโดยใช้กิจกรรมเพลงช่วย 

ให้นักเรียนพัฒนาความรู้และความคงทนด้านค�าศัพท์และทักษะการพูดได้ ดังน้ัน การใช้บทกลอนมโนราห์

เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ จึงเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการหาเสียงเลือกตั้ง ที่จะช่วยเสริมให้การน�าเสนอ

นโยบายสามารถกระจายไปสู่ประชาชนได้หลากหลายกลุ่มวัยมากยิ่งข้ึน นอกเหนือจากการใช้สื่อสมัยใหม่

ควบคู่กัน (2564: สัมภาษณ์)

หลักการออกแบบบทกลอนเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

ช่วงก่อนการเลือกตั้ง ทีมการเมืองท้องถิ่นแต่ละทีมต่างระดมสรรพก�าลังสื่อ พร้อมทั้งคิดและ 

ออกแบบกลวิธีต่างๆ เพื่อสื่อสารแนวคิด นโยบายไปสู่การรับรู้ของประชาชนตามเอกลักษณ์และบริบท 

ของพื้นที่ เช่นเดียวกับทีมต้นกล้านครตรัง ที่ได้มีการคิด วิเคราะห์ถึงบริบทของชุมชน ความต้องการของ

ประชาชนในการเปิดรับสื่อ เพื่อจะสามารถเลือกใช้สื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการรับรู้ของประชาชน 

จากการรวบรวมข้อมูลระหว่างการศึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง การออกแบบสารเพื่อการน�าเสนอนโยบายของ

ทีมการเมืองท้องถ่ินผ่านการแสดงมโนราห์ พบว่า หลักการออกแบบบทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียง

เลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรังและมโนราห์ไข่เหล้ียม วิเชียร ศรชัย จะประกอบด้วย 1) การก�าหนดเร่ือง  

2) การก�าหนดประเด็นเนื้อหา และ3) การก�าหนดบทร้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

“การก�าหนดเรื่อง” เป็นการก�าหนดเรื่องราวหรือคอนเซ็ปต์ (Concept) ของการน�าเสนอนโยบาย 

โดยมโนราห์จะเป็นผู้ก�าหนดคอนเซ็ปต์ ผ่านวิธีการดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาจุดประสงค์การออกแบบบทกลอน 

เพื่อน�าเสนอนโยบายของทีมต้นกล้านครตรัง จากการศึกษาจุดประสงค์ของทีม พบว่า ทีมต้องการให้ความรู ้

ทางนโยบาย สร้างการรับรู้ รู้จัก จดจ�า สามารถน�าไปบอกเล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ และสร้างความแตกต่าง 

จากทีมการเมอืงท้องถ่ินอืน่ ๆ  2) ศกึษาข้อมลูของทมี ได้แก่ แนวคดิ ผูน้�า นโยบาย ภารกจิ ผลการด�าเนนิงาน 

ในช่วงที่ผ่านมา รูปแบบการน�าเสนอ สไตล์ อารมณ์ เจตนาและความต้องการของทีม เพื่อเสริมให้บทกลอน

สามารถสะท้อนถึงตัวตนของทีมได้อย่างสมบูรณ์และลงตัว 3) ทีมต้นกล้านครตรังพิจารณาคอนเซ็ปต์  

ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการก�าหนดประเด็นเนื้อหาต่อไป 

“การก�าหนดประเด็นเนื้อหา” เป็นการน�าคอนเซ็ปต์และข้อมูลของทีมท้ังหมดมาพิจารณา 

จัดล�าดับ ความส�าคัญ เพื่อง่ายต่อการรับฟังและการท�าความเข้าใจ ซึ่งทีมต้นกล้านครตรังจะเป็นผู้ก�าหนด

ประเด็นเนื้อหาที่จะใช้ในการน�าเสนอ ได้แก่ เริ่มต้นด้วยสร้างการรู ้จักทีม ต่อด้วยการแนะน�าผู ้น�าทีม  

กล่าวถึงความสามารถและประสบการณ์ทางการเมืองท้องถิ่นในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดตรัง เชื่อมโยงสู่นโยบายของทีม และปิดท้ายด้วยการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการลงสมัคร

ของผู้น�าทีมต้นกล้านครตรังครั้งน้ี ซึ่งวิธีในการจัดล�าดับประเด็นเนื้อหาของมโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย  

มีดังนี้ 1) น�าข้อมูลและประเด็นเนื้อหา จัดวางโครงร่างตามล�าดับความส�าคัญของข้อมูล 2) ร่างบทกลอน 

ตามประเด็นเนื้อหา ความต้องการและเจตนารมณ์ของทีม โดยยังคงยึดรูปแบบบทกลอนมโนราห์ไว้ 
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อย่างเหมาะสม 3) น�าเสนอร่างบทกลอนให้ทีมต้นกล้านครตรังพิจารณาถึงความถูกต้อง ความพึงพอใจ  

และความเหมาะสมของข้อมูล ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนของการก�าหนดบทร้องต่อไป 

“การก�าหนดบทร้อง” เป็นการน�าร่างบทกลอนท่ีมโนราห์ได้ออกแบบไว้มาพิจารณารูปแบบ 

บทกลอนมโนราห์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและลงตัว ซึ่งมโนราห์ได้เลือกกลอนสองโหม่งมาใช้ในออกแบบ 

บทร้องในครั้งนี้ ด ้วยเพราะกลอนสองโหม่งเป็นกลอนที่มีความไพเราะ ฟังง ่ายจากการสัมผัสค�า  

การใช้ค�าเป็น คือ ค�าที่ประกอบด้วย สระเสียงยาว ในแม่ ก กา และค�าที่มีตัวสะกด ในแม่กน กง กม เกย  

(ค�าที่มีตัว ว สะกด จัดอยู่ในแม่เกย) รวมทั้งสระเสียงส้ันท้ัง 4 ตัว คือ อ�า ใอ ไอ เอา รวมถึงการใช้ค�าตาย  

ซึ่งเป็นค�าที่ประกอบด้วย สระเสียงสั้น ในแม่ ก กา (ยกเว้น อ�าใอ ไอเอา) และค�าท่ีมีตัวสะกด ในแม่ กก 

กด กบ ซึ่งมโนราห์จะเลือกใช้ค�าที่ไม่ยากมากนักในบทร้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและง่ายต่อการรับฟัง  

เมื่อกลอนสองโหม่งได้ผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล จะช่วยเพ่ิมอรรถรส 

ในการรับฟังให้มีความไพเราะ ลื่นไหล น่าฟังและชวนติดตามมากยิ่งขึ้น ส�าหรับการก�าหนดบทร้องครั้งนี้  

มโนราห์จะเป็นผู้ก�าหนดบทร้องด้วยตนเอง โดยมีวิธีการดังนี้ 1) เลือกรูปแบบบทกลอนที่เหมาะสม  

2) แปลงเนื้อหาเป็นบทกลอนผ่านการเชื่อมค�า การสัมผัสค�า และท่วงท�านอง โดยบทร้องนิยมเรียกเป็น “ชั้น” 

และในหนึง่ค�ากลอนนยิมร้องบท 3 ช้ัน คอื ชัน้ที ่1 บทกลอนจะเริม่ร้องในท�านองช้า ชัน้ที ่2 เป็นการร้องแยกค�า 

และใช้จังหวะที่เร็วขึ้น โดยมีการทวนค�า ย�้าค�า ซ�้าค�าเพื่อสร้างการจดจ�าและลงจังหวะ หรือลงทับลงกลอน 

ชั้นที่ 3 ร้องรวบค�าและเร่งจังหวะให้เร็วขึ้น เพื่อความสนุกสนาน 3) ขับบทร้องพร้อมบันทึกเสียงดนตรีสด 

ทั้งการใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน ประกอบด้วย กลอง ทับ โหม่ง และผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีสากล  

ประกอบด้วย กีตาร์ เบสคีย์บอร์ด เพื่อเพิ่มความหนักแน่นของดนตรีและเพ่ือความสมบูรณ์ของบทกลอน 

ในครั้งนี้ 4) ส่งบทกลอนมโนราห์ให้กับทีมต้นกล้านครตรังรับฟังก่อนน�าไปใช้งานจริง

ในการออกแบบบทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรังครั้งนี้  

มจีดุมุง่หมาย เพ่ือให้ความรูท้างนโยบาย สร้างการรับรู้ รู้จกั จดจ�า สามารถน�าไปบอกเล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ 

และสร้างความแตกต่างจากทีมการเมืองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนั้น เพื่อให้การออกแบบบทกลอนประสบ 

ความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น จึงใช้ทฤษฎีการสื่อสารเข้ามาช่วยใน 2 ลักษณะ คือ 1) การให้ความรู้ทางนโยบาย

โดยใช้ทฤษฎีด้วยความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ด้วยเพราะความรู้จะมีผลต่อทัศนคติ และทัศนคติ 

มีผลต่อพฤติกรรมตามมา ซึ่งเมื่อทีมต้นกล้านครตรังได้น�าบทกลอนมโนราห์ไปน�าเสนอสู่ประชาชน  

และแกนน�าทีม จะท�าให้กลุ ่มคนท้ัง 2 กลุ่ม ทราบว่า นโยบายของทีมมีเรื่องใดบ้าง เป็นประโยชน์ 

ต่อประชาชนอย่างไร ซึ่งหากประชาชนและแกนน�าทีมมีความเข้าใจนโยบาย จะท�าให้กลุ่มคนท้ัง 2 กลุ่ม  

มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะมีผลต่อทัศนคติ เพราะหากทีมต้นกล้านครตรังน�าเสนอได้ไม่ดี  

นโยบายไม่เป็นประโยชน์ กลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่มอาจมีทัศนคติทางลบต่อทีมได้ ขณะเดียวกันหากนโยบาย 

เป็นประโยชน์ กลุ่มคนทั้ง 2 กลุ่ม ก็อาจมีทัศนคติที่ดีต่อทีมได้เช่นกัน ซึ่งทัศนคติจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือก 

และลงคะแนนเสียงให้แก่ทีมต้นกล้านครตรังได้ (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2563) 2) สร้างการรับรู้ รู้จัก จดจ�า  

สามารถน�าไปบอกเล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ ด้วยการดึงดูดใจและโน้มน้าวใจผ่านบทกลอนมโนราห์  

เป็นวิธีการใช้แนวคิดสื่อพื้นบ้าน เข้ามาช่วยท�าหน้าที่แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ความรู้ทางนโยบาย  

ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในชุมชนกับทีมต้นกล้านครตรังเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และการให ้

ความบันเทิง ตามบทบาทหน้าท่ีของสื่อพื้นบ้าน ผ่านท่วงท�านองของเคร่ืองดนตรีพื้นบ้านผสมผสานกับ 
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เครื่องดนตรีสากล (กาญจนา แก้วเทพ, 2554) ขณะเดียวกันใช้ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นความพยายาม 

ในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม และพฤติกรรมของประชาชนในลักษณะการออกแบบ 

บทกลอนให้ประชาชนหันมาสนใจนโยบายที่ต้องการน�าเสนอ เช่น เลือกใช้ดนตรีพื้นบ้านผสมผสาน 

กับดนตรีสากลเพื่อความหนักแน่นของบทกลอน การเล่นค�าและสัมผัสค�าเพ่ือสร้างความไพเราะ น่าฟัง  

เม่ือประชาชนถูกดึงดูดใจด้วยเสียงดนตรี และความไพเราะของบทกลอน จะท�าให้ประชาชนต้องการรับฟัง 

นโยบายของทีมต่อด้วยความเต็มใจ ซึ่งการออกแบบในลักษณะดังกล่าวอาจช่วยสร้างความเชื่อมั่น 

และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดพฤติกรรม นั่นคือ การเปิดใจรับฟังนโยบาย และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ

และหันมาเชื่อมั่น ชื่นชอบ สนับสนุนทีมต้นกล้านครตรังตามที่ต้องการ (เทคนิคในกระบวนการจูงใจ, 2020) 

นอกจากนี้ใช้ทฤษฎีวาทวิทยาควบคู่กัน เป็นการใช้วาทศิลป์ผ่านการสร้างสรรค์บทกลอนและขับร้องกลอน 

โดยมโนราห์ เพ่ือให้ประชาชนและแกนน�าทีมเกิดความสนใจ คล้อยตามหรือคิดตามอย่างมีหลักการ  

โดยค�านึงถึงด้านการออกแบบ “เนื้อหา” ที่น่าสนใจ สร้างสรรค์ จัดล�าดับความส�าคัญได้อย่างเหมาะสม  

ด้าน “พลังการสื่อสารและเร้าอารมณ์” ของมโนราห์ผ่านการขับบทกลอนไปสู่ประชาชนและแกนน�าทีม  

ซึ่งทีมต้นกล้านครตรังเลือกให้มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารนโยบายครั้งน้ี  

ก็เพราะมโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย มีความเชี่ยวชาญในการแต่งบทกลอนให้ฟังง่าย เข้าใจง่าย ขับร้อง 

บทกลอนได้หลากหลายรูปแบบ มีความทันสมัย ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กลายเป็นร่วมสมัย 

โดยไม่ทิ้งแก่นของมโนราห์ให้สูญหายไป จนท�าให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับ และมีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งจะช่วยดึงดูดใจ 

โน้มน้าวใจ และสร้างความแตกต่างจากทีมการเมืองท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนและแกนน�าทีมสนใจ  

เปิดใจรับฟังนโยบายของทีมต้นกล้านครตรังมากขึ้น (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2563)

กลวิธีการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

ค�าสัมภาษณ์มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย ถึงกลวิธีการแต่งบทกลอนเพื่อการหาเสียง 

เลือกตั้งให้กับทีมต้นกล้านครตรังในครั้งน้ี มี 3 กลวิธี คือ 1) กลวิธีการเลือกใช้บทกลอน มโนราห์เลือกใช ้

กลอนสองโหม่ง เพราะมีเอกลักษณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับเน้ือหาได้หลากหลายรูปแบบ ฟังและเข้าใจง่าย  

เหมาะส�าหรับการน�ามาใช้เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งในคร้ังนี้ 2) กลวิธีการใช้ท�านอง มโนราห์เน้นให ้

มีความสนุกสนาน เร้าใจ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับประชาชนและแกนน�าทีม โดยใช้การผสมผสาน 

ระหว่างเครื่องดนตรีไทยกับเครื่องดนตรีสากลเพื่อให้บทกลอนมีจังหวะหนักแน่นและไพเราะมากยิ่งขึ้น  

และ 3) กลวิธีการใช้ค�า ด้วยเทคนิคของการเน้นค�า ย�้าค�า สัมผัสค�า หรือการใช้ค�าซ�้า ๆ เพื่อเน้นความรู้สึก  

ซึง่จะช่วยให้ประชาชนและแกนน�าทมีเกดิการจดจ�าและรบัฟังนโยบายผ่านบทกลอนมโนราห์ได้เข้าใจง่ายมาก

ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างบทกลอนที่น�ามาเสนอนี้ 

บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งส�าหรับทีมต้นกล้านครตรัง

 ออ ออ อ้อ ออ อ้อ ออ อ้อ ออรัก แล้วว่าอ้องาม งามเอย งามเอ้ย.. 

เรื่องราวดี ๆ ที่น�ามาเสนอ    บอกชาวเมืองตรังถึงความหวังครั้งใหม่

เมืองตรังถึงคราต้องพัฒนาให้ก้าวไกล  ต้องอาศัยคนที่ตั้งใจจริง

อย่างนายทวีรัตน์ เลาหทัยชนก   ทั้งปราดเปรืองแล้วรู้เรื่องทุกสิ่ง

อาสาท�างานเพื่อบ้านเมืองจริง ๆ   ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
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ภายใต้ชื่อ “ทีมต้นกล้านครตรัง”   รวมคิดร่วมสร้างเพื่อสะสางปัญหา

สจ.วี ปริญญาตรีจบมา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์    การเมืองการปกครองรับรองไม่ผิดหวัง

สจ.วี แลคนนี้จริงจัง    ปริญญาเอกท่านก�าลังศึกษา

ด้านนวัตกรรมว่าด้วยการสื่อสาร   การเมืองการปกครองท้องถิ่นแลหนา

ทีมต้นกล้านครตรังเสริมสร้างพัฒนา  ประสานงานรอบทิศน�าชีวิตก้าวไกล

ต้องพัฒนาคนแลพัฒนาเมือง   ให้รุ่งเรืองเป็นเมืองทันสมัย

ด้วยประสบการณ์ความมุ่งมั่นตั้งใจ   สจ.วี พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

กล้าคิด กล้าท�า กล้าน�า กล้าเปลี่ยน   แก้ไขปัญหาให้ประชาทุกแห่ง

ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีการรุนแรง   เพื่อความก้าวหน้าของประชาทุกคน

กล้าท�าด้วยใจที่ไม่กลัวเกรง    โปร่งใสซื่อสัตย์ชัดเจนเห็นผล

น�าการตัดสินใจโดยไม่ต้องกังวล   ผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีร่วมกัน

เปลี่ยนคน เปลี่ยนงาน รวมถึงด้านระบบ  ให้มีคุณภาพไร้การคอร์รัปชัน

นโยบายดี ๆ ที่ส�าคัญ    ประชาชนเมืองตรังอยู่กันแบบยั่งยืน

สจ.วี คนมีความมุ่งมั่น    วางใจท่านไม่ทุกข์ตรมขมขืน

ขับเคลื่อนนครตรังสู่ความยั่งยืน   ให้เห็นเด่นชัดแบบอัจฉริยะ

ตั้งศูนย์ฟอกไตให้ทุกวัยทุกผู้    อบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะ

การเรียนการสอนทุกขั้นตอนพัฒนา   ไอที กีฬา ศิลปะ ดนตรี

เมืองสะอาดน่ามอง ห้วยคลองน�้าใส  ด้านอุทกภัยพัฒนาให้ถ้วนถี่

สร้างรายได้เสริมอาชีพให้มี    เศรษฐกิจต้องดีในยุคดิจิตอล

เปิดนครตรังให้เป็นเมืองท่องเที่ยว   เชิงวัฒนธรรมที่มีความสร้างสรรค์

แก้ไขปัญหาจราจร เทศบาล    อย่างเป็นระบบให้ครบทุกเส้นทาง

เติมพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะ (ซ�้าค�า) สวนประวัติเมืองเป็นเรื่องต้องสร้างสรรค์

เรื่องการกีฬาต้องพัฒนาจริงจัง   อาคารสถานที่ต้องมีมาตรการ

ด้วยใจมุ่งหวังสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง   สนับสนุนส่งเสริมคอยประสาน

ทีมต้นกล้านครตรังพร้อมตั้งใจท�างาน  ตามปณิธานของท่าน สจ.วี

จริงใจจริงจังสร้างความรุ่งเรือง   ด้วยความปราดเปรื่องเพื่อบ้านเมืองสวยสี

ไม่มีใครเหมาะเท่ากับ “สจ.วี” ทวีรัตน์ ของพวกเรา เลาหทัยชนก

ออ… ทวีรัตน์ของพวกเรา เลาหทัยชนก สจ.วี พี่น้องเห้อ… เฮ้ย…

มโนราห์ไข่เหลี้ยม วิเชียร ศรชัย 

4 กุมภาพันธ์ 2564
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ขณะที่ทีมต้นกล้านครตรัง เมื่อได้รับกลอนมโนราห์ที่สมบูรณ์แล้ว จะต้องน�าบทกลอนไปใช ้

ในการเผยแพร่สู่ประชาชนและแกนน�าทมี ดงันัน้ทมีต้นกล้านครตรังจงึเลือกใช้กลวธิใีนการน�าเสนอ 2 รูปแบบ คอื  

1) น�าเสนอผ่านรถแห่ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรังรับฟังบทกลอนนโยบายได้อย่างทั่วถึง  

ซ่ึงรถแห่เหมาะส�าหรับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข่าวสาร โดยไม่ใช้ความเร็ว 

ในการขับเคล่ือนรถแห่มากนัก เพราะต้องการให้ประชาชนได้รบัฟังเสยีงโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ได้อย่างชดัเจน  

อีกทั้งรถแห่ยังคงเป็นสื่อดั้งเดิมที่ยังมีการอนุรักษ์ไว้ในชุมชน ซึ่งทีมต้นกล้านครตรังพิจารณาถึงความส�าคัญ

ของประชาชนทุกกลุ่มวัย จึงพยายามเลือกใช้สื่ออย่างหลากหลาย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสื่อที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกบับรบิทของพืน้ทีม่ากท่ีสดุ โดยองิทฤษฎกีารใช้และความพงึพอใจในส่ือเข้ามาช่วยในการสือ่สาร  

ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการเลือกเปิดรับสื่อของผู้รับสาร โดยประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารจะมีสิทธิ์เลือกสื่อ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นประชาชนกลุ่มใดชื่นชอบสื่อแบบใด หรือเลือกเปิด รับใกล้ชิด

กับสื่อรูปแบบใด ทีมต้นกล้านครตรังควรเลือกรูปแบบส่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับประชาชนกลุ่มนั้น 

เพราะหากนโยบายทีน่�าเสนอไปเลอืกใช้สือ่ไม่สอดคล้องกบักลุ่มประชาชน การส่ือสารกอ็าจไม่เกิดผลเช่นกนั  

2) น�าเสนอผ่านการจัดกิจกรรมการอบรมแกนน�าทีมต้นกล้านครตรัง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่จะช่วยให้

นโยบายของทีมขยายการรับรู้ได้กว้างและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน โดยอาศัยส่ือบุคคลเข้ามาช่วยเป็นกระบอก 

เสียงในการส่ือสารครั้งน้ีเช่นกัน ซึ่งบุคคลที่เข้าร่วมอบรมแกนน�ามาจากการอาสาสมัครด้วยความสมัคร

ใจและเต็มใจของคนในชุมชน เพื่อเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนการท�างานของทีมต้นกล้านครตรัง และ

การจะให้แกนน�าทีมไปช่วยในการสื่อสารนโยบายน้ัน ผู้น�าทีมต้นกล้านครตรังมองว่า ควรมีการจัดอบรม

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย สร้างความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลของทีม การท�างาน ภารกิจ หน้าท่ีของทีม  

พร้อมทั้งการฝึกทักษะการพูดให้กับแกนน�าเพื่อสามารถออกไปถ่ายทอดหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับ

ทีมได้อย่างเข้มแข็งและสมบูรณ์ ซึ่งในการจัดอบรมแกนน�าทีมนั้น หากหยิบข้อมูลมาน�าเสนอผ่าน 

ตัวอักษรบนกระดาษ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โปสเตอร์ คงต้องใช้เวลาในการจดจ�าและท�าความเข้าใจนโยบาย

พอสมควร ทมีต้นกล้านครตรงัจงึใช้กลวิธีการน�าบทกลอนมโนราห์มาเปิดให้กบัแกนน�าทีมได้รบัฟัง พร้อมสร้าง 

บรรยากาศระหว่างการรับฟังด้วยการให้แกนน�าทีมร่วมสนุก ร้อง ร�า ตามท่วงท�านองของบทกลอน  

และทีมต้นกล้านครตรังอธิบายขยายความหลังจบบทกลอน ซึ่งผลของกลวิธีนี้ ช่วยให้แกนน�าทีมสามารถ 

จดจ�า เข้าใจ และถ่ายทอดนโยบายได้อย่างเข้าใจ และชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งบรรยากาศการจัดอบรม 

เป็นไปอย่างสนุกสนานด้วยเช่นกัน (2564: สัมภาษณ์) 

เป้าหมายการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง

การหาเสียงเลือกตั้งมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย โดยผู้ลงสมัครหาเสียงเลือกต้ังหรือ 

ทีมการเมืองต่างเลือกใช้เทคโนโลยีการสื่อสารให้สอดรับกับยุคสมัย โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นการสื่อสาร 

ยุคดิจิทัล ผู้สมัครต่างใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย  

ยูทูป แอปพลิเคชัน อีเมล เอสเอ็มเอส รวมถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท โดยเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังให้การหาเสียงเลือกตั้งในทีมของตนเข้า

ถึงการรับรู้ของประชาชนได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด (ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ

หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น, 2563)  

ทีมต้นกล้านครตรัง เป็นอีกหนึ่งทีมที่ปรับรูปแบบการน�าเสนอนโยบายให้สอดรับกับยุคสมัยเช่นเดียวกับทีม 
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การเมืองท้องถิ่นอื่น ๆ โดยใช้ช่องทางการน�าเสนอที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชั่น 

เพือ่น�าเสนอข้อมลูทมี อาท ิช่ือทมี สญัลกัษณ์ ประวตักิารท�างาน ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา แต่ไม่ว่ายคุสมยั 

จะผันเปลี่ยนไปเพียงใด ทีมต้นกล้านครตรังยังคงมองเห็นความส�าคัญของส่ือพื้นบ้านที่สอดคล้อง 

และเข้าถึงประชาชนคนใต้ไม่แพ้ไปกว่าสื่อสมัยใหม่ นั่นคือ การใช้บทกลอนมโนราห์ 

การใช้บทกลอนมโนราห์เข้ามาเป็นหนึ่งช่องทางในการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรัง 

ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ 1) ให้ความรู้ทางนโยบาย สร้างการรับรู้ รู้จัก จดจ�า ให้แก่ประชาชนและแกนน�าทีม 

บนเอกลักษณ์และความแตกต่างจากทีมการเมืองท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยการน�าเสนอนโยบายผ่านบทกลอน

มโนราห์ แม้จะสวนกระแสกับยุคสมัยปัจจุบันไปบ้าง แต่ทีมต้นกล้านครตรังมองว่า ยังมีกลุ่มชาวบ้านอีก 

จ�านวนไม่น้อยที่อาจยังไม่เข้าถึงหรือใกล้ชิดกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก และยังคงช่ืนชอบศิลปวัฒนธรรม 

ที่เคียงคู่ชีวิตและจิตวิญญาณคนใต้มายาวนาน บทกลอนมโนราห์จึงเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการสื่อสาร 

กบักลุ่มประชาชนได้เป็นอย่างด ีซึง่จะส่งผลให้เกดิความใกล้ชดิระหว่างประชาชน แกนน�าทมี และทมีต้นกล้า

นครตรังตามมา 2) สามารถน�าไปบอกเล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ โดยใช้ในลักษณะการน�าเสนอผ่าน 2 ช่องทาง  

คือ รถแห่และการจัดกิจกรรมอบรมแกนน�าทีมต้นกล้านครตรัง ซึ่งผลของการใช้บทกลอนมโนราห์  

พบว่า การน�าเสนอนโยบายทางรถแห่ สามารถเข้าถึงชุมชน และสร้างการความรู้ การรับรู้ การรู้จัก จดจ�าทีม

ได้มากขึ้น เพราะเสียงของดนตรีและการขับบทกลอนมโนราห์ สร้างจุดสนใจให้ประชาชนสนใจรับฟังมากขึ้น  

สังเกตจากการลงพ้ืนที่พบปะพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ของผู้น�าทีม จะได้ยินการพูดถึงบทกลอนมโนราห ์

จากรถแห่ การบอกเล่ากันปากต่อปากถึงนโยบายของทีมระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน ขณะที่การน�าเสนอ

นโยบายด้วยวิธีการจัดอบรมแกนน�าทีม ช่วยให้แกนน�าทีมจดจ�า เข้าใจนโยบายของทีมได้ถูกต้อง และชัดเจน

มากขึ้น พร้อมทั้งมีทักษะการถ่ายทอดนโยบายได้อย่างคล่องแคล่วมากข้ึนเช่นกัน ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึก

ทักษะการพูดและการน�าเสนอให้กับแกนน�าทีมต้นกล้านครตรัง ซึ่งผลของการฝึกอบรมแกนน�าทีมคร้ังนี้  

แกนน�าทีมสามารถเป็นตัวแทนของทีมเพื่อใช้ทักษะในการสื่อสารและการน�าเสนอนโยบายให้ประชาชน 

ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ได้จริง (2564: สัมภาษณ์) 

ผลจากการใช้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรังครั้งนี้ เป็นไป

ตามเป้าหมายของทีมต้นกล้านครตรังที่วางไว้ ด้วยเพราะเหตุผลที่สามารถสรุปได้ว่า บทกลอนมโนราห์  

มเีอกลักษณ์ท้ังการใช้ภาษาใต้ในการขบับทกลอน สร้างความใกล้ชดิและผกูพนัให้กบัประชาชนได้มาก เพราะ

การใช้ภาษาใต้คุยกับคนใต้ ช่วยส่งผลให้ฟังกันเข้าใจง่ายมากขึ้น ขณะที่การใช้ท่วงท�านองของบทกลอน

จากเครื่องดนตรีพื้นบ้านและผสมผสานด้วยเครื่องดนตรีสากล ช่วยสร้างความตื้นเต้น เร้าอารมณ์ สะกิดใจ

ประชาชนให้เกิดการรับฟังเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเลือกใช้บทกลอนสองโหม่งท่ีสามารถประยุกต์ให้เข้า

กับเนื้อหาที่น�าเสนอได้ ส�าหรับกลวิธีการใช้ค�า การเล่น การสัมผัสค�า การย�้าค�า ช่วยสร้างการจดจ�าและเข้าใจ

ได้ง่ายขึ้น ขณะท่ีการออกแบบบทกลอนมโนราห์ ทั้งการก�าหนดประเด็นเรื่อง ก�าหนดประเด็นเนื้อหา และ 

การก�าหนดบทร้อง ซึง่ต้องอาศยัทัง้ทกัษะและความสามารถของมโนราห์ไข่เหลีย้ม วเิชียร ศรชยั และทมีต้นกล้า 

นครตรังในกระบวนการคิด และวางแผนร่วมกันเพื่อน�าเสนอด้วยช่องทางรถแห่ และการจัดอบรมแกนน�าทีม  

จึงท�าให้บทกลอนมโนราห์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของทีมต้นกล้านครตรังในครั้งนี้ สามารถสร้างความรู้ 

ทางนโยบาย การรับรู้ การรู้จัก จดจ�า สามารถน�าไปบอกเล่าหรือถ่ายทอดต่อได้ และสร้างความแตกต่าง 

จากทีมการเมืองท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่งท�าให้เกิดการยอมรับ ความเชื่อมั่นในทีมต้นกล้านครตรังเพิ่มข้ึนจนเกิด 

เป็นกลุ่มแฟนคลับและน�าไปสู่การลงคะแนนเสียงให้แก่ทีมต้นกล้านครตรังตามมา
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บทสรุป

การใช้บทกลอนมโนราห์เพ่ือการหาเสียงเลือกตัง้ของทีมต้นกล้านครตรัง ถือเป็นหนึง่ในเคร่ืองมอื

การสื่อสารนโยบายการพัฒนาท้องถ่ินไปสู่ประชาชน เคร่ืองมือการสื่อสารอาจไม่ใช่ค�าตอบของความส�าเร็จ

ทัง้หมดในการหาเสยีงเลอืกตัง้ แต่หวัใจส�าคญัของการสือ่สาร คอื การจดัท�าเน้ือหาให้มคีวามโดดเด่น ทนัสมยั 

เข้าใจง่าย (กานต์ บุญศิริ, 2562) ซึ่งไม่ว่าเนื้อหาจะถูกบรรจุไปอยู่บนแพลตฟอร์มใด ก็สามารถปรับเปลี่ยน 

รูปแบบให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มและกลุ่มเป้าหมายได้เสมอ ดังนั้นผลของการใช้บทกลอนมโนราห์ 

เพือ่การหาเสียงเลอืกตัง้ของทมีต้นกล้านครตรงั ในคร้ังน้ี คอื 1) ประชาชนเกิดการรับรู้ รู้จกั จดจ�าในนโยบาย

และทีมต้นกล้านครตรังได้ง่ายขึ้น 2) สร้างจุดเด่นและความแตกต่างในการน�าเสนอนโยบายไปจากทีม 

การเมืองท้องถิ่นอ่ืน ๆ 3) กลุ ่มแกนน�าทีมสามารถเข้าใจ จดจ�านโยบายและใช้ทักษะของการสื่อสาร 

จากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดีอีกทางหนึ่ง 4) เกิดการขยายฐานกลุ่มแฟนคลับ 

ทีมต้นกล้านครตรังขึ้น และ 5) ประชาชนให้ความเช่ือมั่นในทีม ผู้น�าจนน�าไปสู้การลงคะแนนเสียงให้กับ 

ทีมต้นกล้านครตรัง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

การใช้บทกลอนมโนราห์เพ่ือการหาเสยีงเลอืกตัง้ของทีมต้นกล้านครตรงัในครัง้นี ้เป็นเพยีงส่วนหน่ึง 

ในความสนใจของผู้เขียนบทความวิชาการจากการศึกษาดุษฎีนิพนธ์เร่ือง การออกแบบสารเพื่อการน�าเสนอ

นโยบายของทีมการเมืองท้องถิ่นผ่านการแสดงมโนราห์ ที่ต้องการน�าข้อมูลจากการศึกษาและเก็บรวบรวม 

ผ่านการค้นคว้าและการสมัภาษณ์แหล่งข้อมลู มาน�าเสนอเพราะเล็งเหน็ถงึคณุค่าของการเลือกใช้ส่ือพืน้บ้าน 

ให้สอดคล้องกับบริบทด้านประชากร เวลา และพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางของการประยุกต์ใช้ศาสตร ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินใต้ร่วมกับการสื่อสารทางการเมืองท้องถ่ินได้ต่อไป ซึ่งผู้สนใจหรือนักการเมือง 

ท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้หรือศึกษาขยายองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้นต่อไปได้
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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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Abstract

A study on the participation of the community with solving the problem of air pollution  

in Phanomphrai Subdistrict, Phanomphrai District, Roi-et Province has objectives including  

1) To study the participation of the community with solving the problem of air pollution affecting  

the health of people in Phanomphrai District, Roi-et Province 2) To suggest guidelines  

for part icipatory air pol lut ion management in Phanomphrai Distr ict, Roi-et Province.  

The researcher collected the data by in-depth interview. The target groups using purposive  

sampling were 1) the Mayor of Phanomphrai Subdistrict 2) 6 public health volunteers  

3) 60 farmers and 4) 60 affected people. This study used a qualitative data analysis method. 

The results of the study showed that 1) The results of the study on community  

participation with solving the problem of air pollution that affects the health of people  

in Phanomphrai District, Roi-et Province that was a lack of effective management of waste  

disposal plants and lack of cooperation from some groups of people 2) Propose guidelines  

for participatory air pollution management in Phanomphrai District, Roi-et Province is divided into  

3 approaches as follows: 1) Develop the knowledge packages to be presented to the community  

in order to raise awareness on waste management and control of incineration in agricultural areas  

2) Waste management by landfill method 3) Waste management by separating waste, 

reusing waste, and composting waste.

Keywords : solving air pollution problems, air pollution problem, guidelines for participatory  

air pollution management

บทน�า

การด�าเนินชีวิตของบุคคลในสังคมปัจจุบัน มีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ส ่งผลกระทบ 

ต่อภาวะสุขภาพของประชาชนบท ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติหรือผล 

ของพฤติกรรมบุคคลจากภารกิจในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน รวมถึงการกระท�าของบุคคลท่ีส่งผลต่อชุมชน

และสังคม เช่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ผลพวงทางเกษตรกรรมที่เผาเศษเหลือจากวัสดุการเกษตร 

เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกครั้งต่อไป การเผาจากการประกอบอาชีพ การเผาในที่โล่งการบุกรุกเผา 

ท�าลายป่า การเผาขยะมลูฝอย การเผาวัชพชืข้างทาง ฯลฯ ปัจจยัต่าง ๆ  เหล่านีล้้วนท�าให้เกิดปัญหาหมอกควนั 

ซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ธนิกาภรณ์  

วงศ์วัชรอ�าพน ,2557 )

ปัจจุบันมลพิษในประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาที่มีความส�าคัญและทวีความรุนแรงมากขึ้น  

สืบเนื่องมาจากวิถีการด�ารงชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปและการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลให้ต้องเพ่ิมการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ท�าให้ต้องมีการเร่ง 

ใช้พลังงานและทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นท้ังในด้านของอุตสาหกรรม การคมนาคมและเกษตรกรรม เป็นต้น  

ซึ่งผลจากการเร่งผลิตด�าท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและร่อยหรอลงในขณะเดียวกันก็ส่งผลให้เกิด
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มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น อาทิ มลพิษทางน�้า พิษทางอากาศเป็นต้น ซึ่งมลพิษทางอากาศท่ีเป็น 

ปัญหาส�าคญัในปัจจบัุน ได้แก่ ฝุน่ละออง หมอกควนัสารอนัตรายประเภทต่าง ๆ  ทีป่นเป้ือนในชัน้บรรยากาศ 5 

และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น

หมอกควันถือว่าเป็นมลพิษทางอากาศอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ แต่ในประเทศไทย

ส่วนใหญ่การเผาในที่โล่ง (Open Burning) ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่ชุมชน พื้นที่ท�าการเกษตรและข้างทาง

เนื่องจากประชาชนบางส่วนเชื่อว่าการเผาในพ้ืนที่ป่าจะท�าให้พืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่าง ผักหวาน 

และเห็ดถอบ เจริญงอกงามมากกว่าการไม่เผา รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการล่าสัตว์ การท�าไร่เล่ือนลอย  

การท�าลายวัชพชืและเศษวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรซึง่เป็นวธิทีีง่่าย สะดวก ใช้เวลาไม่นานและไม่ส้ินเปลอืง 

ค่าใช้จ ่าย แต่หมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่งนั้นกลับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว 

และการคมนาคมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ (ณัฐชยา อุ่นทองดี, 2556)

การมส่ีวนร่วมถือได้ว่าเป็นกลไกส�าคญัต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ซึง่ปรากฏอยูใ่นหลกัธรรมาภบิาล 

ที่ใช้ในการบริหารจัดการของภาครัฐรวมทั้งยังได้ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหลาย 

ฉบับด้วยกันโดยเฉพาะในฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) และฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ที่เน้นให้  

“คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ” โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนในการคิดริเริ่ม การพิจารณา

ตัดสินใจการร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 

2534 : 67) ทั้งนี้เกือบทุกปัญหาภาครัฐไม่สามารถจัดการแก้ไข้ได้โดยล�าพัง จึงต้องมีการเปิดโอกาส 

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้เองจากประชาชนเป็นผู้ที่รู ้ถึงสภาพปัญหาของตนเอง 

เป็นอย่างดีจึงถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

อย่างแท้จริง

ชมรมโรคภูมิแพ้แห่งประเทศไทย พบว่า สถิติในรอบ 10 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2534 - 2544 นั้น 

ประเทศไทยมีผู้ป่วยด้วยโรคแพ้พิษอากาศหรือโรคภูมิแพ้ทางจมูกเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คือเป็นหวัดเร้ือรัง  

น�า้มกูไหล จามบ่อย หรอืมไีซนัสอกัเสบ และอาการคนัตาร่วมด้วย และมอัีตราการเพิม่ของ ผูป่้วยด้วยโรคหดื  

3 เท่า หรือประมาณ ร้อยละ 13 ของประชากร โดยพบว่ามีสาเหตุจากมลพิษอากาศและการท่ีไม่ได้รับ

อากาศบรสุิทธิ ์ผลงานวจิยัของโรงพยาบาลรามาธบิดปีี พ.ศ. 2544 ระบวุ่า ในการส�ารวจประชากร 1,823 คน  

พบว่าร้อยละ 46.7 มีอาการเข้าได้กับโรค ภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ โดยพบว่า เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูก 

ร้อยละ 41.6 มีโรคหอบหืด ร้อยละ 16.6 และมีประชากรท่ีป่วยด้วยโรคทั้งสองโรคร้อยละ 11.5 ส�าหรับ 

โรคภูมิแพ้ทางผิวหนังพบว่าประชากรที่เข้าได้กบโรคนี้ ร้อยละ 18.2 ประชากรที่เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งระบบ 

ทางเดนิหายใจและผวิหนงัมร้ีอยละ 12.1 (สมาคมโรคภมูแิพ้โรคหดื และวทิยาภมูคิุม้กนัแห่งประเทศไทย, 2561)

ในพ้ืนที่ของเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ คือ เทศบาลต�าบลพนมไพร ได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งรับผลกระทบ

จากมลพษิทางอากาศโดยแบ่งเป็น 2 รปูแบบ ได้แก่ มลพษิการการท�าเกษตรกรรมและมลพิษจากการเผาขยะ 

สภาพปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดยเลือกศึกษาพื้นที่เขตเทศบาล

ต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ เพือ่น�าผลจากการวจิยัในครัง้นีม้าใช้ประโยชน์ในการพฒันา

และการแก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม และก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

ของประชาชนในชุมชน อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อ�าเภอพนมไพร 

จังหวัดร้อยเอ็ด

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

แนวความคิดเก่ียวกับลักษณะการมีส่วนร่วม เพื่อก�าหนดเป็นกรอบน�าไปสู่การวางแผนการวิจัย 

เพื่อหาวิธีการชักน�าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษหมอกควันจากการเผา 

โดยมีส่วนร่วมใน 5 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมศึกษาปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  

3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน 4) การมีส่วนร่วมติดตามผลและประเมินผล 5) การมีส่วนร่วมในการบ�ารุงรักษา 

โดยเชื่อมโยงแนวคิดการมีส่วนร่วมเข้าไปจัดเวทีชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

2. แนวคิดเกี่ยวกับหมอกควัน ประกอบด้วย

 2.1 สาเหตุของการเกิดหมอกควัน 

 สาเหตุของการเกิดหมอกควันอาจมาจากประชาชน อาทิเช่น การเผาขยะและเศษวัชพืช ชาว

บ้านยงัขาดความเข้าใจและตระหนกัถงึปัญหาของการเกิดหมอกควนัและไฟป่า การเผาในพืน้ทีก่ารเกษตรเพือ่

เตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรกรต้องประหยัดค่าใช้จ่าย หรืออาจเกิดจากการไม่มีกฎระเบียบมาตรการที่ใช้ใน

การควบคุมภายในหมู่บ้าน

 2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 ต้องมีการวางยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้ง

หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชน

 2.3 ผลกระทบของการเกิดหมอกควัน

 ผลกระทบด้านสุขภาพท�าให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแสบตา ก่อให้เกิดโรคตาแดง  

และท�าให้หายใจไม่สะดวก โดยเฉพาะกับผูท้ีเ่ป็นโรคหอบหดืมคีวามเสีย่งทีจ่ะมอีาการทรดุหนกัถงึขัน้เสยีชีวิต 

 ผลการทบด้านเศรษฐกิจ ผู้ที่เจ็บป่วยจากการเกิดหมอกควันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา

พยาบาล ขาดรายได้จากการหยุดงาน กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 ผลกระทบด้านอื่นๆ โครงการพัฒนาอื่น ๆ ถูกชะลอเนื่องจากงบประมาณต่าง ๆ ที่จัดสรร 

เพื่อการพัฒนาจังหวัดในด้านอื่นๆ ต้องถูกปรับมาใช้เพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากมลพิษ 

ทางอากาศ
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

 3.1 แนวความคิดทางด้านสิ่งแวดล้อม

 จะเห็นว่าสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อสภาวะความเป็นอยู ่

ของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมมีทั้งที่เป็นประโยชน์และเกิดโทษต่อมนุษย์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 

เกดิขึน้ได้จากหลาย ๆ  สาเหตโุดยเฉพาะปัญหามลพิษหมอกควนัในอากาศจะเกิดขึน้ได้ท้ังในภาวะความร้อน

และความแห้งแล้งการสูญเสียป่าไม้ การบุกรุกท�าลายป่า การกาจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้อง ตลอดจนภาวะ

อากาศเป็นพิษ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของคนในอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส�าคัญ

ของปัญหาและน�ามาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

 3.2 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

 การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นเร่ืองที่ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ร่วมกัน  

การใช้ศาสตร์ทั้งสองแขนงนี้สามารถท�าให้การจัดการ หรือการด�าเนินการต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ หรือ 

มากกว่าหนึ่งที่อยู ่รวมกันให้อยู่ได้ และสร้างผลผลิตได้ โดยปราศจากการเกิดความเสื่อมโทรม ดังนั้น  

การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเข้าไปด�าเนินการในชุมชนเพื่อกระตุ้นให้คนตระหนักรู้ต่อการจัดการ 

เพื่อลดปัญหามลพิษหมอกควัน จึงต้องยึดแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพในการออกแบบ 

หลักสูตรควบคู่ไปด้วย

4. แนวคิดการจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ 

เทคโนโลยกีารฝังกลบขยะเป็นเทคโนโลยีทีม่ปีระโยชน์ และสามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

5. แนวคดิการจัดการขยะด้วยวธีิคดัแยกขยะ การน�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ และน�าขยะมลูฝอย

ไปหมักท�าปุ๋ย 

 การจดัการขยะด้วยวธิคีดัแยกขยะ การน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ และน�าขยะมลูฝอยไปหมกัท�าปุย๋  

เป็นวิธีการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สามารถแก้ไขปัญหาขยะแบบสุขภาวะ นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง 

รายได้เสริมให้แก่ชุมชนอีกด้วย

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย

การศกึษาครัง้นีผู้ว้จัิยได้ก�าหนดกลุม่เป้าหมายจากต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวดัร้อยเอด็ 

โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง ได้แก่ 

 1.1 นายกเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 1 คน

 1.2 อาสาสมัครสาธารณสุขภายในพื้นท่ีเทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร  

จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านละ 1 คน จ�านวน 6 หมู่บ้าน รวมเป็นจ�านวน 6 คน

 1.3 เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านละ 

10 คน จ�านวน 6 หมู่บ้าน รวมเป็นจ�านวน 60 คน
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 1.4 ประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบในพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลพนมไพร อ�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็ 

หมู่บ้านละ 10 คน จ�านวน 6 หมู่บ้าน รวมเป็นจ�านวน 60 คน

2. วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 2.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูลจากงานวิจัย 

ทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ  โดยผูว้จิยัเลอืกศกึษาเฉพาะส่วนทีม่เีช่ือมโยงและความสัมพนัธ์กบัเนือ้หาสาระของงานวิจัย

 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

จ�านวน 127 คน โดยการสัมภาษณ์เป็นแบบไม่เป็นทางการ ใช้ลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

ใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) เป็นเคร่ืองมอืในการเก็บข้อมูล โดยมีรายละเอยีด ดงันี้

 3.1 การก�าหนดประเด็นค�าถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยใช้

ลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด 

 3.2 จดบันทึกจากการสัมภาษณ์และบันทึกภาพ

 3.3 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่

 4.1 การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยด�าเนินการจัดระเบียบข้อมูลให้ข้อมูลมีความสอดคล้อง 

และเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้สามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเป็นระบบ

 4.2 การแสดงข้อมูล ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้จากการจัดระเบียบข้อมูลมาเรียงล�าดับเหตุการณ์ 

และจัดหมวดหมู่ด้วยวิธีการพรรณนาเพื่อน�าไปสู่การสรุปและตีความต่อไป

 4.3 การสรปุและตคีวาม ผูว้จิยัด�าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการแสดงข้อมลู เพ่ือหาข้อสรปุ 

และความสอดคล้องกับประเด็นที่ศึกษา

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศกึษาการมส่ีวนร่วมของชมุชนกบัการแก้ปัญหามลพษิทางอากาศทีส่่งผลต่อสขุภาพ 

ของประชาชนในชุมชนอ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบปัญหาและผลกระทบที่ได้รับ แต่ขาดการบริหารจัดการโรงก�าจัดขยะที่มี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ่มในการลดการก่อเกิดมลพิษทางอากาศ

2. แนวทางการจดัการมลพษิทางอากาศแบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีอ่�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็

จากการศกึษาวรรณกรรม และข้อมลูทีร่วบรวมจากการสัมภาษณ์ ผูว้จิยัได้สรุปแนวทางการจดัการ

มลพิษทางอากาศแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
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 2.1 พัฒนาชุดความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อปลูกจิตส�านึกในการจัดการขยะเบื้องต้น รณรงค์

และควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม 

 2.2. การจัดการขยะด้วยวิธีการฝังกลบ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการก�าจัดขยะ ร้อยละ 100 

 2.3 การจัดการขยะด้วยวิธีคัดแยกขยะ การน�าขยะกลับมาใช้ใหม่ และน�าขยะมูลฝอย 

ไปหมักท�าปุ๋ย โดยรณรงค์ให้ประชาชนในอ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด คัดแยกขยะภายในครัวเรือน

อภิปรายผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ของประชาชนในชุมชนอ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า องค์กรปกครองท้องถิ่น  

เจ้าหน้าที่ และประชาชนทราบปัญหาและผลกระทบท่ีได้รับ แต่ขาดการบริหารจัดการโรงก�าจัดขยะ 

ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังขาดความร่วมมือจากประชาชนบางกลุ ่มในการลดการก่อเกิดมลพิษ 

ทางอากาศ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของปวิตรา ผลสุวรรณชัย ศึกษาเรื่อง การส�ารวจความคิดเห็น 

ของประชาชนท่ีมีต่อการปรักปร�าของภาครัฐ : กรณีศึกษามลพิษทางอากาศ พบว่าสาเหตุที่ท�าให ้

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ประสบความส�าเร็จเป็นเพราะจิตส�านึกของประชาชน และกลุ่มตัวอย่าง 

มีความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้แนวทางการ

แก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศในอนาคตควรที่จะเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  

(ปวิตรา ผลสุวรรณชัย, 2564, 40, 145 - 167)

2. แนวทางการจดัการมลพษิทางอากาศแบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีอ่�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอด็

จากการศึกษาวรรณกรรม และข้อมูลท่ีรวบรวมจากการสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยได้สรุปแนวทาง 

การจดัการมลพษิทางอากาศแบบมส่ีวนร่วมในพืน้ทีอ่�าเภอพนมไพร จงัหวดัร้อยเอ็ด แบ่งเป็น 3 แนวทาง ดังนี้

 2.1 พัฒนาชุดความรู้เผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อปลูกจิตส�านึกในการจัดการขยะเบื้องต้น รณรงค์

และควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของฮารูน มูหมัดอาลี เร่ือง รูปแบบ

การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายในการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย โดยมีการอาศัยแนวทางการสร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะต้นทาง การมีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะ การสร้างศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะ การจัดให้มีพื้นที่ต้นแบบในการลดปริมาณขยะ  

และแนวทางการพัฒนานวัตกรรมระบบจัดการถังขยะ (ฮารูน มูหมัดอาลี,2561)

 2.2 การจดัการขยะด้วยวธีิการฝังกลบ ซึง่มปีระสทิธภิาพในการก�าจดัขยะ ร้อยละ 100 แนวทาง 

ในการจัดการขยะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาสมชาย ฐานวโร (ทิพย์บุญทอง) 

และคณะ เรื่อง แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า แนวทางการจัดการ ขยะมูลฝอยอย่าง 

ครบวงจรมีแนวทางในการด�าเนินการ คือ การลดปริมาณการผลิตมูลฝอย จัดระบบการรีไซเคิล จัดกลุ่ม 

อาสาสมคัร และจดัตัง้ศนูย์รไีซเคลิ อีกทัง้การจดัการก�าจดัขยะมลูฝอยทีใ่ช้กันอยู่ให้มปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

การน�าขยะไปหมักท�าปุ๋ย การน�าขยะไปเทกองกลางแจ้งหรือการน�าขยะไปทิ้งไว้ตามธรรมชาติการเผาด้วย 

ความร้อนสูง การฝังกลบอย่างถูกสุขอนามัยหรือถูกหลักสุขาภิบาล การน�าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่  
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และการน�าขยะไปเป็นอาหารสัตว์ หากด�าเนินการตามขั้นตอนการจัดการขยะได้ถูกต้องและถูกวิธีจะท�าให้

สถานที่ต่างๆ น่าอยู่ และคงสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งน้ีจากแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน 

ในครัวเรือน ท�าให้เห็นบทบาทของครัวเรือนในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีผลดีต่อชุมชน คือ ขยะที่ถูก

จัดการอย่างสุขลักษณะ ถูกวิธีหรือลดการผลิตขยะ มีผลดีต่อสังคม คือ สร้างความรับผิดชอบและจิตส�านึก 

ในการจัดการขยะ เช่น คัดแยกขยะ ส่วนด้านส่ิงแวดล้อม คือ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับชุมชน  

(พระครูใบฎีกาสมชาย ฐานวโร (ทิพย์บุญทอง) และคณะ, 2564)

 2.3 การจดัการขยะด้วยวธิคีดัแยกขยะ การน�าขยะกลบัมาใช้ใหม่ และน�าขยะมลูฝอยไปหมกั

ท�าปุ๋ย โดยรณรงค์ให้ประชาชนในอ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด คัดแยกขยะภายในครัวเรือน สอดคล้อง

กับงานวิจัยของขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ และคณะ เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ และปัจจัย 

ที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลวังหิน อ�าเภอเมือง จังหวัดตาก  

พบว่า การจดัการขยะในต�าบลวงัหนิใช้วิธกีารจดัการกนัเองในชมุชนตามรายครวัเรอืน เนือ่งจากองค์การบรหิาร 

ส่วนต�าบลไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ในการก�าจัดขยะเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ และต้องการส่งเสริม

ให้ชุมชนมีการคัดแยกขยะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบ ZERO WASTE ที่มีการจัดการขยะ เช่น โครงการ 

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ (ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ และคณะ,2562)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เป็นแนวทางในการจัดการมลภาวะทางอากาศเพื่อชุมชนเป็นสุขกับแนวทางการจัดการ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศของชุมชนอื่น แต่ต้องศึกษาบริบทของแต่ละพื้นที่ที่น�าผล 

การวิจัยไปใช้ประโยชน์ก่อน และรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 2.1 ศึกษานวัตกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะรูปแบบใหม่ เพื่อน�ามาประยุกต์แก้ปัญหา 

มลพิษทางอากาศในชุมชน

 2.2 ควรมกีารน�าแนวทางทีไ่ด้ด�าเนนิการในพืน้ทีว่จิยัไปเผยแพร่ให้กบัพืน้ที ่และกลุ่มเป้าหมาย

อื่นที่สนใจเพื่อให้เกิดการด�าเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

กิตติกรรมประกาศ

การศกึษาวจิยั เรือ่ง การมส่ีวนร่วมของชมุชนกบัการแก้ปัญหามลพษิทางอากาศใน ต�าบลพนมไพร  

อ�าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ 

สอนสุภาพ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค�าแนะน�าและข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์พร้อมการติดตาม ตรวจแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการวิจัย ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา นับตั้งแต่เร่ิมต้นจนส�าเร็จ เรียบร้อย ผู้วิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ผู ้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลพนมไพร  

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านต�าบลพนมไพร เกษตรกรและประชาชนในเทศบาลต�าบลพนมไพร  

ทุกท่านที่เสียสละเวลา และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
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นอกจากนี้ผู้วิจัย ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมศึกษาทุกท่าน

ตลอดจนบุคคลในครอบครัวทุกท่านที่สนับสนุนช่วยเหลือ และให้ก�าลังใจตลอดมา 

สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยหวังว่าการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้

รบัจากการศกึษาวิจยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมอทุศิคณุงามความดทีัง้มวลแด่ผูม้พีระคณุและผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืทุก

ท่าน หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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Effects of Individual Counseling on Self-Care Among HIV 
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บทคัดย่อ

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาผลของการปรึกษาเชงิจิตวทิยาแบบรายบคุคลทีม่ต่ีอการ 

ก�ากับตนเองในการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีเดี่ยว ใช้วิธีการสุ่ม 

แบบเจาะจงเพือ่ค้นหาผูส้มคัรใจเข้าร่วม มผู้ีสมคัรใจเข้าร่วมจ�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

Abstract

The objective of this research was to examine the effects of individual counseling  

on self-regulation of self-care among PLWHIV. A single-case experimental design was employed  

with the purposive sampling method among four-volunteer participants. Data from a self-care  

behavior assessment before, during and at the end of the counseling along with the qualitative  

data based on the eclectic approach were recorded.

The results demonstrated that the self-care behavior scores of the participants tended  

to increase. Moreover, the qualitative data identified the behavioral modifications resulting  

from self-awareness. These led to the intrinsic need to take care of oneself and turned  

into acting motivation through reinforcement encouraging for goals. Additionally, learning  

to continually increase stimuli was acquired to maintain self-regulation in self-care.

Keywords : People living with HIV, Individual counseling, Self-regulation, Self-care
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บทน�า

ในปัจจบุนัสถานการณ์ทีส่งัคมก�าลงัให้การตดิตามกนัอย่างต่อเนือ่งประเดน็หนึง่นัน่กค็อืการรักษา

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเชื้อ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ได้รายงานข้อมูลจากการส�ารวจถึงช่วงกลางปี พ.ศ. 2562 ว่า มีผู้ได้รับเชื้อรายใหม่ในปี พ.ศ. 2560  

และ พ.ศ. 2561 มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการท�างาน 

ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากรายงานของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่าจังหวัดเชียงใหม่  

มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2561 มีการประมาณการยอดผู้ติดเชื้อใน 

จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ 23,011 คน (ข้อมูลถึงวันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2562) จากงานการสัมมนาจัดท�ารายงาน

ความก้าวหน้าระดับประเทศในการด�าเนินงานการยตุปัิญหาเอดส์ประเทศไทยรอบปี 2561 ในวนัท่ี 2 เมษายน 

พ.ศ. 2561 รายงานว่าร้อยละของผู้ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสมีเพิ่มมากข้ึนจากปี 2556 ที่ 53.5%  

ถึงปี 2560 อยู่ที่ 72% (ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2562) เห็นถึงผลตอบรับของการเข้าถึง 

การรักษาด้านกายภาพของผู ้ติดเช้ือที่ประสบความส�าเร็จมากขึ้น ในทางกลับกันส่ิงที่ต้องแบกรับคือ 

การรับประทานยาอย่างต่อเนื่องและตรงเวลาไปตลอดชีวิต เพื่อให้ตัวยามีประสิทธิภาพในยับย้ังและ 

ควบคุมเชื้อเอชไอวีที่อยู่ในร่างกาย และไม่ให้เชื้อเกิดการกลายพันธุ์และดื้อยา

ปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในการดูแลตนเองของผู้ติดเช้ือเอชไอวีคือการรับประทานยาต้านไวรัส 

และการดูแลตนเองควบคู ่กันไป เพื่อให้ไม่เส่ียงต่อโรคฉวยโอกาส ดังน้ันผู้ติดเชื้อเอชไอวีต้องมีวินัย 

ในการรับประทานยาที่ดีมากตั้งแต่เริ่มต้นให้ยา (กรมควบคุมโรค, 2557) ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลาย 

ด้านเป็นอย่างมากเพื่อส่งเสริมให้ผู ้ติดเช้ือเอชไอวีรับประทานยาอย่างต่อเน่ือง จากการศึกษาพบว่า 

การรับประทานอย่างสม�่าเสมอในผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งในไทยและต่างประเทศมีเพียง 40-68% เท่านั้น  

(กมลรตัน์ อินธศิกัด์ิ, 2551; Mohammed et al., 2004; Cauldbeck et ai., 2009) ในประเทศไทยมกีารคาดการณ์ 

ว่าจะมอัีตราการดือ้ยาสงูถงึ 30% ในปี พ.ศ. 2563 (เชดิเกยีรต ิแกล้วกสกิิจ, 2552) ปัจจยัเสีย่งทีม่คีวามสมัพนัธ์ 

กับการเกิดภาวะการรักษาด้วยยาด้านไวรัสล้มเหลว ได้แก่ การรับประทานยาอย่างไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  

และไม่ต่อเนื่องอย่างสม�่าเสมอ มีผลถึงร้อยละ 95 (ศุภมาศ อุ่นสากล, 2558) 

ประเด็นดังกล่าวผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส�ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ท�างานร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี  

ซึ่งผู้วิจัยได้รับข้อมูลเบ้ืองต้นจากตัวแทนแกนน�ากลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยเพาเวอร์ทีน (Raksthai Power Teens) 

พบเหตุทีก่�าลังประสบในกลุม่สมาชกิ ไม่ว่าจะเป็น สมัพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้บรกิารกบัผูร้บับรกิาร คณุลกัษณะ

เฉพาะของผู้รับบริการ ความเชื่อด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม รวมไปถึงการตีตรา ล้วนส่งผลต่อ 

การเข้ารับการรักษาและการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับที่ Lynda et al. (2008, p. 205 - 209) 

กล่าวไว้ว่า การจดัการกบัภาระยาท่ีเกดิขึน้ในระยะยาว โดยเฉพาะการจดัการความยุ่งยากในการรับประทานยา 

ตามเวลาที่ก�าหนด ซึ่งในการจัดการตนเอง ณ จุดนี้ไม่ใช่แค่เพียงทางกายภาพเท่านั้น แต่การจัดการใน 

ด้านจิตใจที่ต้องเผชิญกับปัญหาก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญเช่นกัน อีกท้ัง ประเด็นดังกล่าวตรงกับงานศึกษาวิจัยของ 

สุพิณญา คงเจริญ และคณะ (2556) ที่ค้นพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเป็น 

ระยะเวลานาน เช่น ผูท้ีม่คีวามดันโลหิตสงูทีต้่องรับประทานยาควบคูไ่ปกับการคมุอาหารและการออกก�าลังกาย  

พบผู้ป่วยที่ขาดการมาตรวจตามนัดและไม่รับประทานยาอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของอชิรญา เอกจิตต์ และคณะ (2556) ที่ค้นพบว่า ในการเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอดพบว่า 
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ผู ้ป่วยที่รับประทานยาไม่ถูกต้องและไม่ต่อเน่ือง ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลและเสียชีวิตหลังจากนั้น  

รวมถึงเกิดการแพร่เชื้อไปสูงผู้อื่นด้วย 

ทัง้นี ้ประเด็นปัญหาทีพ่บข้างต้นในงานวจิยัของ สุพณิญา คงเจริญ และคณะ (2556) ได้ใช้แนวคดิ 

การก�ากับตนเอง เข้ามาช่วยให้ผู ้ป่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการรักษากลุ่มผู ้ป่วยความดันโลหิตสูง  

หลงัจากเข้ารบัโปรแกรมการก�ากบัตนเอง พบว่ามค่ีาเฉล่ียคะแนนสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสอดคล้อง

กบังานวจิยัของอชิรญา เอกจติต์ และคณะ (2556) ทีพ่บว่า หลงัได้รบัโปรแกรมการก�ากบัตนเองมคีะแนนเฉลีย่

เพิ่มข้ึนเช่นกัน จากการทบทวนสถานการณ์ทั่วไป ประเด็นปัญหา การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และผลการวิจัย  

ท�าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การก�ากับตนเอง (Self-regulation) จะเข้ามาช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการฝึกฝน 

ในการวางแผน ควบคุม และก�ากับพฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้สามารถสร้างแรงจูงใจและมีพฤติกรรม 

ทางด้านบวก (เสรี ใหม่จันทร์, 2553; กชมล ธนะวงศ์, 2556) 

อน่ึง การก�ากับตัวเองอาจเข้าไปสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการรักษาและการรับประทานยา

อย่างต่อเน่ืองและตรงเวลามากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นการก�ากับตนเองยังน�าไปสู่การเสริมสร้างการดูแลตนเอง 

(Self-care) ในตัวบุคคลได้อีกด้วย โดยการริเร่ิมกระท�ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองอย่างจงใจ  

เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเอง (สว่าง นันทจันทร์, 2549; สตกมล แก้วมา, 2552)  

ซึ่งสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับการวิจัยของ กชมล ธนะวงศ์ และจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557)  

พบว่า หลังจากที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัยการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้ทฤษฎีการก�ากับตนเอง ผลพบว่า 

มีการพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขปฏิบัติและสุขนิสัยทางสุขภาพท่ีดีข้ึน และเพื่อให้ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีเกิด 

การปรับพฤติกรรมการดูแลตนเอง จึงต้องอาศัยบรรยากาศที่เหมาะสมและปลอดภัย ท้ังนี้การปรึกษา 

เชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลจึงถือเป็นวิธีการหนึ่งที่อาจจะท�าให้ผู ้ติดเชื้อเอชไอวีมีการก�ากับตนเอง 

และดูแลตนเองได้ดีขึ้นในการรับประทานยาและการเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผสมผสาน 

(Eclectic approach in counselling) ทฤษฎีอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่าง ทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง  

(Person-centered counseling) ผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism approach) เพื่อให้เกิด 

ความเหมาะสมกับความต้องการและจดุมุง่หมายของผูรั้บการปรึกษา ผูวิ้จัยจึงสนใจทีจ่ะศกึษาการดูแลตนเอง

ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเพื่อพัฒนาการดูแลตนเองโดยใช้การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลในผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคลทีม่ต่ีอการก�ากับตนเองในการดแูลตนเอง

ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผูติ้ดเชือ้เอชไอว ีคอืผูไ้ด้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่าเป็นผูท้ีไ่ด้รบัเชือ้ Human Immunodeficiency 

Virus กล่าวคือ พบแอนติบอดีต่อเช้ือโรคเอดส์หรือผู้ที่ตรวจพบเชื้อโรคเอดส์ในเลือด (HIV-RNA หรือ  

HIV-DNA) ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจ�านวน CD4 อยู่ปริมาณที่เหมาะสมหรือมากกว่า 200 เซลล ์

ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร และปราศจากโรคฉวยโอกาส แต่กระน้ันผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจไม่พัฒนาอาการจน 

เป็นผู้ป่วยโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเต็มขั้น (อนุวัฒน์ กีระสุนทรพงษ์, 2559; Honestdocs, 2017; 

Pobpad, 2016)

2. แนวคิดเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และการก�ากับตนเอง

การดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (Self-care) คือ การที่ผู้ติดเช้ือเอชไอวีริเริ่มแสดงกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองอย่างจงใจ โดยการมุ่งเน้นไปท่ีการก�ากับ ควบคุมความคิดและการกระท�า 

ของตนเอง เริม่ตัง้เป้าหมายในการก�าหนดการกระท�าทีแ่สดงถึงการดแูลตนเอง เพือ่สร้างแรงจงูในการกระท�า  

และริเริ่มกระท�ากิจกรรมน้ันอย่างจงใจ เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลตนเอง โดยมีจุดประสงค์ 

ในการด�ารงชีวิต รักษาความมีสุขภาพที่ดีของตน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ในสภาวะที่มี 

ความเบี่ยงเบนทางสุขภาพ (อชิรญา เอกจิตต์ และคณะ, 2556; สุพิณญา คงเจริญ และคณะ, 2556;  

สว่าง นันทจันทร์, 2549; สตกมล แก้วมา, 2552) 

งานวิจัยดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางการศึกษางานวิจัยนี้โดยใช้ การก�ากับตนเอง 

(Self-regulation) เป็นตัวแปรที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมด้านบวกและสร้างแรงจูงใจในการรับประทาน

ยาและการเข้ารับการรักษามากขึ้น เนื่องด้วยการก�ากับตนเองจะช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมและยับยั้ง

พฤติกรรมของตนเอง ด้วยทักษะและการลงมือท�าในสิ่งที่เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของตนเอง  

ผ่านกระบวนการวางแผน ควบคุม และก�ากับพฤติกรรมของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของตนเองไปสู่พฤติกรรมเป้าหมายที่ต้องการ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและการควบคุมพฤติกรรม  

เพื่อให้เกิดการกระท�าที่มาจากความพึงพอใจโดยเนื้อแท้ (เสรี ใหม่จันทร์, 2553; กชมล ธนะวงศ์ และจินตนา 

สรายุทธพิทักษ์, 2557) ดังนั้นการก�ากับตนเองอาจเข้าไปสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น

3. แนวคิดเกี่ยวกับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล เป็นกระบวนการเชิงสัมพันธภาพจากการสื่อสาร 

แบบสองทางระหว่างผูใ้ห้การปรกึษากับผูร้บัการปรกึษา โดยผูใ้ห้การปรกึษาคอืนกัวชิาชีพทีผ่่านการฝึกอบรม 

ให้มีความรู้ ทักษะ และความเช่ียวชาญ เพื่ออ�านวยให้ผู ้รับการปรึกษาได้ส�ารวจตนเองทั้งความคิด  

ความรู้สึก พฤติกรรม และความหมายในชีวิต เพื่อท�าความเข้าใจถึงปัญหาหรือความกังวลใจและแสวงหา

หนทางแก้ไขได้ด้วยศักยภาพของตนเอง แล้วน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีความสุขมากยิ่งขึ้น (เสรี ใหม่จันทร์, 2556) 
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อกีทัง้กระบวนการนีอ้าจน�าไปสูก่ารพฒันาการดแูลสขุภาพ เพือ่แสวงหาหนทางในการด�ารงรักษา 

ความผาสุขทัง้ร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคมในสภาวะทีม่คีวามเบีย่งเบนทางสุขภาพ (สว่าง นันทจนัทร์, 2549) 

โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้การปรึกษาเชิงวิทยาแบบผสมผสาน (Eclectic approach in counselling) ซึ่งเป็น 

การผสมผสานทฤษฎีอย่างมีจุดมุ่งหมาย เน่ืองจากมุมมองของทฤษฎีส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทางเดียวกัน

ว่าการก�าหนดเป้าหมายของผู้รับบริการเป็นสิ่งความส�าคัญมาก จึงต้องน�าแนวคิดทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้กับ

ความต้องการและจุดมุ่งหมายของผู้รับการปรึกษา โดยบทบาทนี้จะอยู่บนฐานของการนิยามถึงบทบาทของ 

ผูใ้ห้การปรกึษาเองและประเมนิว่าสิง่ไหนคอืหน้าทีท่ีส่�าคญัทีสุ่ดในระหว่างการปรึกษา (Corey, 2012, p. 443-444)

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดพฤติกรรมนิยม (Behaviorism Approach) โดยมีหลักความเชื่อว่า 

มนุษย์เป็นผู้สร้างและเป็นผลผลิตของสิ่งแวดล้อมที่ตนสร้างขึ้น การกระท�าของมนุษย์จึงเกิดจากอิทธิพล 

ของสิ่งแวดล้อมภายนอก มนุษย์จึงมีลักษณะที่เป็นกลาง พฤติกรรมที่เกิดข้ึนเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้า  

การเรยีนรูส่ิ้งเหล่านัน้จงึเกิดจากการเชือ่มโยงระหว่างสิง่เร้าและการตอบสนอง (Rimm & Cunningham, 1985 

อ้างใน ดวงมณี จงรักษ์, 2549; สยุมพร ศรีมุงคุณ, 2559) โดยหลักแนวคิดนี้อาจช่วยส่งเสริมให้เกิดการดูแล

ตนเอง ผ่านการเข้าสู่กระบวนการการก�ากับตนเองจากการเรียนรู้ที่สามารถสังเกตและวัดการเปลี่ยนแปลง

การดูแลตนเองได้ จากการเสริมแรงที่จะเข้ามาช่วยผ่านการวางเงื่อนไขในการดูแลตนเองที่เป็นเป้าหมาย  

อกีทัง้ในระหว่างกระบวนการปรกึษาเชงิจติวทิยานัน้อาจต้องเพิม่สิง่เร้าและเสรมิแรงไปเรือ่ยๆ ตลอดระยะทาง 

ของกระบวนการ เพื่อก�ากับ ควบคุม และยับยั้งอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองมิให้ออกจากเป้าหมาย  

เพ่ือคงไว้ซ่ึงการก�ากบัตนเองในการดแูลตนเอง และอาจเป็นวธิกีารทีจ่ะช่วยให้ผู้ตดิเชือ้เอชไอวสีามารถเรียนรู้

ในการหาแรงเสรมิหรอืรางวลัให้กบัตนเองได้ด้วยตวัเอง เพือ่ให้การดแูลตนเองนัน้แสดงออกมาอย่างต่อเนือ่ง 

และสามารถคงไว้ได้ และผูว้จัิยได้ใช้วธิกีารผสมผสานเข้ากบัทฤษฎยีดึบคุคลเป็นศนูย์กลาง (Person-centered 

Counseling) ที่เช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีแนวโน้มที่จะไปสู่การแสวงหา เพ่ือพัฒนาไปสู่ภาวะสัจการแห่งตน  

มีศักดิ์ศรี มีคุณค่า น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ มีอิสรภาพในการตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเอง อีกทั้งมนุษย์

ต้องการความรกั ความเอาใจใส่ และการยอมรับจากผู้อ่ืน มนุษย์มคีวามพยายามจะมุง่ไปข้างหน้า เพือ่พฒันา 

ตนเองไปสูก่ารเป็นบคุคลผูท้ีใ่ช้ศกัยภาพของตนเองได้เต็มที ่(Fully Functioning Person) (ธีรวรรณ ธีระพงษ์ 2550) 

ที่เกิดจากการก�ากับตนเอง และส่งผลต่อการดูแลตนเองได้

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว้จิยัใช้การปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคลตามแนวคดิแบบยึดบคุคลเป็นศนูย์กลางผสมผสาน 

กับแนวคิดพฤติกรรมนิยม เพื่อเสริมสร้างการดูแลตนเองตามแนวคิดของ Orem (1995) ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ปัจจัยส่วนบุคคล
- อายุ
- มีผลคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับปานกลางถึงต�่า
- มีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคฉวยโอกาสหรือเข้าสู่ระยะเอดส์

การดูแลตนเองและการก�ากับตนเอง และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แบบรายบุคคล ตามแนวคิดแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางผสมผสาน

กับแนวคิดพฤติกรรมนิยม

การก�ากับตนเอง

ในการดูแลตนเอง

ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย
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สมมติฐานการวิจัย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล จะมีการดูแลตนเองเพิ่มข้ึนหลัง

เข้าสู่กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีเดี่ยว (Single-case experimental design)  

เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประยุกต์ โดยจะมุ่งเน้นที่การตรวจสอบพฤติกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในแต่ละบคุคล โดยใช้วธีิการรวบรวมข้อมลูผ่านการสังเกตลักษณะและพฤตกิรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในการดูแล

ตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยมีการบันทึกลักษณะและพฤติกรรมทั้งหมด 3 ช่วง ช่วงแรกคือก่อนเข้าร่วม 

การปรึกษา ช่วงที่สองคือการเปลี่ยนแปลงระหว่างการปรึกษา และช่วงที่สามคือเมื่อส้ินสุดการปรึกษาด้วย  

ร่วมกบัให้ผูร้บัการปรกึษาท�าแบบประเมนิพฤติกรรมการดแูลตนเองทัง้ 3 ช่วง เพือ่มุง่ตรวจสอบการเปลีย่นแปลง 

การดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยศึกษาว่าเงื่อนไขหรือการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่จัดขึ้นนั้นเป็นสาเหตุ

ที่แท้จริงของผลหรือการดูแลตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ (Shaughnessy & Zechmeister, 1985)

งานวิจัยครั้งน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลสวนปรุง 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 เลขที่โครงการวิจัย SPH.IRB018/2563 SCs_ful

1. กลุ่มตัวอย่าง

ผู ้วิจัยใช้การสุ ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling method) โดยเข้าไปประชาสัมพันธ์ 

เพื่อค้นหาบุคคลที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย อีกทั้งเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีจ�านวนอย่างน้อย  

3 คน (Collective case) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและธรรมชาติของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล  

โดยให้ผู ้เข ้าร่วมการวิจัยเข้าสู ่กระบวนการปรึกษาทีละคน เพื่อให้ได้ผลของการวิจัยที่สนับสนุนไป 

ในทางเดียวกันอย่างชัดเจน และความมั่นใจในข้อสรุปผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการที่มีต่อการดูแล

ตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (ชาย โพธิสิตา, 2550) โดยมีเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) คือ เป็นผู้ที่มีอายุ  

18-25 ปี ซ่ึงอยู่ในช่วงวัยตามกลุ่มเยาวชนรักษ์ไทยเพาเวอร์ทีนเสนอมา มีสภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค

แทรกซ้อนทีเ่ป็นโรคฉวยโอกาสหรอืเป็นผูท่ี้เข้าสูร่ะยะเอดส์ ได้ผลคะแนนพฤตกิรรมการดแูลตนเองในระดบัท่ี 

ปานกลางถึงต�่า และสามารถเข้าร่วมกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจนสิ้นสุดกระบวนการ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง  

และข้อมูลที่ได้ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

  2.1.1 แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง

  แบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของของผูติ้ดเชือ้เอชไอว ีสร้างตามกรอบแนวคิด 

ทฤษฎีการดูแลตนเองของ Orem โดย สว่าง นันทจันทร์ (2549) ซึ่งมีค่าการตรวจสอบความตรงของ 

เน้ือหา (Content validity) และค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 

(Cornbach’ alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.8 และ 0.7 ตามล�าดับ ผู้วิจัยจึงไม่ได้ท�าการตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือซ�้าเนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
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ระดับการดูแลตนเอง (คะแนน)

ต�่า ปานกลาง ดี

การดูแลตนเองโดยรวม 46–58 59–71 72–88

  2.1.2 ข้อมูลที่ได้ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยรวบรวมข้อมูลลักษณะ 

และพฤติกรรมผ่านการบอกเล่าและการสังเกตพฤติกรรมของผู ้ติดเชื้อเอชไอวีเองตลอดกระบวนการ  

ซึ่งในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะไม่มีโปรแกรมที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต  

ขึ้นอยู่กับเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ผู้รับการปรึกษาท่ีจะเปิดเผยออกมาในแต่ละกรณี เคร่ืองมือในการวิจัยครั้งนี ้

จึงเป็น ผู ้วิจัยเองในสถานะของผู ้ให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยการรวบรวมลักษณะและพฤติกรรม 

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปของแต่ละบคุคล ผ่านการบอกเล่าและการสังเกตพฤตกิรรมของผู้ตดิเชือ้เอชไอวเีอง ร่วมกบั 

ทักษะการสังเกต (Observation skill) จากพฤติกรรมการพูด ท่าทาง ภาษาที่ใช้ ว่ามีความขัดแย้งหรือ 

สอดคล้องกันอย่างไร รวมถึงการสะท้อนอารมณ์เบื้องลึกของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มักไม่แสดงออกผ่านค�าพูด  

ซึ่งจะท�าให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมการวิจัย (เสรี ใหม่จันทร์, 2556) ตลอดกระบวน 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยา แล้วใช้การบันทึกพฤติกรรมตรง (Anecdotal report) ในเชิงพรรณนา (ศรีเรือน  

แก้วกังวาล, 2549)

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลตามแนวคิด

ยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม โดยผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเข้าสู่กระบวนการวิจัย

โดยการเข้าสู่กระบวนการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล สัปดาห์ละ 1 ครั้งหรือตามวันที่ได้นัดหมาย

ในแต่ละครั้ง จ�านวน 10-12 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที/ครั้ง ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน หรือจนกว่า

จะยุติกระบวนการ

3. การด�าเนินการวิจัย

 3.1 ระยะก่อนการวิจัย ผู้วิจัยได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายผ่านแกนน�าท่ี

ท�างานร่วมกับผู้ติดเช้ือเอชไอวี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างต้องมีการยินยอมและความสมัครใจเข้าร่วม หลังจากนั้นได้

ท�าการคัดกรองผู้สมัครเข้าร่วมวิจัยโดยการท�าแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองก่อนเข้าร่วมการวิจัย 

(Pretest) เพื่อให้ได้ผู้เข้าร่วมการวิจัยตามกรอบคุณสมบัติที่ได้ก�าหนดไว้

 3.2 ระยะการทดลอง ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เข้าร่วมการวิจัย จะได้รับเอกสารช้ีแจงรายละเอียด

และหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมวิจัยแต่ละคนจะเข้าสู่กระบวนการ 

การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลจ�านวน 5 ครั้ง และในครั้งที่ 5 ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้ท�าแบบประเมิน

อีกครั้งเป็นการวัดในช่วงกลางของกระบวนการ และท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสังเกตลักษณะ 

และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของบุคคล โดยมีการบันทึกลักษณะและพฤติกรรมตลอดกระบวนการ

 3.3 ระยะหลงัการทดลอง หลังจากกระบวนการการปรึกษาเชงิจติวทิยาแบบรายบุคคลส้ินสดุลง  

กลุม่ตวัอย่างจะได้ท�าแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองอกีคร้ัง (Posttest) เพือ่น�าคะแนนไปวเิคราะห์ทาง

สถิติต่อไป โดยเปรียบเทียบคะแนนที่ได้ทั้งก่อนการปรึกษา ระหว่างการปรึกษา และหลังการปรึกษา
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4. ขั้นสิ้นสุดการทดลอง

ผู้วิจัยท�าการตรวจวัดคะแนนพฤติกรรมการดูแลตนเองแล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ผลพฤติกรรม

การดูแลตนเองทั้ง 3 ช่วง และจากการรวบรวมข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมผ่านการบอกเล่าและการสังเกต

พฤติกรรมของผูต้ดิเชือ้ไอวตีลอดกระบวนการปรกึษาเชงิจิตวทิยา จากนัน้น�าผลมารายงานเป็นระดบัพฤตกิรรม

การดแูลตนเองของผูร้บัการปรกึษาแต่ละคนเป็นแผนภมู ิร่วมกบัข้อมลูเชงิคณุภาพจากการใช้แนวคดิการผสม

ผสาน (Eclectic approach) ระหว่างแนวคิดยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมนิยม

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยลักษณะข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้าร่วมการวิจัย มีทั้งหมด 4 คน เป็นเพศชาย 2 คน  

และเพศหญิง 2 คน สถานภาพโสด อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 18-25 ปี ไม่มีโรคแทรกซ้อนที่เป็นโรคฉวยโอกาส  

อกีทัง้ผลการวเิคราะห์ข้อมลูได้จ�าแนกออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ผลการวจิยัเชงิปริมาณ และผลการวิจยัเชงิคณุภาพ

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเอง 

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในช่วงก่อน ระหว่าง และสิ้นสุดการปรึกษา ผลการวิจัยพบว่า ระดับคะแนนพฤติกรรม

การดแูลตนเองของกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 4 คน มแีนวโน้มเพิม่ข้ึน ID001 ก่อนเข้าร่วมมผีลคะแนน 54 คะแนน  

(ต�่า) เมื่อเทียบหลังเข้าร่วมมีผลคะแนน 84 คะแนน (ดี) ID002 ก่อนเข้าร่วมมีผลคะแนน 67 คะแนน  

(ปานกลาง) เมื่อเทียบหลังเข้าร่วมมีผลคะแนน 72 คะแนน (ดี) ID003 ก่อนเข้าร่วมมีผลคะแนน 57 คะแนน 

(ต�่า) เมื่อเทียบหลังเข้าร่วมมีผลคะแนน 74 คะแนน (ดี) และ ID004 ก่อนเข้าร่วมมีผลคะแนน 57 คะแนน (ต�่า) 

เมื่อเทียบหลังเข้าร่วมมีผลคะแนน 73 คะแนน (ดี) ดังนี้

ภาพที่	2	แผนภูมิแสดงผลคะแนนการดูแลตนเองของผู้เข้าร่วมการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

ตามแนวคิดแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางผสมผสานกับแนวคิดพฤติกรรมนนิยม
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2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลลักษณะและพฤติกรรมผ่านการบอกเล่า 

และการสังเกตพฤติกรรมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเองตลอดกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยา โดยมีสาระส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้

 2.1 การตระหนักในสภาวะสขุภาพของตนเอง ทีท่�าให้ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัได้เข้าไปส�ารวจปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและรับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองก�าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการเริ่มดูแลตนเอง 

ดังนี้ “ช่วงหลังมีอาการไม่สบายครับ” “อยากจัดสรรเวลาไปท�าอย่างอื่น (ที่เป็นการดูแลตัวเอง) มากขึ้นครับ” 

: ID001 “เราก็ไม่ได้มั่นใจว่าเราจะดูแลตัวเองได้ดีขนาดไหน” : ID002 “บทเรียนที่เคยเจอมาละก็จะไม่กลับ

ไปแล้ว มันแย่และก็ทรมานมากในช่วงนั้น” “หนูไม่ค่อยได้กินน�้าบ่อยก็คือมันไม่ค่อยชอบกินน�้าด้วย หมอก็

เคยบอกว่าอาการผิวเหลืองก็มาจากกันที่เราแบบกินน�้าน้อย” : ID003 “การมีสุขภาพที่ดีคือการที่เราไปท�า

กิจกรรมอย่างอื่นได้เต็มที่ค่ะถ้าเราป่วยเราเป็นอะไรไปเราก็จะท�าอะไรไม่ได้เราก็ต้องรักษาสุขภาพของเราเอา

ไว้ให้สุขภาพแข็งแรงเต็มที่ก่อนค่ะ” : ID004

 2.2 ความต้องการดูแลตนเองจากภายใน ท่ีเกิดจากการรับรู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง  

แล้วเกิดความรูส้กึอยากหันกลบัมาดูแลตนเอง ดังนี ้“กเ็หน็จดุอ่อนในการดแูลตวัเองมากขึน้ว่าเราควรจะดแูล

ตัวเองตรงไหนบ้าง เพื่อที่จะสามารถน�ามาพัฒนาปรับปรุงการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับ” : ID001 “การดูแลสุขภาพ

ตัวเองอย่างน้อยเราก็ต้องดูแลตัวเองก่อนในช่วงน้ี แล้วก็ควบคู่กับการดูแลคนในครอบครัวไปด้วย เขาก็เป็น

เหมือนแรงผลักดันให้กับเราในการรักษาตัวเองได้ในตอนนี้ครับ” : ID002 “อยากมีบ้าน อยากมีรถ อยากมี

ครอบครัวที่แบบไม่ขาดท้ังพ่อท้ังแม่อะไรแบบเนี้ย ตั้งใจว่าถ้าอยู่กับแฟนคนนี้ก็คือถ้ามีลูกก็จะต้ังใจกินยาดีๆ  

ทัง้สองคน เพือ่ไม่ให้ลกูเป็นด้วย จะตัง้ใจกนิแล้วก็จะตัง้ใจสร้างอนาคตมนัแบบให้สมบรูณ์แบบท่ีสุดค่ะ” : ID003 

“เราสามารถใช้เวลากับคนที่เรารักได้ยาวนานขึ้น เลยต้องกินยาตรงเวลาแบบนี้ค่ะ” : ID004

 2.3 การตั้งเป้าเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงมือกระท�า เป็นการริเร่มแสดงการกระท�าการดูแล

ตนเองอย่างจงใจ โดยต้ังจุดหมายเก่ียวกับการดูแลตัวเอง ดังนี้ “ช่วงนี้พยายามปรับเวลานอนมากขึ้นครับ  

จะได้กนิยาให้ตรงเวลา” : ID001 “เราทิง้คนส�าคญั (แม่) ไม่ได้ครับ” : ID002 “ผวิตวัเองมนัเปล่ียนเราก็เลยอยาก

เริ่มค่ะ รู้สึกว่าตัวเองกินน�้าน้อยแล้วสีผิวเปลี่ยนด้วยก็เลยพยายามที่จะดื่มน�้าเยอะ” : ID003 “ถ้าเราแข็งแรงดี

เราก็คงท�าอะไรก็ได้ คนอื่นจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเพราะว่าในช่วงไหนที่เราไม่สบายยายก็จะโทรตามเราตลอดว่า

ไปหาหมอหรือยัง กินยาหรือยัง” : ID004

 2.4 การตอบสนองความรู้สึกในการดูแลตนเอง หลังจากการได้ริเร่ิมกระท�าการดูแลตนเอง

แล้ว เกิดเป็นผลตอบรับของการดูแลตนเองกลับมา ดังนี้ “ภูมิใจที่ไปถึงเป้าหมาย ภูมิใจที่ได้ไปถึงเป้าหมาย

ด้วยตัวเอง” “มันท�าให้เรารู้สึกมีความสุขขึ้น แล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิต ก็เหมือนมันได้กลับมาดูแลตัวเอง

มากขึน้” : ID001 “ได้เหน็ตวัเองเข้มแข็งข้ึน แล้วกเ็ก่งขึน้ไปอกีระดบัหนึง่ จาก Level เลก็ๆ แล้วกอ็พัเลเวลใหม่ 

Transform ใหม่” : ID002 “เห็นตัวอย่างเช่นว่าหน้าใสขึ้นมันก็เป็นก�าลังใจที่ดี ที่ท�าให้เรารู้สึกอยากท�ามันไป

เรื่อยๆ ค่ะ แต่ถ้าแบบเขาชมแบบผิวใสขึ้นมันก็เห็นผลจริงจากการที่เรากินน�้าเยอะค่ะ” : ID003 “เราอยู่บ้านก็

เพือ่เป็นการสร้างความสบายใจให้กับคนในครอบครวัเราแล้วกเ็ป็นการสร้างความสบายใจให้กบัเราแม้จะบ้าง

เล็กน้อยแต่ก็ยังดี” : ID004
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 2.5 การเสรมิแรงทีค่อยกระตุ้นให้ถึงเป้าหมาย เป็นขัน้ตอนการหาแรงเสริมเพือ่เข้ามากระตุน้

ให้ผู้รับการปรึกษาได้มีแรงในการแสดงพฤติกรรมการดูแลตนเองต่อไป ดังนี้ “การมีเป้าก็เป็นตัวที่กระตุ้นให้

เราไปต่อได้” “ดีใจครับที่คะแนนขึ้นเพิ่มมากขึ้นและคิดว่าน่าจะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นคะแนนก็เลยสูงขึ้น”: ID001  

“ก็เพราะว่าครอบครัวเป็นแรงผลักดันท่ีดีที่สุดให้กับเราในตอนนี้ครับ เป็นก�าลังใจที่ดีที่สุดแล้ว” : ID002  

“จะท�าแบบนีไ้ปเรือ่ยๆค่ะ เรารกัตวัเองมากขึน้ เราเลอืกที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นคะ่ ไม่ปล่อยปะละเลยเหมือน

ตอนนั้นค่ะ” : ID003 “ต้องให้เขา (ยาย) ทุกข์ใจเร่ืองของเรา และเขาก็อายุเยอะแล้ว จะให้เขามาทุกข์ใจ 

เรื่องของเราอีกมันก็คงไม่ใช่ค่ะ” : ID004

 2.6 การเพ่ิมสิ่งเร้าและเสริมแรงอย่างต่อเน่ือง ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้เห็นวิธีการที่จะท�าให้ 

มกีารดแูลตนเองเพิม่มากขึน้ แล้วหาวธีิการใหม่ๆ ในการสร้างความท้าทายในการดแูลตนเองต่อ ดงันี ้“อยาก

พัฒนาตัวเอง อยากท้าทาย อยากได้รับความสบายใจมากขึ้น” : ID001 “เราเจ็บตัว (เจ็บป่วย) ไม่เท่าไหร ่

แต่คนรอบข้างที่เห็นเราเจ็บตัวเขาจะเจ็บกว่าเราอีก” : ID002 “เราจะเลิกท�าตอนนี้แล้วมันก็จะเหมือนกลับ

ไปเร่ิมใหม่อีกครั้งหน่ึง คือเราไม่อยากเริ่มใหม่แล้ว เราจะท�าก็ท�าให้สุดไปเลย” : ID003 “ถ้าเราเป็นอะไรไป

อีกยายก็คงคิดมาก เป็นห่วงเราเหมือนเมื่อก่อน ยิ่งเขาไม่สบายใจก็จะท�าให้เขาไม่สบายไปด้วยค่ะ” : ID004

 2.7 การเข้ามามีส่วนช่วยของกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาฯ ที่เข้ามามีส่วนเอื้ออ�านวย 

ให้เกดิกจิกรรมการดูแลตนเองของผูเ้ข้าร่วมการวจิยั ดงันี ้“ได้เหน็ช่องทางในการทีจ่ะสามารถพฒันาตวัเองได้ครบั”  

“เห็นการดูแลตัวเองจากครั้งที่ผ่านๆมามันก็ดีข้ึนเร่ือยๆนะครับผม ได้รีเฟคชันความรู้สึกของตัวเองครับผม  

มันท�าให้เราเห็นภาพว่า เราจะต้องกลับไปในทางทิศไหนมากข้ึนหรือเราควรเสริมตรงไหนให้ดี” : ID001  

“ได้เห็นมุมมองของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเราเก่งเหมือนกันนะ” “Happy ครับ วันนี้รู้สึกเต็มมาอีกนิดนึงครับ” :  

ID002 “ย่ิงเราพูดเราคิดมันยิ่งท�าให้เรารู้สึกอยากท�าไปเร่ือยๆค่ะ พอได้เล่ามันอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าเรา 

จะท�าแบบนี้แล้วเราก็ต้องท�าให้ได้” “ได้พลังบวกค่ะ เพราะว่าถ้าเราคิดเราก็เหมือนได้พลังเรื่อยๆ ค่ะ ยิ่งเราได้

แชร์พลังให้กับคนอื่นมันยิ่งรู้สึกมีความสุขค่ะ” : ID003 “อย่างน้อยก็ได้ระบายมันออกมานิดนึง” “ก็มีความสุข

ขึ้นค่ะเพราะว่าได้มีการพูดคุยได้เล่าเรื่องราวที่อยู่ในใจของเราออกมา” : ID004

อภิปรายผลการวิจัย

การศกึษาผลของการปรกึษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคลทีม่ต่ีอการดแูลตนเองในผูติ้ดเชือ้เอชไอวี 

ในครัง้น้ี ผลการวจัิยสนบัสนนุสมมตฐิานการวจิยัข้างต้น คอื ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัทกุคนมแีนวโน้มในการปรับเปล่ียน 

พฤติกรรมในระหว่างกระบวนการ โดยผู้รับการปรึกษาได้เกิดการตระหนักในสภาวะสุขภาพของตนเอง  

ซ่ึงสอดคล้องกบัการค้นพบของ เสร ีใหม่จันทร์ (2556) ท่ีว่า กระบวนการการปรึกษาเชงิจติวทิยาแบบรายบคุคล 

จะท�าหน้าที่เอ้ืออ�านวยให้กับผู้รับการปรึกษาให้เกิดการส�ารวจตนเองทั้งความคิด ความรู้สึก พฤติกรรม  

และความหมายในชีวิต เพื่อท�าความเข้าใจถึงปัญหาหรือความกังวลใจ และแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาได้

ด้วยศักยภาพของตนเอง แล้วน�าไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้ด�าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

มากยิ่งขึ้น

จากการตระหนักในสภาวะสุขภาพข้างต้นจึงน�าไปสู่ความต้องการท่ีจะดูแลตนเองจากภายใน 

จนกลายเป็นแรงจูงใจและลงมือท�าในกิจกรรมการดูแลตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว  

ซ่ึงสอดคล้องกบัอชิรญา เอกจติต์ และคณะ (2556) สุพณิญา คงเจริญ และคณะ (2556) และ สิทธชิยั ทองวร (2562) 

ที่ว่า การริเริ่มแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลตนเองอย่างจงใจน้ัน เร่ิมจากการมุ่งเน้นไปที่การก�ากับ  
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ควบคุมความคิดและการกระท�าของตนเอง แล้วเริ่มตั้งเป้าหมายในการก�าหนดการกระท�าที่แสดงถึง 

การดูแลตนเอง เพื่อสร้างแรงจูงในการกระท�า จึงน�าไปสู่ริเร่ิมกระท�ากิจกรรมน้ันอย่างจงใจ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการในการดูแลตนเอง ซึ่งสิทธิชัย ทองวร (2562) กล่าวว่า กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีให ้

ความใส่ใจต่อสถานการณ์เป็นกระบวนการทางความคิดที่ส�าคัญมากในการเริ่มก�ากับตนเอง

กระบวนการดังกล่าวในข้างต้นยังต้องอาศัยการเสริมแรงที่เข้ามาช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระท�า 

การดแูลตนเองจนถึงเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ และเกดิการเรยีนรูใ้นการเพ่ิมสิง่เร้าและเสริมแรงไปเรือ่ยๆ เพือ่ให้คงไว้ 

ซึง่การก�ากบัตนเองในการดแูลตนเองต่อไป ซึง่สอดคล้องกับการค้นพบของ เสรี ใหม่จนัทร์ (2553) กชมล ธนะวงศ์  

และจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) และ ชมนาด พจนามาตร์ และคณะ (2563) ท่ีว่า การก�ากับตนเองจะ 

ท�าให้บคุคลสามารถควบคมุและยบัยัง้พฤตกิรรมของตนเอง ด้วยทกัษะและการลงมอืทีเ่กดิจากความต้องการ

ที่แท้จริงของตนเอง ผ่านกระบวนการวางแผน ควบคุม และก�ากับพฤติกรรมของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ ด้วยการสร้างแรงจูงใจและการควบคุม

พฤติกรรม เพื่อให้เกิดการกระท�าที่มาจากความพึงพอใจโดยเน้ือแท้ ซึ่งไปในทางเดียวกันกับ Rimm &  

Cunningham (1985 อ้างใน ดวงมณี จงรักษ์, 2549) สยุมพร ศรีมุงคุณ (2559) และ ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์  

และคณะ (2562) ที่ว่า การคงไว้ในพฤติกรรมนั้นต้องเพิ่มสิ่งเร้าและเสริมแรงไปเรื่อยๆ ตลอดระยะทาง  

โดยอาศัยประสบการณ์ที่ตนเคยประสบความส�าเร็จในกระบวนการ เพื่อให้คงไว้ซึ่งการก�ากับตนเอง

อกีทัง้ผู้เข้าร่วมการวิจยัได้เรยีนรูใ้นการหาแรงเสรมิหรือรางวลัเพือ่ให้เกดิความภาคภมูใิจและตดัสิน

ใจที่จะลงมือกระท�าอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้การดูแลตนเองนั้นแสดงออกมาอย่างต่อ

เนือ่งและสามารถคงไว้ได้ โดยผลการวจิยัในครัง้นีผู้เ้ข้าร่วมการวจิยัได้เรยีนรูว่้าถ้าจะให้กจิกรรมการดแูลตนเอง

เป็นไปได้อย่างต่อเนือ่งนัน้ จะอาศยัต้องเสริมแรงเข้ามาช่วยผ่านการวางเง่ือนไขในการปรับเปล่ียนพฤตกิรรม

สู่เป้าหมาย ที่ได้ไปในทางเดียวกันกับการวิจัยของ กชมล ธนะวงศ์ และจินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2557) และ 

ธัญญาภรณ์ อุปมัยรัตน์ และคณะ (2562) พบว่า หลังจากที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 

โดยใช้การก�ากับตนเอง ผลพบว่ามีการพัฒนาพฤติกรรมด้านสุขปฏิบัติและสุขนิสัยทางสุขภาพที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกรณีเดี่ยว ซึ่งมีข้อจ�ากัดหลายด้านในการวิจัย

ทีส่่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมการวจิยัมจี�านวนน้อย ผูวิ้จยัจงึเหน็ว่าควรให้ความส�าคญักบัสุขภาพจติใจของผู้ตดิเชือ้เอช

ไอวีไปพร้อมๆ กับการรักษาสุขภาพกาย อีกทั้งในการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้จะเป็นการเสริมสร้างการดูแลตนเอง

ของผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีแต่กระน้ันสิง่ทีผู่วิ้จยัมองเหน็เพิม่ขึน้คอืผู้ตดิเชือ้เอชไอวีมกีารเหน็คณุค่าในตนเองมากขึน้ 

จึงน�าไปสู่การรักษาและการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดอัตราการเสียชีวิตและการแพร่เชื้อสู ่

ผู้อื่นได้ ผู้วิจัยจึงมองว่าการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอาจเข้ามาช่วยในการลดอัตราการแพร่เชื้อได้

ในแบบประเมนิพฤตกิรรมการดแูลตนเองของผู้ตดิเช้ือเอชไอวใีนคร้ังนี ้ถ้าน�าไปศกึษาต่อสามารถ

ปรับเปล่ียนให้เกิดความหลากหลายในการวัดและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันมากขึ้น 

เช่น ควรเพิม่ข้อค�าถามทีเ่ป็นข้อค�าถามทางด้านสุขภาพจติใจ หรือข้อค�าถามทีเ่ข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัของ 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีท่�าให้เกิดช่องว่างในประเมนิคะแนนหลายด้าน เป็นต้น อกีทัง้การศกึษาครัง้ต่อไป 

ควรเน้นการปรึกษาในรูปแบบที่สามารถเข้าร่วมได้แบบออนไลน์ จะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น
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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 ข้อมลูทีไ่ด้จากงานวจิยันีจ้ะท�าให้ผูส้อนภาษาไทยให้ชาวต่างชาตมิคีวาม

เข้าใจความมากน้อยในการใช้ค�าประสมหมวดหมู่ต่างๆของผู้เรียนชาวต่างชาติ ซึ่งผู้สอนสามารถต่อยอด 

ในการออกแบบแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติที่เหมาะสมได้

ค�าส�าคัญ : ค�าประสม, หนังสือเรียน, ชาวต่างชาติ

Abstract 

The objectives of this study were to explore the formation and classification of compound  

words found in three Thai learning books for foreigners consisting of two books for beginners  

and one intermediate learner’s book. A population of 308 compound words was found and  

a sample group of 159 compound words was selected. Compound words consisting of two simple 

words were selected but not those with the meaning of counting. A table containing compound  

word formation and a table containing compound word classification were used as tools.  

The study found four categories of compound word functions; the most frequently found were  

113 compound words that were nouns, followed by 44 compound words that were verbs,  

and the least frequently found compound words were one adverb and one preposition.  

Two categories of compound words were found according to their meanings: 96 concrete nouns  

and 63 abstract nouns. The findings from this research provide teachers of Thai to foreigners  
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with understanding about the extent to which foreign learners use compound words in various  

categories, and the teacher could then design Thai lessons suitable for foreign learners.

Keywords : Compound words, learning books, foreigners

บทน�า

ปัจจบัุนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศขยายวงกว้างมากขึน้ เนือ่งจากชาวต่างชาติ

สนใจเรยีนภาษาไทยมากขึน้ สถาบนัอดุมศกึษาของหลายประเทศเปิดหลักสูตรการสอนภาษาไทย ทัง้ในทวีป 

ยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเหนือ นอกจากน้ีประเทศไทยก็มีการเปิดหลักสูตรการสอน 

ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติอีกด้วย (สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, 2554) อย่างไรก็ตามการเรียนภาษาไทย 

ยงัคงมคีวามท้าทายส�าหรบัผูเ้รยีนภาษาไทยชาวต่างชาต ิเพราะลักษณะทางภาษาของภาษาไทยและภาษาแม่

ของผู้เรียนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเสียงวรรณยุกต์ พยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย รวมถึงระบบไวยากรณ์ 

เป็นต้น จงึอาจท�าให้เกดิความสบัสนได้ และหนึง่ในความท้าทายของผูเ้รียนทกุชาตคิอืการจ�าค�าศพัท์ภาษาไทย 

เพราะค�าศพัท์ในภาษาไทยทีผู่เ้รยีนต้องจ�าเพือ่การสือ่สารมหีลายชนดิ ทัง้ค�านาม ค�ากรยิา ค�าวิเศษณ์ รวมถงึ 

ชนิดของค�าตามการสร้างค�าในภาษาไทยก็มีหลายชนิดและมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างย่ิงค�าประสม 

ในภาษาไทยท่ีเกิดจากการรวมกันระหว่างค�าประเภทต่าง ๆ จนเกิดเป็นค�าใหม่ที่อาจมีความหมายแตกต่าง

จากค�าเดิมหรือมีเค้าโครงความหมายเดิมก็ได้

ค�าประสมคือค�าที่เกิดจากการน�าค�าที่มีความหมาย อย่างน้อย 2 ค�ามารวมกันแล้วเกิดเป็น 

ค�าใหม่ (สุนันท์ อัญชลีนุกูล, 2562) ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้วิจัยบทความน้ีในฐานะผู้สอนภาษาไทยแก ่

ชาวต่างชาติ พบว่า ผูเ้รยีนภาษาไทยชาวต่างชาตสิามารถสร้างประโยคได้มากขึน้หากจดจ�าค�าประสมได้มากขึน้  

เพราะค�าประสมคอืพฒันาการทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างค�ากับประโยค (สันต ิอ้ายเจริญ, 2560) ผู้เรียนมกัเร่ิมเรียน

จากค�าเดีย่วและพฒันาต่อไปเป็นค�าประสม จากนัน้กเ็ข้าสูก่ระบวนการสร้างประโยค นอกจากนีค้�าประสมบาง

ค�ายังมรีปูแบบทีส่ามารถคาดเดาได้ว่าค�าประสมน้ีน่าจะส่ือความหมายใด อาท ิค�าทีม่คี�าว่า “ใจ” อยู่ด้านหน้า 

หรือด้านหลังของค�า มักสื่อความหมายถึงลักษณะของมนุษย์ เช่น ใจร้าย ใจดี ใจบุญ หลายใจ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ค�าประสมเป็นค�าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และผู้เรียนชาวต่างชาติยังสามารถคาดเดา

ความหมายใหม่ได้จากโครงสร้างค�าของค�าประสม ซึง่ช่วยลดปรมิาณค�าทีต้่องจ�าลง อาทิ ผู้เรยีนจ�าความหมาย

ของค�าว่า “แม่” และค�าว่า “น�้า” ได้ เมื่อผู้เรียนเรียนค�าประสม “แม่น�้า” จะสามารถจ�าค�าน้ีได้อย่างง่ายดาย 

เพราะจ�าค�ามูลทั้งสองค�านี้ได้ก่อนแล้ว กล่าวคือ ผู้เรียนจ�าเพียงสองค�าคือค�าว่า “แม่” และ “น�้า” แต่ได้ถึง  

3 ความหมาย (ณฏัฐริา ทับทิม, 2559) จะเหน็ได้ว่าค�าประสมสามารถขยายขอบเขตการเข้าใจความหมายของค�า  

และช่วยในเรื่องการจ�าค�าศัพท์ใหม่ ๆ ที่มาจากค�าเดิมที่ผู้เรียนเคยเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และท�าให้ผู้เรียน

เรียนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น 

จากความส�าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาว 

ต่างชาติ 3 เล่ม โดยแบ่งเป็นระดับต้น 2 เล่ม และระดับกลาง 1 เล่ม เรียบเรียงโดย รัตน์เรขา ฤทธิศร (2557) 

ผูเ้คยเป็นอาจารย์ประจ�าทีม่หาวทิยาลยัพายพั สอนในรายวชิาสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาต ิ15 ปี คอืตัง้แต่ปี 

พ.ศ. 2541- 2556 รวมทัง้เปิดสอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาตโิดยไม่ขึน้ตรงกบัมหาวยิาลัยมาจนถงึปัจจบุนั 

ซ่ึงนบัว่ามปีระสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็นอย่างมาก ผู้วจิยัรวบรวมค�าประสมจากหนงัสือทัง้ 3 เล่มดงักล่าว  
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ได้ค�าประสมจ�านวนทั้งสิ้น 308 ค�า และคัดเลือกค�าประสมจากข้อมูลค�าประสมทั้งหมดเป็นจ�านวนค�าประสม 

159 ค�า ตามขอบเขตการคัดเลือกข้อมูลกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 1) ไม่เลือกจากค�าประสมที่มีความหมายเป็น

จ�านวนนับ เนื่องจากความหมายของค�าประเภทนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ยังคงเป็นจ�านวนนับแม้ว่า

จะรวมเป็นค�าประสมแล้วหรอืแยกออกเป็นค�ามลูกต็าม และ 2) เลือกค�าทีม่คี�าประสมทีเ่กิดจากค�ามลูรวมกนั 

2 ค�าเท่านั้น เนื่องจากธรรมชาติของผู้เรียนภาษาใหม่จะสามารถจดจ�าค�าที่สั้นกว่าได้ง่ายกว่า และไม่ซับซ้อน

มากเกินไป เพื่อให้ผู้เรียนชาวต่างชาติเข้าใจง่ายที่สุด จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ค�าประสม เพื่อให้ทราบประเด็น

การสอนค�าประสมในฐานะผูส้อนทีจ่ะต้องสอนให้ผู้เรยีนชาวต่างชาตเิรียนรูป้ระเภทของค�าทีน่�ามาสร้างเป็นค�า

ประสมรวมถึงความหมายของค�าประสม และสามารถน�าไปสูก่ารต่อยอดเพือ่สร้างแบบเรยีนทีเ่หมาะสมอนัมี

ความต่อส�าคัญชาวต่างชาติ และสามารถสร้างเทคนิคการเรียนภาษาไทยจากค�าประสมในอนาคตได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะการสร้างค�าประสมในหนงัสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาต ิในระดบัต้น 

และระดับกลาง

2. เพื่อศึกษาลักษณะความหมายของค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ  

ในระดับต้น และระดับกลาง

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

ผูว้จิยัวเิคราะห์การสร้างค�าประสมตามแนวคดิเรือ่ง “ค�าประสม” (วัลยา ช้างขวัญยนื และคณะ, 2555) 

ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับค�าประสมดังนี้ ค�าประสมคือค�าที่เกิดจากการน�าค�าอย่างน้อย 2 ค�ามารวมกัน  

ซ่ึงค�าดังกล่าวต้องเป็นค�าอิสระที่มีความหมายแตกต่างกัน แนวคิดเรื่อง “ค�าประสม” ดังกล่าวสอดคล้องกับ

แนวคดิเรือ่ง “การสร้างค�าประสมในภาษาไทย” (สุนนัท์ อัญชลนีกุลู, 2562) ทีอ่ธบิายความหมายของค�าประสม 

ในลักษณะเดียวกันว่า หากแยกค�าประสมออก ค�าที่แยกออกมาจะถูกเรียกว่า “ค�ามูล” หรือ “ค�าอิสระ”  

ซ่ึงค�าอิสระ คือ พยางค์หรือกลุ่มพยางค์ประกอบกันเป็นค�าที่มีความหมาย และสามารถอยู่เพียงล�าพังได้ 

(กาญจนา นาคสกุล, 2551)

นอกจากนี้ในการศึกษาการสร้างค�าประสม ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด “ชนิดของค�า” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 

และคณะ, 2555) ซึ่งชนิดของค�าที่พบการน�ามาใช้สร้างค�าประสมในกลุ่มตัวอย่างได้แก่

1. ค�านาม คือ ค�าที่หมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิด ไม่ว่าจะมี

ชีวิตหรือไม่ รูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม

2. ค�ากริยา คือ ค�าที่ท�าหน้าที่เป็นหัวใจของประโยค

3. ค�าวิเศษณ์ คือ ค�าที่ท�าหน้าที่ขยายค�ากริยา

4. ค�าบุพบท คอื ค�าท่ีปรากฏหน้านามวล ีมกัมคีวามหมายเพือ่บอกต�าแหน่ง หน้าท่ี ความมุง่หมาย  

ของผู้กระท�าหรือบอกความสัมพันธ์ระหว่างนามวลีกับนามวลีในประโยค
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วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ข้อมูลที่น�ามาศึกษา

ข้อมูลที่ผู ้วิจัยเลือกใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้คือ ค�าประสมจากแบบเรียนภาษาไทยส�าหรับชาว 

ต่างชาต ิ3 เล่ม โดยแบ่งเป็นระดับต้น 2 เล่ม และระดับกลาง 1 เล่ม เรียบเรียงขึน้โดย รัตน์เรขา ฤทธศิร (2557)  

ผู้เคยเป็นอาจารย์ประจ�าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งสอนในรายวิชาสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติระยะเวลา  

15 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541- 2556 รวมท้ังเปิดสอนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติโดยไม่ขึ้นตรงกับ 

มหาวิยาลัยมาจนถึงปัจจุบัน ท�าให้มีประสบการณ์การสอนภาษาไทยเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยรวบรวมค�าประสม

จากหนังสือทั้ง 3 เล่มดังกล่าวได้จ�านวน 308 ค�า และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 159 จากจ�านวนข้อมูล

ทั้งหมด จากขอบเขตข้อมูลต่อไปนี้ 1) ค�าประสมที่ไม่ใช่ค�าที่มีความหมายเป็นจ�านวนนับ เพราะความหมาย 

ของค�าประเภทนี้จะยังคงไม่เปล่ียนแปลงกล่าวคือยังคงเป็นจ�านวนนับ และ 2) ค�าประสมที่เกิดจากการน�า 

ค�ามูล 2 ค�ามารวมกันเท่านั้น เพราะมีโอกาสเจอสูงที่สุดทั้งในพจนานุกรมภาษาไทย หรือค�ายืมทับศัพท์ 

ภาษาอังกฤษในภาษาไทย ดังนั้นนักเรียนภาษาไทยชาวต่างชาติจึงมีโอกาสเจอค�าประสมที่มีค�ามูลสอง 

ค�ารวมกันมากที่สุดจากหนังสือเรียนภาษาไทยที่ผู้วิจัยเลือกน�ามาวิเคราะห์ในคร้ังน้ี นอกจากน้ีธรรมชาต ิ

ของผู้เรียนภาษาใหม่จะสามารถจดจ�าค�าที่สั้นกว่าได้ง่ายกว่า และผู้วิจัยต้องการลดความซับซ้อนของค�าด้วย 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู ้วิจัยใช้ตารางรวบรวมข้อมูลการสร้างค�าประสม และตารางจ�าแนกหมวดหมู ่ค�าประสม  

ทีอ่อกแบบมาเพ่ือรวบรวมและคดัแยกค�าประสมตามหมวดหมู ่โดยตารางรวบรวมข้อมลูการสร้างค�าประสมถกูใช้ 

เพื่อรวบรวมค�าประสมทั้งหมด และจ�าแนกการสร้างค�าตามประเภทของค�า เช่น ค�าประสมที่เป็นนาม  

ที่มาจากค�าประเภท นาม + นาม และค�าประสมที่เป็นนาม ที่มาจากค�าประเภท นาม + กริยา เป็นต้น ผู้วิจัย

ใช้เกณฑ์ในการวเิคราะห์รปูแบบการสร้างค�าประสมตามแนวคดิ “ค�าประสม” จากหนังสือบรรทดัฐานภาษาไทย 

เล่ม 2 (วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2555) ในขณะเดียวกันผู้วิจัยจ�าแนกประเภทของค�าตามแนวคิด  

“ชนิดของค�า” จากหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม 3 (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ, 2555) ในกรณีท่ี 

ไม่สามารถจ�าแนกประเภทของค�าตามแนวคิดของ วิจินตน์ ภาณุพงศ์ และคณะ (2555) ได้ ผู้วิจัยจะใช้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกประเภทของค�า  

และน�าเสนอข้อมูลรูปแบบตารางจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมเพื่อรวมรวมและจัดหมวดหมู่ค�าประสมตาม 

ความหมาย อาทิ ค�าประสมให้หมวดหมู่อาหาร เช่น หมี่ ผัดไทย อาหารเช้า ปูผัด ปูต้ม หรือค�าประสมให ้

หมวดหมูอ่ารมณ์ความรูส้กึ เช่น กลุม้ใจ ดีใจ เกรงใจ เป็นต้น กรณทีีเ่จอค�าประสมซ�า้ผูว้จิยัจะนบัเพยีง 1 ค�าเท่านัน้ 

ในส่วนนีผู้จิ้วยัใช้เกณฑ์ในการจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมตามความหมาย โดยปรับใช้แนวคดิการออกแบบบท

เรียนการสอนภาษาไทย จากหนังสือเรียนภาษาไทยระดับต้น ส�าหรับชาวต่างชาติ (รัตน์เรขา ฤทธิศร, 2557)

อย่างไรก็ตาม ในการจ�าแนกชนิดของค�าในตารางรวบรวมข้อมูลการสร้างค�าประสม มีบางค�า

ที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างค�ากริยาวิเศษณ์กับค�าวิเศษณ์ ดังนั้นเกณฑ์ในการจ�าแนกที่ผู้วิจัยระบุว่าเป็น

ค�ากริยานั้นหมายถึงค�านั้นใช้ร่วมกับค�าว่า กว่า และที่สุด ได้ เช่นค�าว่า “สูง” สามารถใช้กับค�าว่า “กว่า” ได้ 

ตัวอย่าง เขาสูงกว่าพี่ชาย และค�าว่า “สวย” สามารถใช้กับค�าว่า “ที่สุด” ได้ ตัวอย่าง เขาสูงที่สุดในครอบครัว  

(วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2555) 
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3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 3.1 รวบรวมค�าประสมที่มีค�ามูล 2 ค�า และไม่ใช่ค�าที่มีความหมายเป็นจ�านวนนับ 

 3.2 น�าข้อมลูมาจ�าแนกลกัษณะการสร้างค�าประสม โดยใช้ตารางรวบรวมข้อมลูการสร้างค�าประสม

 3.3 น�าข้อมลูมาจดัหมวดหมูค่�าประสมตามความหมาย โดยใช้ตารางจ�าแนกหมวดหมูค่�าประสม

 3.4 สรุปและแสดงผลด้วยตารางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยตารางแสดงผล

สรุปผลการวิจัย 

1. ลักษณะการสร้างค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

จากหนังสือเรียนภาษาไทยระดับต้นและระดับกลางส�าหรับชาวต่างชาติ ผู ้วิจัยพบกลุ ่ม 

ข้อมูลค�าประสมทั้งหมด 308 ค�า ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกค�าประสมทั้งหมด 159 ค�า สามารถจ�าแนกลักษณะ 

การสร้างค�าประสมได้ 12 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นค�าประสม 4 ประเภท คือ ค�าประสมที่เป็นค�านาม ค�าประสม

ที่เป็นค�ากริยา ค�าประสมที่เป็นค�าวิเศษณ์ และค�าประสมที่เป็นบุพบท ดังตารางต่อไปนี้

 1.1 ค�าประสมที่เป็นค�านาม 

  1.1.1 ค�านาม + ค�านาม มีจ�านวน 54 ค�า

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�านาม + ค�านาม

ล�าดับ ค�านาม ค�านาม ค�านาม

1 กลาง คืน กลางคืน

2 การ บ้าน การบ้าน

3 กาแฟ ด�า กาแฟด�า

4 แก้ว มังกร แก้วมังกร

5 ของ ขวัญ ของขวัญ

6 ชา ด�า ชาด�า

7 ชา เขียว ชาเขียว

8 ตัว เลข ตัวเลข

9 ต้น เดือน ต้นเดือน

10 ถุง เท้า ถุงเท้า

11 นาม สกุล นามสกุล

12 น�้า เงิน น�้าเงิน

13 น�้า ใจ น�้าใจ

14 น�้า ตาล น�้าตาล

15 น�้า แตงโม น�้าแตงโม
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ล�าดับ ค�านาม ค�านาม ค�านาม

16 น�้า ปลา น�้าปลา

17 น�้า เปล่า น�้าเปล่า

18 น�้า ส้ม น�้าส้ม

19 ปลาย ปี ปลายปี

20 ป่า ไม้ ป่าไม้

21 ปาก กา ปากกา

22 ผล ไม้ ผลไม้

23 แผน ที่ แผนที่

24 ผู้ ชาย ผู้ชาย

25 ผู้ หญิง ผู้หญิง

26 พ่อ ครัว พ่อครัว

27 แม่ ครัว แม่ครัว

28 แม่ น�้า แม่น�้า

29 แม่ บ้าน แม่บ้าน

30 ยา น�้า ยาน�้า

31 ยา เม็ด ยาเม็ด

32 ร้าน อาหาร ร้านอาหาร

33 ร้าน หนังสือ ร้านหนังสือ

34 ราย งาน รายงาน

35 รถ กระบะ รถกระบะ

36 รถ เก๋ง รถเก๋ง

37 รถ ไฟ รถไฟ

38 รถ ยนต์ รถยนต์

39 รส ชาติ รสชาติ

40 ลูก กุญแจ ลูกกุญแจ

41 ลูก เห็บ ลูกเห็บ

42 แว่น ตา แว่นตา

43 สถาน ทูต สถานทูต

44 สถานี ต�ารวจ สถานีต�ารวจ

45 สมุน ไพร สมุนไพร
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ล�าดับ ค�านาม ค�านาม ค�านาม

46 เส้น หมี่ เส้นหมี่

47 เสื้อ ผ้า เสื้อผ้า

48 หน้า ตา หน้าตา

49 หมู่ บ้าน หมู่บ้าน

50 หลอด ไฟ หลอดไฟ

51 ห้อง น�้า ห้องน�้า

52 ห้อง เรียน ห้องเรียน

53 ห้อง สมุด ห้องสมุด

54 อาหาร เช้า อาหารเช้า

1.1.2 ค�านาม + ค�ากริยา = ค�านาม มีจ�านวน 55 ค�า

ตารางที่ 2 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�านาม + ค�ากริยา = ค�านาม 

ล�าดับ ค�านาม ค�ากริยา ค�านาม

1 กุ้ง ต้ม กุ้งต้ม

2 กุ้ง ทอด กุ้งทอด

3 กุ้ง ผัด กุ้งผัด

4 กุ้ง ย่าง กุ้งย่าง

5 ไก่ ต้ม ไก่ต้ม

6 ไก่ ทอด ไก่ทอด

7 ไก่ ย่าง ไก่ย่าง

8 ข้าว ต้ม ข้าวต้ม

9 ข้าว ผัด ข้าวผัด

10 ข้าว สวย ข้าวสวย

11 ข้อ ดี ข้อดี

12 ข้อ เสีย ข้อเสีย

13 ไข่ ต้ม ไข่ต้ม

14 ไข่ ทอด ไข่ทอด

15 เครื่อง ดื่ม เครื่องดื่ม

16 เครื่อง บิน เครื่องบิน

17 ค�า ตอบ ค�าตอบ

18 ค�า ถาม ค�าถาม
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ล�าดับ ค�านาม ค�ากริยา ค�านาม

19 ชา เย็น ชาเย็น

20 ช่อง ว่าง ช่องว่าง

21 ชื่อ เล่น ชื่อเล่น

22 ตะวัน ตก ตะวันตก

23 ตะวัน ออก ตะวันออก

24 ตู้ เย็น ตู้เย็น

25 นม สด นมสด

26 นาฬิกา ปลุก นาฬิกาปลุก

27 น�้า ตก น�้าตก

28 น�้า แข็ง น�้าแข็ง

29 เนื้อ ต้ม เนื้อต้ม

30 เนื้อ ทอด เนื้อทอด

31 เนื้อ ผัด เนื้อผัด

32 เนื้อ ย่าง เนื้อย่าง

33 บัตร นัด บัตรนัด

34 ปลา ย่าง ปลาย่าง

35 ปู ผัด ปูผัด

36 ปู ต้ม ปูต้ม

37 ปู ทอด ปูทอด

38 ผัก ต้ม ผักต้ม

39 ผัก ทอด ผักทอด

40 ผัก ผัด ผักผัด

41 ผัก ย่าง ผักย่าง

42 พ่อ ค้า พ่อค้า

43 ฟ้า ผ่า ฟ้าผ่า

44 มือ ถือ มือถือ

45 แม่ ค้า แม่ค้า

46 ยาง ลบ ยางลบ

47 รถ บรรทุก รถบรรทุก

48 สนาม บิน สนามบิน

49 เส้น เล็ก เส้นเล็ก
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ล�าดับ ค�านาม ค�ากริยา ค�านาม

50 เส้น ใหญ่ เส้นใหญ่

51 หมู ต้ม หมูต้ม

52 หมู ทอด หมูทอด

53 หมู ผัด หมูผัด

54 หมู ย่าง หมูย่าง

55 ห้อง นอน ห้องนอน

  1.1.3 ค�ากริยา + ค�านาม = ค�านาม มีจ�านวน 4 ค�า

ตารางที่ 3 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�ากริยา + ค�านาม = ค�านาม 

ล�าดับ ค�ากริยา ค�านาม ค�านาม

1 ครอบ ครัว ครอบครัว

2 จด หมาย จดหมาย

3 ผัด ไทย ผัดไทย

4 รอง เท้า รองเท้า

 1.2 ค�าประสมที่เป็นค�ากริยา

  1.2.1 ค�ากริยา + ค�านาม = กริยา มีจ�านวน 31 ค�า

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�ากริยา + ค�านาม = ค�ากริยา

ล�าดับ ค�ากริยา ค�านาม ค�ากริยา

1 เกรง ใจ เกรงใจ

2 กลุ้ม ใจ กลุ้มใจ

3 เก็บ เงิน เก็บเงิน

4 ขอบ คุณ ขอบคุณ

5 ขอบ ใจ ขอบใจ

6 เข้า ใจ เข้าใจ

7 แข็ง แรง แข็งแรง

8 คิด เงิน คิดเงิน

9 จับ คู่ จับคู่

10 จริง ใจ จริงใจ

11 ดี ใจ ดีใจ

12 ตก ใจ ตกใจ
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ล�าดับ ค�ากริยา ค�านาม ค�ากริยา

13 ตั้ง ใจ ตั้งใจ

14 ติด ยา ติดยา

15 แต่ง งาน แต่งงาน

16 ท�า งาน ท�างาน

17 ท�า บุญ ท�าบุญ

18 ท�า บาป ท�าบาป

19 น้อย ใจ น้อยใจ

20 แน่ ใจ แน่ใจ

21 ประทับ ใจ ประทับใจ

22 ปลอด ภัย ปลอดภัย

23 เปลี่ยน ใจ เปลี่ยนใจ

24 แปลก ใจ แปลกใจ

25 เป็น ลม เป็นลม

26 แพ้ อาหาร แพ้อาหาร

27 ไว้ ใจ ไว้ใจ

28 สบาย ใจ สบายใจ

29 สน ใจ สนใจ

30 เสีย ใจ เสียใจ

31 อึดอัด ใจ อึดอัดใจ

  1.2.2 ค�านาม + ค�ากริยา = ค�ากริยา มีจ�านวน 7 ค�า

ตารางที่ 5 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�านาม + ค�ากริยา = ค�ากริยา

ล�าดับ ค�านาม ค�ากริยา ค�ากริยา

1 ใจ ดี ใจดี

2 ใจ เย็น ใจเย็น

3 ใจ ร้อน ใจร้อน

4 ใจ ร้าย ใจร้าย

5 ใจ ลอย ใจลอย

6 โชค ดี โชคดี

7 ท้อง เสีย ท้องเสีย
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1.2.3 ค�ากริยา + ค�ากริยา = ค�ากริยา มีจ�านวน 3 ค�า

ตารางที่ 6 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�ากริยา + ค�ากริยา = ค�ากริยา

ล�าดับ ค�ากริยา ค�ากริยา ค�ากริยา

1 แนะ น�า แนะน�า

2 รู้ จัก รู้จัก

3 รู้ สึก รู้สึก

1.2.4 ค�าวิเศษณ์ + ค�านาม = ค�ากริยา มีจ�านวน 2 ค�า

ตารางที่ 7 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�าวิเศษณ์ + ค�านาม = ค�ากริยา

ล�าดับ ค�าวิเศษณ์ ค�านาม ค�ากริยา

1 ทัน สมัย ทันสมัย

2 หลาย ใจ หลายใจ

1.2.5 ค�านาม + ค�านาม = ค�ากริยา มีจ�านวน 1 ค�า

ตารางที่ 8 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�านาม + ค�านาม = ค�ากริยา

ล�าดับ ค�านาม ค�านาม ค�ากริยา

1 ใจ บุญ ใจบุญ

 1.2 ค�าประสมที่เป็นค�าบุพบท

  1.3.1 ค�ากริยา + บุพบท = บุพบท มีจ�านวน 1 ค�า 

ตารางที่ 9 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�ากริยา + บุพบท = บุพบท

ล�าดับ ค�ากริยา ค�าบุพบท ค�าบุพบท

1 ตั้ง แต่ ตั้งแต่

 1.3 ค�าประสมที่เป็นค�าวิเศษณ์

  1.4.1 ค�านาม + ค�านาม = ค�าวิเศษณ์ มีจ�านวน 1 ค�า

ตารางที่ 10 ตารางแสดงการสร้างค�าประสมจาก ค�านาม + ค�านาม = ค�าวิเศษณ์

ล�าดับ ค�านาม ค�านาม ค�าวิเศษณ์

1 ส่วน ตัว ส่วนตวั
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2. หมวดหมู่ของค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

 การจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มค�าเป็น 2 ประเภท คือ ค�าประสม 

ที่เป็นรูปธรรม และค�าประสมที่เป็นนามธรรม และสามารถแยกค�าประสมได้ 16 หมวดหมู่ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 13 ตารางจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมตามความหมาย

ประเภท 
ความหมาย

หมวดหมู่ ค�าประสม
จ�านวน 
(ค�า)

ความหมาย
นามธรรม

อารมณ์
ความรู้สึก

ด้านบวก
เกรงใจ 

ประทับใจ
ดีใจ 
สนใจ

ปลอดภัย 
สบายใจ

6

ด้านลบ
กลุ้มใจ 
แปลกใจ

ตกใจ
เสียใจ

น้อยใจ
อึดอัดใจ

6

พฤติกรรม

ภายใน
เข้าใจ 
แน่ใจ
ไว้ใจ

จริงใจ
เปลี่ยนใจ

โชคดี
รู้จัก

ตั้งใจ
รู้สึก 9

ภายนอก
 เก็บเงิน 

จับคู่
ท�าบาป

ขอบคุณ
ใจลอย
ท�าบุญ

ขอบใจ
แต่งงาน
แนะน�า

คิดเงิน
ท�างาน
น�้าใจ

12

บุคลิกภาพ
ด้านบวก แข็งแรง      ใจดี ใจบุญ ใจเยน็            12

ด้านลบ ใจร้อน ใจร้าย หลายใจ 7

ความเจ็บป่วย ติดยา                ท้องเสีย เป็นลม      แพ้อาหาร 4

นามทั่วไป

กลางคืน
ค�าตอบ
ตั้งแต่
น�้าเงิน                        
รสชาติ

การบ้าน
ค�าถาม
ตัวเลข
ปลายปี
ส่วนตัว

ข้อดี       
ชื่อเล่น
ทันสมัย
ผู้ชาย
หน้าตา

ข้อเสีย
ต้นเดือน
นามสกุล
ผู้หญิง

17

ความหมาย
รูปธรรม

อาหาร

กุ้งต้ม
ไก่ย่าง
ข้าวผัด
น�้าตาล
เนื้อทอด

กุ้งทอด
ไก่ต้ม

ข้าวสวย
น�้าปลา
เนื้อผัด

กุ้งผัด
ไก่ทอด                  
ไข่ต้ม
น�้าส้ม

เนื้อย่าง

กุ้งย่าง
ข้าวต้ม
ไข่ทอด
เนื้อต้ม
ปลาย่าง 36

ปูต้ม
ผักต้ม
เส้นเล็ก
หมูทอด

ปูทอด
ผักทอด
เส้นหมี่
หมูผัด

ปูผัด
ผักย่าง

เส้นใหญ่
หมูย่าง

ผักผัด
ผัดไทย
หมูต้ม

อาหารเช้า

ผลไม้ แก้วมังกร ผลไม้ 2

เครื่องดื่ม
กาแฟด�า                                              
ชาเย็น
น�้าเปล่า

เครื่องดื่ม
นมสด

ชาเขียว
น�้าแข็ง

ชาด�า
น�้าแตงโม 9

ยารักษาโรค ยาน�า้            ยาเม็ด สมุนไพร 3

ยานพาหนะ
เครื่องบิน

รถไฟ
รถกระบะ
รถยนต์

รถเก๋ง รถบรรทุก
6
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ประเภท 
ความหมาย

หมวดหมู่ ค�าประสม
จ�านวน 
(ค�า)

ความหมาย
รูปธรรม

ภาค    ตะวันตก ตะวันออก 2

อากาศ ฟ้าผ่า ลูกเห็บ 2

อาชีพ
พ่อครัว                        
แม่บ้าน

พ่อค้า แม่ครัว แม่ค้า
5

สถานที่

ช่องว่าง
ร้านหนังสือ
สถานทูต
ห้องสมุด

น�้าตก
ร้านอาหาร
ห้องนอน
หมู่บ้าน

ป่าไม้
สนามบิน
ห้องน�้า

แม่น�้า
สถานีต�ารวจ
ห้องเรียน

14

ของใช้
ตู้เย็น 
แผนที่

ลูกกุญแจ

ถุงเท้า
มือถือ
แว่นตา

นาฬิกาปลุก                                                                  
ยางลบ
เสื้อผ้า

ปากกา
รองเท้า
หลอดไฟ

12

ค�านามทั่วไป
ของขวัญ                   
รายงาน

ครอบครัว จดหมาย บัตรนัด
5

สรุปผลการวิจัย

1. ลักษณะการสร้างค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

 จากการศึกษาพบลักษณะการสร้างค�าประสม 10 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นค�าประสม 4 ประเภท 

ประการแรก คือ ค�าประสมที่เป็นค�านาม มีลักษณะการสร้างค�าประสม 3 รูปแบบ คือ 1) ค�านาม + ค�ากริยา 

มี 55 ค�า คิดเป็นร้อยละ 35 เช่น “ห้องนอน” ซึ่งมาจากค�าว่า “ห้อง” ที่เป็นค�านาม และ “นอน” ที่เป็นค�ากริยา  

2) ค�านาม + ค�านาม มี 54 ค�า คิดเป็นร้อยละ 35 เช่น “น�้าตาล” ซึ่งมาจากค�าว่า “น�้า” และ “ตาล”  

โดยทั้งสองค�าเป็นค�านาม 3) ค�ากริยา + ค�านาม มี 4 ค�า คิดเป็นร้อยละ 2.5 เช่น “รองเท้า” ซึ่งมาจากค�าว่า 

“รอง” ที่เป็นค�ากริยาและ “เท้า” ที่เป็นค�านาม 

ประการที่สอง คือ ค�าประสมท่ีเป็นค�ากริยา มีลักษณะการสร้างค�า 5 รูปแบบเช่นกัน คือ 1)  

ค�ากริยา + ค�านาม มี 31 ค�า คิดเป็นร้อยละ 19.25 เช่น “แต่งงาน” ซึ่งมาจากค�าว่า “แต่ง” ที่เป็นค�ากริยาและ 

“งานที่เป็นค�านาม 2) ค�านาม + ค�ากริยา มี 7 ค�า คิดเป็นร้อยละ 4.3 เช่น “ท้องเสีย” ซึ่งมาจากค�าว่า “ท้อง” 

ที่เป็นค�านาม และ “เสีย” ที่เป็นค�ากริยา 3) ค�ากริยา + ค�ากริยา มี 3 ค�า คิดเป็นร้อยละ 1.9 เช่น “รู้สึก”  

ซ่ึงมาจากค�าว่า “รู้” ที่เป็นค�ากริยาและ “สึก” ที่เป็นกริยาเช่นกัน 4) ค�าวิเศษณ์ + ค�านาม มี 2 ค�า คิดเป็น 

ร้อยละ 1.24 เช่น “หลายใจ” ซึง่มาจากค�าว่า “หลาย” ทีเ่ป็นค�าวเิศษณ์และ “ใจ” ทีเ่ป็นค�านาม 5) ค�านาม + ค�านาม  

มี 1 ค�า คิดเป็นร้อยละ 0.6 เช่น “ใจบุญ” ซึ่งมาจากค�าว่า “ใจ” ที่เป็นค�านาม และ “บุญ” ที่เป็นค�านามเช่นกัน 

ประการทีส่าม คอื ค�าประสมทีเ่ป็นค�าบพุบท มลีกัษณะการสร้างค�าเพยีง 1 รปูแบบ คอื ค�ากรยิา +  

ค�าบุพบท มี 1 ค�า คิดเป็นร้อยละ 0.6 ได้แก่ “ตั้งแต่” ซึ่งมาจากค�าว่า “ตั้ง” ที่เป็นค�ากริยาและ “แต่” ที่เป็น 

ค�าบุพบท ประการที่สี่ คือ ค�าประสมที่เป็นค�าวิเศษณ์ มีลักษณะการสร้างค�าเพียง 1 รูปแบบเช่นกัน คือ  

ค�านาม + ค�านาม มี 1 ค�า คิดเป็นร้อยละ 0.6 ได้แก่ ส่วนตัว ซึ่งมาจากค�าว่า “ส่วน” ที่เป็นค�านามและ “ตัว” 

ที่เป็นค�านาม 
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 ดังนั้น ลักษณะการสร้างค�าประสมที่พบมากที่สุดคือ ค�านาม + ค�ากริยา = ค�านาม มีจ�านวน  

55 ค�า คิดเป็นร้อยละ 35 ท้ังน้ีเพราะค�าประสมส่วนใหญ่เป็นค�าประสมหมวดอาหารท่ีผู้เรียนมีโอกาส 

ใช้มากที่สุดเป็นล�าดับต้น ๆ และลักษณะการสร้างค�าประสมที่พบน้อยที่สุดคือ ค�านาม + ค�านาม = ค�ากริยา 

ที่มีจ�านวน 1 ค�า ซึ่งพบน้อยในหนังสือระบบค�าภาษาไทย (สุนันท์ อัญชลีนุกูล) และหนังสือบรรทัดภาษาไทย

เล่ม 2 (วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ, 2555) รวมถึงค�ากริยา + บุพบท = บุพบท และค�านาม + ค�านาม = 

ค�าวิเศษณ์ ที่มีจ�านวน 1 ค�าเช่นกัน 

2. หมวดหมู่ของค�าประสมในหนังสือเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ

 จากตารางจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมพบว่า สามารถแบ่งกลุ่มค�าเป็น 2 ประเภท คือ  

ค�าประสมทีเ่ป็นรปูธรรม และค�าประสมทีเ่ป็นนามธรรม โดยค�าประสมทีเ่ป็นรปูธรรมสามารถแยกค�าประสมได้  

11 หมวดหมู่ คือ อาหาร มี 36 ค�า คิดเป็นร้อยละ 23 สถานที่ มี 14 ค�า คิดเป็นร้อยละ 9 ของใช้ มี 12 ค�า 

คิดเป็นร้อยละ 8 เครื่องดื่ม มี 9 ค�า คิดเป็นร้อยละ 6 ยานพาหนะ มี 6 ค�า คิดเป็นร้อยละ 4 อาชีพ มี 5 ค�า 

คิดเป็นร้อยละ 3 ค�านามรูปธรรมทั่วไป มี 5 ค�า คิดเป็นร้อยละ 3 ยารักษาโรค มี 3 ค�า คิดเป็นร้อยละ 2 ผล

ไม้ มี 2 ค�า คิดเป็นร้อยละ 1 ภาค มี 2 ค�า คิดเป็นร้อยละ 1 อากาศ มี 2 ค�า คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล�าดับ

 ส�าหรับค�าประสมที่เป็นนามธรรมสามารถแยกค�าประสมได้ 5 หมวดหมู่ ได้แก่ พฤติกรรม  

มี 21 ค�า คิดเป็นร้อยละ 13 นามธรรมทั่วไป มี 17 ค�า คิดเป็นร้อยละ 11 อารมณ์ความรู้สึก มี 12 ค�า  

คิดเป็นร้อยละ 7 บุคลิกภาพ มี 7 ค�า คิดเป็นร้อยละ 4 ความเจ็บป่วย มี 4 ค�า คิดเป็นร้อยละ 3 ตามล�าดับ 

และหมวดหมู่ที่พบมากที่สุดคือ อาหาร คิดเป็นร้อยละ มี 36 ค�า 23 ซึ่งสอดคล้องกับตารางลักษณะการสร้าง

ค�าประสม ที่ลักษณะการสร้างค�าประสมที่พบมากที่สุดคือ ค�านาม + ค�ากริยา = ค�านาม มีจ�านวน 55 ค�า  

และค�าประสมส่วนใหญ่เป็นหมวดหมู่อาหารเช่นกัน 

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยพบว่าลักษณะการสร้างค�าประสมมี 4 ประเภท คือ ค�าประสมที่เป็นค�านาม  

ค�าประสมที่เป็นค�ากริยา ค�าประสมที่เป็นค�าบุพบท และค�าประสมที่เป็นค�าวิเศษณ์ ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล

ของ เปรมจิต ชนะวงศ์ (2543, หน้า 116-130) ที่พบลักษณะการสร้างค�าประสมเพียง 2 ประเภทเท่านั้นคือ  

ค�าประสมที่เป็นค�านาม และค�าประสมที่เป็นค�ากริยาเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับ วัลยา ช้างขวัญยืน  

และคณะ (2555) และสุนันท์ อัญชลีนุกูล (2562) ที่อธิบายเพียงค�าประสมที่เป็นค�านามและค�าประสม 

ทีเ่ป็นค�ากริยาเท่าน้ันเช่นกัน ในขณะท่ีผูว้จัิยกลับพบค�าประสมทีเ่ป็นค�าบพุบท และค�าประสมทีเ่ป็นค�าวิเศษณ์ 

ได้แก่ค�าว่า “ตั้งแต่” และ “ส่วนตัว” ตามล�าดับ เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า “ตั้งแต่” สามารถเป็นค�าบุพบทได้เท่านั้น 

และ “ส่วนตัว” สามารถเป็นเพียงค�าวิเศษณ์ได้เท่านั้นเช่นกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) นอกจากนี้ยัง 

พบว่าค�าประสมทีผู่ว้จิยัรวบรวมทกุค�าสามารถแยกเป็นค�าอิสระ หรือค�ามลูได้ และมคีวามหมายในตวัมันเอง

ทกุค�าสอดคล้องกบัค�าอธบิายของ กาญจนา นาคสกลุ (2551) ทัง้ยังพบว่าค�าประสมทีถู่กแยกออกจากกนันัน้

มีคามไม่ไม่เหมือนกันสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างค�าประสมของ สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2562) 

จากตารางรวบรวมข้อมูลการสร้างค�าประสมแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการสร้างค�าประสมที่พบ 

มากที่สุดคือ ค�าประสมที่เป็นค�านาม ที่มาจาก ค�านาม + ค�ากริยา ซึ่งพบ 55 ค�า ในจ�านวนน้ีมีค�าประสม

ที่อยู ่ในหมวดอาหารถึง 31 ค�า ซึ่งสอดคล้องกับตารางจ�าแนกหมวดหมู ่ค�าประสมตามความหมาย  
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ซ่ึงมคี�าประสมในหมวดอาหาร 36 ค�า นัน่หมายความว่า ค�าประสมทีเ่ป็นค�านาม ทีม่าจาก ค�านาม + ค�ากริยา  

ทั้ง 55 ค�า มีค�าประสมที่อยู่ในหมวดหมู่อาหาร 31 ค�า คิดเป็นร้อยละ 86 ของค�าประสมในหมวดอาหาร 

ทัง้หมด (36 ค�า) ทัง้น้ีเพราะอาหารคอืส่ิงส�าคญัในชีวติประจ�าวนั และมโีอกาสใช้บ่อย เหน็ได้จากหนงัสอืเรยีน 

ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติใช้หมวดหมู่อาหารเป็นบทเรียนท่ี 1 เพื่อสอนชาวต่างชาติ (รัตน์เรขา ฤทธิศร,  

2557) นอกจากนียังมีหนังสือ Thai phrase book & dictionary ที่จัดหมวดหมู่อาหารเป็นล�าดับที่สอง  

(Berlitz, 2012) เช่นเดียวกับหนังสือ 15 minutes Japanese ที่จัดหมวดหมู่อาหารเป็นล�าดับที่สองเช่นกัน 

(Maeda-nye M., 2019) นอกจากน้ียังสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึง

ปัจจุบัน เพราะในสมัยสุโขทัยมีส�านวนของพ่อขุนรามค�าแหงที่พูดถึงข้าว ปลา อาหาร ที่ว่า “ในน�้ามีปลา 

ในนามีข้าว” ซึ่งปารกฏในศิลาจารึก (วิกิพีเดีย, 2565) และในปัจจุบันเองคนไทยใช้ค�าว่า “กินข้าวแล้วยัง”  

ในการทักทายกัน กล่าวได้ว่าค�าพูดนี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติท่ีคนไทยพูดเสมอเมื่อเจอกัน แสดงให้เห็นถึง 

การให้ความส�าคัญถึงปากท้อง จึงไม่แปลกที่เราเจอค�าประสมเกี่ยวกับอาหารมากที่สุดในงานวิจัยนี้

จากตารางรวบรวมข้อมูลการสร้างค�าประสมยังพบว่าการสร้างค�าประสมท่ีเป็นค�านามจาก  

นาม + กริยา ส่วนใหญ่มีการเติมค�ากริยาด้านหลังเพื่อขยายค�านามด้านหน้า เช่น “ห้องนอน” ซึ่งมาจาก 

ค�าว่า “ห้อง” ที่เป็นค�านามและ “นอน” ที่เป็นค�ากริยา โดยค�าว่า “ห้องนอนความหมายหลักคือห้อง  

หมายถึงส่วนของบ้านที่ถูกก้ันเป็นตอน ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) เมื่อมีค�าว่า “นอน” มาขยายจะ 

หมายถึง ส่วนของบ้านที่ถูกก้ันเป็นตอน ๆ เพื่อใช้ส�าหรับนอน จะเห็นว่า ความหมายหลักยังคงเป็นห้อง  

เช่นเดียวกับค�าประสมค�าอื่นที่มีลักษณะการสร้างค�าเหมือนกัน เช่น “ช่องว่าง” “สนามบิน” “ตะวันออก”  

และ “เครื่องบิน” เป็นต้น ท�าให้เราสามารถคาดเดาความหมายของค�าประสมในกลุ่มนี้ได้ว่าจะมีความหมาย 

โน้มเอียงไปทางค�านามด้านหน้า ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อทั้งผู ้สอนภาษาไทยที่สามารถแนะน�าผู ้เรียน 

ภาษาไทยได้ และต่อตัวผู้เรียนเองที่ท�าให้สามารถคาดเดาความหมายของค�าประสมได้ 

จากตารางจ�าแนกหมวดหมู่ค�าประสมพบว่า หมวดหมู่ค�าประสมที่พบมากที่สุดคือ อาหาร  

มี 40 ค�า เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยส่ีที่มนุษย์ขาดเสียมิได้ ดังนั้นค�าประสมหมวดหมู่อาหารคือค�าที ่

ชาวต่างชาติจ�าเป็นต้องเรียนและมีโอกาสใช้มากที่สุดเป็นล�าดับต้น ๆ  เช่น “ปูผัด” “ปูต้ม” “ปูทอด” “ปลาย่าง”  

“ไก่ย่าง” “ไก่ต้ม” “ไก่ทอด” “ไก่ย่าง” เป็นต้น และพบว่า ค�าศัพท์ในหมวดหมู่นี้สามารถสลับค�าได้และ 

ให้ความหมายอยู่ในหมวดหมู่อาหารเช่นเดิม เช่น “ปูผัด” เป็น “ผัดปู” “ไก่ย่าง” เป็น “ย่างไก่” เป็นต้น  

ในขณะที่ค�าประสมส่วนใหญ่ในหมวดหมู่อ่ืน ๆ หากลองน�ามาสลับต�าแหน่งกันจะให้ความหมายท่ีเปลี่ยน

ไป หรือไม่ก็กลายเป็นค�าที่ไม่มีความหมาย เช่น “ใจร้าย” จะไม่มีความหมายถ้าสลับเป็น “ร้ายใจ” “คิดเงิน”  

จะไม่มีความหมายถ้าสลับเป็น “เงินคิด” และ “รถไฟ” จะมีความหมายที่เปลี่ยนไปเมื่อสลับเป็น “ไฟรถ”  

เป็นต้น 

จากตารางจ�าแนกหมวดหมู ่ค�าประสมพบว่ามีค�าที่มีค�าว ่า “ใจ” 25 ค�า ซึ่งทั้งหมดอยู ่

ในกลุ่มความหมายนามธรรม โดยแบ่งเป็นหมวดหมูอ่ารมณ์ความรูส้กึ 11 ค�า เช่น “เกรงใจ” หมวดหมูพ่ฤตกิรรม 

8 ค�า เช่น “ไว้ใจ” และหมวดหมู่บุคลิกภาพ 6 ค�า เช่น “ใจดี” ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนภาษาไทยชาวต่างชาต ิ

คาดเดาได้ว่าค�าประสมเหล่าน้ีน่าจะอยู่หมวดหมู่ที่เป็นลักษณะบุคลิกภาพภายในของมนุษย์ที่สามารถ 

สะท้อนให้เห็นออกมาเป็นบุคลิกภาพภายนอกได้
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ดังน้ันการศึกษาลักษณะการสร้างค�าประสมและหมวดหมู่ค�าประสมในงานวิจัยนี้ท�าให้เข้าใจ

ลักษณะค�าประสมเป็นอย่างดีและสามารถคาดเดาความหมายได้ ทั้งยังท�าให้ผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติ

เรียนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น และสามารถลดระยะเวลาการเรียนค�าในภาษาไทยด้วย เช่น หากผู้เรียนจดจ�าค�าว่า  

“ใจ” และ ค�าว่า “ด�า” โดยทีผู่เ้รยีนไม่เคยเรยีนค�าว่า “ใจด�า” หากผูเ้รียนรู้จกัค�าประสม ก็จะสามารถคาดเดาได้ว่า  

“ใจด�า” น่าจะแปลว่า คนที่จิตใจมีด้านลบ หรือจิตใจไม่ดี นอกจากนี้ผู้สอนภาษาไทยชาวต่างชาติยังสามารถ 

ต่อยอดงานวิจัยนี้โดยการท�าแบบเรียนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติได้ เพราะเมื่อผู้สอนรู้ว่าค�าประสม 

หมวดหมูใ่ดมจี�านวนมาก และส�าคญัต่อผูเ้รียน ผูส้อนกจ็ะสามารถออกแบบแบบเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ

1. ควรศึกษาค�าประสมที่มีค�ามูลมากกว่า 2 ค�าด้วย เพื่อทราบจ�านวนค�าประสมที่แท้จริง

2. ควรมีการจัดท�าหนังสือสรุปค�าประสมเพื่อผู้เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติ

3. ควรศึกษาค�าประสมในภาษาแม่ของผู ้เรียนภาษาไทยชาวต่างชาติเพ่ือเปรียบเทียบ  

ซึ่งอาจท�าให้ผู้เรียนเข้าใจค�าประสมในภาษาไทยได้ง่ายขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ

บทความวิจัยฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 896-522 ไวยากรณ์กับการใช้ภาษาไทย  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต ์ คณะศิลปศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ สอนโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวญั สทุธนินท์ ผูวิ้จยัได้รบัการสนบัสนนุ 

การน�าเสนอผลงานบทความวิจัยนี้ จากเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 

ปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกษา รหัสรายการ C1004 

และได้รับความอนุเคราะห์การแปลบทคัดย่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ�าไพรัตน์ สุทธินนท์
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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา 1) รูปแบบการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีง  

เพ่ือชมุชน 2) ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีงเพือ่ชมุชน และ3) แนวทางการ
พฒันาการเรยีนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสียงเพือ่ชมุชน โดยมีกลุม่ประชากร คอื นักศกึษาช้ันปีที่ 
3 หลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ�านวน 6 คน ท่ีลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาการผลติ
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 โดยส่วนใหญ่เห็นว่า เน้ือหามคีวามน่าสนใจ ผูส้อน
มกีารสอนลกัษณะให้คดิ วเิคราะห์ และแก้ปัญหา พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ ซึง่การ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการเรียนมากยิ่งขึ้น 
และ3) แนวทางการพฒันาการเรยีนการสอน สรปุได้ว่าควรออกแบบการเรยีนรูผ่้าน 5 ขัน้ตอนเพือ่ประยุกต์ใช้
กบัการเรยีนการสอนในรายวชิาอืน่ ๆ  ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัสงขลาต่อไป คอื 
(1) บอกวตัถปุระสงค์การเรยีนรูใ้ห้แก่ผูเ้รยีน (2) ทบทวนความรูเ้ดมิผ่านการน�าเสนอเพือ่ต่อยอดประสบการณ์
ใหม่ (3) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (4) ส่งเสริมการปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน และ5) วัดประเมิน
ผลการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้เรียน 
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Abstract

Primary objectives of this research is to explore 1) the teaching and learning  

of broadcasting media production for community; 2) effectiveness of the teaching and learning  

of broadcasting media production for community; and 3) development of the teaching and learning 

of broadcasting media production for community. In this research, the total population are 6 third 

year students of the Communication Arts Program, Songkhla Rajabhat University, who enrolled  

in Advanced Radio Broadcasting in the second semester of the academic year 2019 and  

3 community representatives or community leaders from 3 community areas in Songkhla Province.  

Research tools include 5-level rating scale satisfaction surveys conducted among students  

and community members, as well as students’ evaluation of teaching and Semi-structured interview 

form. Data is analysed using a descriptive analysis, percentage, mean and standard deviation. 

Three findings of the research are 1) the teaching and learning of broadcasting media  

production for community focus on students play a role as a self-learner and instructor as  

a consultant. The learning process is as follows: Firstly, instructor explains the learning  

objectives, and then the students study the community, work on field trips to inquire about  

the community’s media production needs, produce media through the Pre-Production,  

Production and Post-Production Process, deliver media for use in the community, and the last steps 

are media evaluation by the community, broadcasting media production for community teaching  

and learning model evaluation and teaching evaluation by the students; 2) the results of the  

evaluation of broadcasting media production for community teaching and learning efficiency  

shown that students are completely satisfied with the approach of teaching media broadcasting  

production for community with a mean of 4.94 while the community is highly satisfied with  

the production of media broadcasting, which translates into a mean of 4.57, the efficiency of  

teaching achieves a high satisfactory level, as demonstrated in the satisfaction survey.  

A mean of 4.92 is reflected by students who say content is interesting whereas the teacher’s  

teaching approach facilitates learners towards analytical thinking, not to mention abundant  

opportunities for constructive questions and comments. This method enables learners to be able  

to better understand the content and objectives of the course; and 3) development of the  

the teaching and learning of broadcasting media production is attainable with the help of the five-

step learning design that is applicable to teaching and learning processes of other courses offered by  

the Communication Arts Program, Songkhla Rajabhat University. The five-step learning design  

comprises (1) giving learners learning objectives; (2) reviewing existing knowledge through presenta-

tion that will help build up new knowledge; (3) offering learning guidance; (4) encouraging practices  

and giving feedback to learners; and (5) measuring learning outcomes from learners.

Keywords : development, teaching and learning, broadcasting media production, community
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บทน�า

“คุณภาพของผู้เรียนเกิดจากคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครู และคุณภาพของ 

การจัดการเรียนการสอนเกิดจากความสามารถในการน�าแผนการเรียนการสอนที่ออกแบบไว้ดีแล้วไปใช้ 

กับผู้เรียน” วลีสะกิดใจจากต�าราประกอบการสอนวิชา 1127102 การออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิต จันทร์ฉาย (2557)  

ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของผูส้อนส�าหรบัการออกแบบเพือ่พฒันาการเรียนการสอนลักษณะ “การผลติสือ่กระจาย

เสียงเพื่อชุมชน” ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เป็นหลักสูตรที่มุ ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในลักษณะให้ผู ้เรียนเป็นนักนิเทศศาสตร์ที่มี 

ความรอบรู ้และมีทักษะวิชาชีพอย่างรอบด้าน บนวิสัยทัศน์ของการเป็นแหล่งการศึกษาชั้นน�าทาง 

ด้านนิเทศศาสตร์และบริการวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ดังนั้นหลักสูตรจึงออกแบบ

รายวชิาต่าง ๆ  ให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูผ่้านการลงมอืปฏบิตัจิากสถานการณ์จริงท้ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

โดยสามารถบรูณาการความรูจ้ากรายวชิาไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคม ชมุชน และท้องถ่ิน ส�าหรับรายวชิา

การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีงขัน้สงู ถอืเป็นอกีหน่ึงรายวชิาทีมุ่ง่เน้นการเรยีนรูลั้กษณะการลงมอืปฏบิตัจิริง  

โดยจดัอยู่ในกลุม่วิชาเลอืกของหลกัสตูร เปิดการเรยีนการสอนส�าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามสนใจทางด้านการผลติ

รายการวิทยุกระจายเสียงเป็นการเฉพาะ ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ีได้ จ�าเป็นต้องผ่าน 

การเรยีนในรายวชิาการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งต้นมาก่อน โดยในปีการศกึษา 2561 ผูส้อนออกแบบ 

การเรยีนการสอนในลกัษณะให้ผูเ้รยีนผลติผลงานเพือ่ส่งอาจารย์และออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีง

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีปริมาณผลงานจ�านวนมาก เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความเชี่ยวชาญ 

ในการฝึกปฏิบัติ หลังจบภาคการศึกษา 2561 ผู้สอนได้สอบถาม พูดคุยกับผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 

เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจ ซึ่งผู้เรียนสะท้อนผลจากการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวว่า ปริมาณผลงานที่มาก

ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากต้องผลิตงานซ�้า ๆ เพียงเพื่อส่งอาจารย์และออกอากาศทางสถานีวิทยุ 

ซึ่งไม่แตกต่างจากการเรียนในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้นมากนัก ส่งผลให้ผู้เรียน 

ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าของผลงานที่ผู้เรียนผลิตเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงเป็น 

ที่มาของความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูงลักษณะ  

“การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน” ในปีการศึกษา 2562 

ปีการศึกษา 2562 รายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง มีผู้เรียนสนใจลงทะเบียน 

จ�านวนทั้งสิ้น 6 คน ผู้สอนจึงวางแผนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในลักษณะการท�างานเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 คน  

จ�านวน 3 กลุ่ม ส�าหรับผลิตผลงานในรูปแบบ “สื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน” จ�านวน 3 ชุมชนในพื้นที่ 

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1) ชุมชนธรรมโฆษณ์ ต�าบลสทิงหม้อ อ�าเภอสิงหนคร 2) องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลร�าแดง ต�าบลร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร และ 3) องค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขนุน ต�าบลวัดขนุน  

อ�าเภอสิงหนคร ผ่านการส�ารวจ สอบถามชุมชนที่มีความพร้อมด้านส่ือกระจายเสียงอยู่ในชุมชน เช่น  

หอกระจายข่าว เสียงตามสาย รถแห่ หรือสถานีวิทยุชุมชน เป็นต้น พร้อมทั้งสอบถามความต้องการด้าน 

การผลิตส่ือกระจายเสียงส�าหรับการใช้ประโยชน์ในชุมชน ซึ่งผู้สอนเล็งเห็นว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ 

ด้านการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง สามารถจะน�าความรู้และทกัษะจากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ 
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การผลิตส่ือกระจายเสียงให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วางแผน

การผลิต แก้ปัญหา และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้สอนคอยเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่ข้ันตอน  

1) กระบวนการวางแผนการผลิต (Pre-Production) ได้แก่ การเลือกชุมชนเพื่อส�ารวจตามความสนใจของ 

ผู้เรียน ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนในจังหวัดสงขลาที่มีความต้องการด้านสื่อกระจายเสียงและมีความพร้อม

ด้านช่องทางการเผยแพร่ของชุมชนผ่านตัวแทนชุมชนหรือผู ้น�าชุมชนที่มีความรู ้ความเข้าใจหรือ 

มีการรับผิดชอบเก่ียวกับสื่อกระจายเสียงในชุมชน พร้อมวิเคราะห์รูปแบบการผลิตส่ือกระจายเสียง 

อย่างเหมาะสมกับชุมชน 2) กระบวนการผลิต (Production) ได้แก่ การเขียนบท บันทึกเสียง และตัดต่อ 

ตามรูปแบบของสื่อกระจายเสียงตามความต้องการของชุมชน และ 3) กระบวนการหลังการผลิต  

(Post-Production) ได้แก่ การส่งผลงานให้ผู ้สอนตรวจสอบในขั้นต้น จากนั้นส่งให้ตัวแทนชุมชนหรือ 

ผู้น�าชุมชนท่ีดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และส่งมอบผลงานสื่อกระจายเสียง

ให้ตัวแทนชุมชนหรือผู้น�าชุมชนไปใช้ประโยชน์ จากนั้นตัวแทนชุมชนหรือผู้น�าชุมชนประเมินคุณภาพ 

ผลงานและการใช้ประโยชน์ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ และผู ้เรียนประเมินความพึงพอใจต่อ 

การจัดการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชนเป็นรายบุคคล ควบคู่กับการน�าผลการ

ประเมินผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง  

จากระบบส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบกับการสอบถาม

ความพึงพอใจของผู้เรียนและชุมชนลักษณะก่ึงสัมภาษณ์ มาพิจารณาและประเมินคุณภาพการจัดการเรียน 

การสอนควบคู่กัน

ดังนั้น การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนเร่ือง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของนักศึกษา

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรณีศึกษา : การผลิตส่ือกระจายเสียงเพื่อชุมชน  

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณก่ึงคุณภาพ โดยผู้สอนซึ่งเป็นนักวิจัยในชั้นเรียน มีจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนลักษณะการผลิตส่ือกระจายเสียง 

เพื่อชุมชนจะมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากน้อยเพียงใด ส�าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน

ให้แก่ผู้สอน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดครั้งนี้ต้องได้รับการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยผลการวิจัย 

จะเป็นส่วนส�าคญัทีน่�าไปสูแ่นวทางการพฒันาการเรียนการสอนในรายวิชาการผลิตรายการวทิยกุระจายเสยีง

ขัน้สงูในครัง้หน้า และเป็นประโยชน์ต่อหลกัสตูรนเิทศศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ทีจ่ะสามารถ

น�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน
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กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

1. แนวคิดการพัฒนาการเรียนการสอน 

การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้สอนจ�าเป็นต้อง 

มีเป้าหมายของการออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการทางความคิดผ่าน 

สิ่งเร้าที่มากระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ ท�าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเองโดยมี 

ผู้สอนคอยให้ค�าแนะน�า โรเบิร์ต กาเย่ (Robert Gagne) นักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา  

เสนอการจัดสภาพการเรียนการสอนผ่าน 9 เหตุการณ์ ได้แก่ 1) เร้าความสนใจ ให้ผู้เรียนเกิดความตื่นตัว  

2) บอกจุดประสงค์ ให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ 3) ทบทวนความรู้เดิม มาใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่  

4) น�าเสนอความรู้ เพื่อค้นพบประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง 5) ชี้แนะแนวทาง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ถูกต้อง  

6) ส่งเสริมการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อฝึกฝนจนเกิดความช�านาญ 7) ให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อรู้ว่าผลการ

ปฏิบัติของตนถูกต้องหรือไม่ 8) วัดประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียน เป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ และ  

9) ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนจดจ�าและถ่ายโอนความรู ้เพือ่สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในชวีติจรงิ (สมจิต จันทร์ฉาย, 2557)  

ขณะที่การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น เกิดจากผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพือ่พฒันาทกัษะผูเ้รยีนทัง้ด้านความรู ้ความคดิ สตปัิญญา อารมณ์ ความรับผิดชอบ และการท�างานเป็นทีม 

เพื่อให้ผู้เรียนประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรก�าหนดไว้ โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและคอยกระตุ้น 

ผู้เรียนให้แสดงบทบาท ค้นพบความสามารถของตนเอง (วรรษมณฑน มีศรี, 2549)  
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตสื่อกระจายเสียง

ส่ือกระจายเสียงนับว่ามีบทบาทในการน�าเสนอข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง  

โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แจ้งข่าวสารให้ทราบ 2) ให้การศึกษา 3) ให้ความบันเทิง และ 4) ชักจูงใจให้ผู้ฟัง 

คล้อยตาม (Media Thailand Network, 2551) ส�าหรับกระบวนการผลิตสื่อกระจายเสียงจะประกอบด้วย  

3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการผลิต (Pre-Production) เป็นข้ันวางแผน ศึกษาหาข้อมูล ความต้องการ 

ด้านเนื้อหาและรูปแบบในการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 2) ขั้นการผลิต 

(Production) เป็นขัน้ลงมอืผลติ เริม่จากการเขยีนบทตามรูปแบบรายการ สารคด ีหรือสปอตวทิยุ บนัทกึเสยีง 

ตามรูปแบบของสื่อกระจายเสียง และเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ เพื่อให้ได้เป็นส่ือกระจายเสียงในรูปแบบ 

ตามที่ต้องการ และ 3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) เป็นขั้นตรวจสอบคุณภาพของการผลิตก่อนน�าไป 

เผยแพร่ โดยตรวจสอบต้ังแต่ผู้ผลิตเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของผลงาน รวมถึง 

การให้ผู ้ควบคุมการผลิตตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม จากนั้นเป็นขั้นการตรวจสอบคุณภาพ 

ในขณะเผยแพร่ และการประเมินผลคณุภาพในภาพรวมโดยผูผ้ลติ ผูค้วบคุมการผลติ และกลุม่ผูฟั้งเพือ่น�าค�า

แนะน�าไปพัฒนาคุณภาพต่อไป (จุฬารัตน์ หนูทอง, 2554)

3. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของกลุ ่มคนที่อาศัยอยู ่ร ่วมกันในพื้นที่ใดพ้ืนที่หนึ่งและ 

มีปฏิสัมพันธ์ ต่อกัน จนเกิดเป็นความผูกพันด้านพื้นที่ เครือญาติ มิติทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้าน 

ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด รวมถึงองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันอย่างแน่ชัด เช่น องค์กรในชุมชน 

องค์กรในท้องถิ่น ซึ่งในการอาศัยอยู่ร่วมกันจ�าเป็นต้องมีกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ร่วมกัน เพื่อสร้างความสามัคคีและความสงบสุขของคนในชุมชน (ด�ารงศักดิ์ แก้วเพ็ง, 2556) ซึ่งค�าว่าชุมชน 

จะประกอบไปด้วย คน อาณาบริเวณ ความสนใจร่วมกัน การพบปะสังสรรค์ ความสัมพันธ์ของสมาชิก  

และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี เพื่อเป็นแบบแผนในการด�าเนินชีวิตที่ดีร่วมกันของสมาชิก 

ในชุมชน ซึ่งการท�ากิจกรรมใด ๆ ชุมชนมักมีการส�ารวจความต้องการของคนในชุมชนและสอดคล้องกับ

บริบทของชุมชนผ่านการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อม ระบบบริหารจัดการภายในชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ของชุมชนร่วมกัน (จุรีพร คงประเสริฐ และคณะ, 2560) ซึ่งการส�ารวจความต้องการของคนในชุมชนนั้น  

เป็นผลให้น�าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มคนเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในลักษณะการร่วมรับรู ้ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมตัดสินใจ 

และร่วมติดตามผล ซึ่งถือเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนา โดยลักษณะของการมีส่วนร่วมของชุมชนมี  

2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง คือ คนในชุมชนหรือตัวแทนของชมุชน สามารถเข้ามา 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกระบวนการตั้งแต่ ร่วมคิด ศึกษา ค้นคว้า วางแผนงาน ร่วมติดสินใจ แก้ปัญหา  

รวมถึงการใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอย่างจ�ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงการร่วมติดตาม 

และการประเมินผล 2) การมีส่วนร่วมไม่แท้จริง เป็นการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วนโดยเฉพาะการเข้าร่วม 

การปฏิบัติตามแผนงานที่มีการก�าหนดไว้แล้วเท่านั้น (เมตต์ เมตต์การุณจิต, 2553)
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4. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติการสอนของคร ู

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบ

ส�าคญัในการจดัการเรยีนการสอนให้เกดิประสทิธภิาพ คอื การจดัการเรยีนการสอนอย่างเป็นระบบ ตามล�าดบั

ข้ันตอน เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญผ่านการกระตุ้นความคิด ความกระตือรือร้นให้ผู้เรียนมีบทบาทอย่างเต็มที่ 

ในการเรยีนรูข้องตนเองทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน รวมถงึการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมปีฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

เพื่อต่อยอดความรู้ในสถานการณ์จริง โดยมีผู้สอนท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าแนะน�า เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือ  

ป้อนข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ท้ังการจัดเตรียมสถานท่ี สื่อ 

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนให้มีสภาพพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน 

ของผู้เรียน ทั้งนี้ควรค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับ (ทิศนา แขมมณี, 2555)

5. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญในการมุ่งเน้น 

ให้ผู ้เรียนสร้างองค์ความรู ้ใหม่ผ่านกระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม คือ การสร้างปฏิสัมพันธ ์

และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้และสอดคล้องกับความสนใจ ความสามารถ 

และความถนัดของผู้เรียน โดยเน้นการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ด้วยวิธีการเรียนรู้โดยตรง  

(Active Learning) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด ผ่านการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง  

ลงมือปฏิบัติ คิด แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ ท�างานเป็นกลุ่ม สามารถน�าเสนอความรู้ได้อย่างเหมาะสม  

ซึ่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน มีวุฒิภาวะ และมีส่วนร่วม

กับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะดังนี้  

1) ผู ้เรียนเป็นผู ้เรียนรู ้ ส่วนผู ้สอนคือผู้สนับสนุน 2) ประสบการณ์เดิมและความต้องการของผู ้เรียน  

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 3) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4) สัมพันธภาพ 

ระหว่างผู้เรียน จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้น 5) การพัฒนาประสบการณ์ 

ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ความคิด การปฏิบัติ อารมณ์ และความรู้สึกเพื่อให้ผู้เรียนเห็นโอกาสในตนเอง 

มากยิ่งขึ้น (ดิเรก วรรณเศียร, 2560)   

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจ�านวน 2 กลุ่ม คือ 

 1.1 นักศึกษาช้ันปีที่ 3 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา โดยคัดเลือกแบบเจาะจง จ�านวน 6 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผลิตรายการ 

วิทยุกระจายเสียงขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ�านวนทั้งสิ้น 6 คน 

  1.2 ตวัแทนชุมชนหรอืผู้น�าชุมชนในจงัหวดัสงขลาทีม่คีวามต้องการด้านส่ือกระจายเสยีง  

จ�านวน 3 ชุมชน ๆ ละ 1 คน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 3 คน โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจากผู ้ที่มีความรู้  

ความสามารถ หรือผู้ที่รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับสื่อกระจายเสียงในชุมชน ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงชื่อชุมชน หน่วยงาน รูปแบบ เนื้อหาการผลิตสื่อและช่องทางการเผยแพร่ของชุมชน 

ชื่อชุมชน/หน่วยงาน
ต�าแหน่ง

ผู้ให้ข้อมูล

เขตพื้นที่

ในจังหวัดสงขลา

รูปแบบ

สื่อกระจาย

เสียง

เนื้อหา

ส�าหรับผลิตสื่อ

ช่องทาง

เผยแพร่ของ

ชุมชน

1. ชุมชนธรรมโฆษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน
ต�าบลสทิงหม้อ 

อ�าเภอสิงหนคร

สารคดีสั้น

ให้ความรู้
โรคพิษสุนัขบ้า เสียงตามสาย

2. องค์การบริหารส่วน

ต�าบลร�าแดง

ประชาสัมพันธ์

ชุมชน

ต�าบลร�าแดง 

อ�าเภอสิงหนคร
สปอต

สายด่วนรถฉุกเฉิน 

อบต.ร�าแดง
รถแห่

3. องค์การบริหารส่วน

ต�าบลวัดขนุน

ประชาสัมพันธ์

ชุมชน

ต�าบลวัดขนุน 

อ�าเภอสิงหนคร

สารคดีสั้น

ให้ความรู้
สาระน่ารู้คู่สุขภาพ เสียงตามสาย

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย แบบประเมนิความพงึพอใจ เป็นมาตรวดัแบบประเมนิค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 

3. การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือโดย ด�าเนินการสร้างเครื่องมือให้ครอบคลุมเนื้อหาและ 

กรอบแนวคิดการวิจัย จากน้ันตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยน�าแบบประเมิน 

ความพึงพอใจฉบับร่างที่ปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วน�าส่งให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา  

จ�านวน 4 ท่าน แล้วน�าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถามกับจุดมุ่งหมาย 

ในการประเมิน โดยใช้เกณฑ์ IOC ตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไปที่การหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่น น�าแบบประเมิน 

ความพึงพอใจมาตรวจสอบความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยน�าไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้ให้

ข้อมูลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 24 คน ซึ่งมาจากจ�านวนสมาชิกของผู้เรียนในชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร 

เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach  

(เฉลิมศรี อรรจนกุล, 2558) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ 0.84 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 

 4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 1 ผู ้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3  

จ�านวน 6 คน ที่เป็นกลุ่มประชากรของการวิจัยครั้งนี้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งการเก็บ

รวบรวมข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียน 

การสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน 2) แบบประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อผลงาน 

การผลิตสื่อกระจายเสียง โดยผู้วิจัยแจกแบบประเมินความพึงพอใจตามจ�านวนประชากรของการวิจัยคร้ังนี้  

และ 3) แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาผ่านระบบส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นรายบุคคล
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 4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลูระยะท่ี 2 สมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผูเ้รยีนต่อการพัฒนารปูแบบ 

การเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรณีศึกษา :  

การผลิตสื่อกระจายเสียงเพ่ือชุมชน โดยผู ้วิจัยเป็นผู ้ด�าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 

ตามจ�านวน 

 4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะที่ 3 สัมภาษณ์ความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนหรือ 

ผู ้น�าชุมชนที่มีความรู ้ ความสามารถ หรือผู ้ที่รับผิดชอบและดูแลเกี่ยวกับสื่อกระจายเสียงในชุมชน  

โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด�าเนินการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามจ�านวน

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้

1. รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน 

การเรียนการสอนลักษณะการผลิตส่ือกระจายเสียงเพื่อชุมชน เป็นการออกแบบการเรียน 

การสอนที่มีกระบวนการเรียนรู ้ สรุปได้ดังนี้ 1) ผู ้สอนอธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ของรายวิชา  

2) ผูเ้รยีนศกึษาชุมชนทีต่นเองสนใจในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา 3) ผูเ้รยีนลงพืน้ทีส่อบถามชมุชนด้านความต้องการ

ส่ือกระจายเสียงและสื่อกระจายเสียงที่มีในชุมชน 4) ผู้เรียนด�าเนินการในข้ันกระบวนการวางแผนการผลิต 

(Pre-Production) ได้แก่ รวบรวมข้อมูล คิด วิเคราะห์ วางแผน ศึกษาหาข้อมูล ความต้องการด้านเนื้อหา

และรูปแบบในการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 5) กระบวนการผลิต (Production) 

ได้แก่ เขียนบทตามรูปแบบรายการ สารคดี หรือสปอตวิทยุ บันทึกเสียงตามรูปแบบของสื่อกระจายเสียง 

และเข้าสู่กระบวนการตัดต่อ เพื่อให้ได้เป็นสื่อกระจายเสียงในรูปแบบตามที่ต้องการ 6) กระบวนการหลัง

การผลิต (Post-Production) ตรวจสอบคุณภาพการผลิตโดยผู้สอนพร้อมปรับแก้ ตรวจสอบความถูกต้องของ

เนื้อหาและสอดคล้องกับความต้องการโดยชุมชนพร้อมปรับแก้ 7) ส่งมอบผลงานให้ชุมชนน�าไปใช้ประโยชน์  

8) ชมุชนประเมนิความพงึพอใจต่อผลงาน 9) ผู้เรียนประเมนิความพงึพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

และ 10) ผูเ้รียนประเมนิการสอนในปลายภาคผ่านระบบส�านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน โดยผู้สอนน�า

ผลการประเมินท้ัง 3 ส่วนมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  

ซ่ึงกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เรียนมีบทบาทส�าคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา

และให้ค�าแนะน�าตลอดการเรียนรู้ สามารถสรุปเป็นรูปแบบได้ ดังนี้
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รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

ภาพที่	2	รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

2. ประสทิธภิาพการเรียนการสอนลกัษณะการผลติสือ่กระจายเสยีงเพือ่ชมุชน จากการศกึษา 

สรุปได้ดังนี้

 2.1 ความพึงพอใจของผู ้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อ 

กระจายเสียงเพ่ือชุมชน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ จ�านวนทั้งหมด 6 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นร้อยละ 83.33 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16.67 มีอายุระหว่าง 21-23 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.33  

และอายุ 26 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.67 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้กับชุมชน 

ได้ใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลิตสื่อในรูปแบบสกู๊ปข่าววิทยุ/โทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์  

คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาคือ สารคดีวิทยุ/โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 23.08 และหนังสั้น/คลิปวิดีโอ  

สปอตวิทยุ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ตามล�าดับ ซึ่งผู้เรียนมีจุดเร่ิมต้นการผลิตส่ือให้กับชุมชนมาจากการเรียนรู้/ 

ฝึกปฏิบัติในรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ภาพรวมทุกด้าน  

ปรากฏดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนลักษณะ

การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน ภาพรวมทุกด้าน

รายการประเมิน ( ) (S.D.) ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

 - ก่อนเรียน
 - หลังเรียน

4.86
4.93

0.14
0.09

มากที่สุด
มากที่สุด

2. ด้านการประยุกต์ความรู้สู่การผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน 4.96 0.07 มากที่สุด

3. ด้านศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตสื่อ
กระจายเสียงเพื่อชุมชน

4.96 0.07 มากที่สุด

4. ด้านอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการผลิตสื่อ
กระจายเสียงเพื่อชุมชน

4.93 0.08 มากที่สุด

5. ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในภาพรวมต่อการจัดการ
เรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน

5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.94 0.04 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ( = 4.94) พิจารณาเป็นรายด้าน  

พบว่า ผู ้เรียนมีความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียง 

เพือ่ชมุชน อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มค่ีาเฉลีย่ 5.00 รองลงมา คอื ด้านการประยุกต์ความรู้สู่การผลิตส่ือกระจาย

เสียงเพื่อชุมชนและด้านศักยภาพการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.96 ขณะที่ด้านอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการผลิตสื่อกระจายเสียง

เพื่อชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.93 ส�าหรับด้านความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการผลิตสื่อ 

กระจายเสียงเพื่อชุมชน พบว่า หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.93 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.86 นั่นหมาย 

ความได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจและเข้าใจเนื้อหา

จากรายวิชามากยิ่งขึ้น 

จากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผู้เรียนเพิม่เตมิ สามารถสรุปได้ 3 ประเดน็ย่อย ประกอบด้วย  

1) รูปแบบการสอน ผู้เรียนมีความเห็นว่า การที่ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเรียนและรูปแบบการผลิต 

ผลงานให้ผูเ้รยีนทราบตัง้แต่ต้นเทอม ท�าให้ผู้เรยีนเข้าใจทิศทางของการท�างาน ประโยชน์ของงาน และสามารถ

วางแผนการท�างานได้มากขึ้น ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนลงพื้นที่ชุมชน ท�างานร่วมกับชุมชน รู้จัก 

วางแผนการท�างานด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าเสนอความคิดเห็น ความต้องการ และความถนัด 

ของตนเอง โดยมีผู้สอนคอยเป็นท่ีปรึกษาและให้ค�าแนะน�า ท�าให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าลงมือท�า  

และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ซึ่งการเรียนการสอนลักษณะน้ี สามารถท�าให้ผู้เรียนเข้าใจ 

การท�างานจริงมากขึ้น และสามารถใช้ทักษะต่าง ๆ ในการท�างานจริงได้ในอนาคตเมื่อจบการศึกษา 2) 

ประโยชน์ของการจัดการเรยีนการสอน พบว่า รปูแบบดงักล่าว ท�าให้ผูเ้รยีนได้ใช้ทักษะความสามารถของตนเอง 

ในด้านการผลิตสื่อกระจายเสียงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งส่งผลให้ผู ้เรียนเกิดความภูมิใจในผลงาน 
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ของตนเองมากขึน้ และสามารถน�าทกัษะและกระบวนการท�างานไปใช้ในการฝึกงาน และใช้ในชวีติการท�างาน

ของผูเ้รยีนได้เป็นอย่างมาก 3) ความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อรปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนแสดงความเหน็ว่า  

อยากให้มีการสอนในรูปแบบนี้ต่อไป เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน เปล่ียนบรรยากาศ ไม่รู้สึก 

เบือ่หน่าย ซ่ึงการได้น�าความรูแ้ละทกัษะของตนเองไปท�าประโยชน์ให้กบัชมุชน และได้รบัค�าชืน่ชนจากชมุชน

กลับมา ท�าให้ผู้เรียนรู้สึกภูมิใจในการผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น 

 2.2 ความพึงพอใจของชุมชนต่อผลงานการผลิตส่ือกระจายเสียง ผู้ตอบแบบประเมิน 

ความพงึพอใจ คอื ตัวแทนชุมชนและผู้น�าชุมชนทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ดแูลรบัผดิชอบด้านสือ่กระจายเสยีง 

ของชุมชน จ�านวนทั้งหมด 3 คน จาก 3 ชุมชน ๆ ละ 1 คน ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย ตัวแทน 

จากชุมชนธรรมโฆษณ์ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบลร�าแดง และตัวแทนจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลวัดขนุน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.67 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีอายุระหว่าง 

33-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 อายุ 55 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.33 โดยมีต�าแหน่งเป็นประชาสัมพันธ์ชุมชน  

คิดเป็นร้อยละ 66.67 และเป็นก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 33.33 และจบการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี  

คิดเป็นร้อยละ 66.67 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 33.33 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนชุมชน 

ภาพรวมทุกด้าน ปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนชุมชนต่อผลงานการผลิตสื่อกระจายเสียง 

ภาพรวมทุกด้าน

รายการประเมิน ( ) (S.D.) ระดับความพึงพอใจ

1. ด้านการวางแผนงานและติดต่อประสานงาน 4.33 0.17 มาก

2. ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา 4.62 0.16 มากที่สุด

3. ด้านเทคนิคตัดต่อ 4.33 0.53 มาก

4. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อผลงานนักศึกษาชิ้นนี้ 5.00 0.00 มากที่สุด

รวม 4.57 0.22 มากที่สุด
 

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวม ตัวแทนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการผลิตผลงานของ 

ผู ้เรียน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย ( = 4.57) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ชุมชนพึงพอใจ 

ในระดบัมากทีส่ดุ คอื ความพงึพอใจในภาพรวมต่อผลงานของผูเ้รยีน มค่ีาเฉลีย่ 5.00 และด้านความเหมาะสม 

ของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส�าหรับด้านที่ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านการวางแผน 

และติดต่อประสานงาน รวมถึงด้านเทคนิคตัดต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.33 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของตัวแทนชุมชนและผู้น�าชุมชนเพิ่มเติม สามารถสรุปได้  

2 ประเด็นย่อย ประกอบด้วย 1) ด้านการผลิตผลงาน ตัวแทนชุมชน มีความเห็นว่า ผลงานที่ผลิตสอดคล้อง

กับความต้องการของชุมชน ซึ่งสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการให้ความรู้ แจ้งข่าวสารแก่คนในชุมชน 

ทราบได้จริง 2) ด้านความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ ตัวแทนชุมชนให้ความเห็นว่า ชื่นชอบและชื่นชม 

ในผลงานของผูเ้รยีน และต้องการให้มกีารผลติผลงานส่งให้กบัชมุชนอกี ส่วนเนือ้หาทีอ่ยากให้ผูเ้รยีนผลติสือ่ให้  

คอื เรือ่งใกล้ตัวของประชาชน เพ่ือให้ความรูก้บัคนในชมุชนช่วยกันเฝ้าระวังและไม่ประมาทกับภัยใกล้ตวัมากขึน้
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 2.3 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน ผ่านระบบส�านักส่งเสริมวิชาการและ 

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีผู้ตอบแบบประเมิน คือ ผู้เรียนจ�านวนทั้งหมด 6 คน ตามจ�านวน

ผู้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน ปรากฏ

ดังตารางที่ 4 

 ตารางที่ 4 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้เรียน ภาพรวมทุกด้าน 

รายการประเมิน ( ) (S.D.)
ระดับ 

ความพึงพอใจ

1. การตรงต่อเวลาของผู้สอน 4.83 0.41 มากที่สุด

2. ผู้สอนแจ้งแนวการสอน แนะน�าแหล่งค้นคว้า และสื่อต่างๆ
ประกอบการเรียนการสอน

4.92 0.28 มากที่สุด

3. เนื้อหารายวิชามีความครอบคลุม 4.86 0.35 มากที่สุด

4. ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน 4.83 0.41 มากที่สุด

5. ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด

6. ผู้สอนมีสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสม/ทันสมัย 5.00 0.00 มากที่สุด

7. ผู้สอนมีการสอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 5.00 0.00 มากที่สุด

8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 5.00 0.00 มากที่สุด

9. ผู้สอนมีการประเมินผลระหว่างเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 5.00 0.00 มากที่สุด

10. ผู้สอนมีการแจ้งผลการประเมินระหว่างเรียนให้ทราบก่อน 
การวัดผลปลายภาค

4.83 0.41 มากที่สุด

รวม 4.92 0.28 มากที่สุด
 

จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวม ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับ 

ดมีาก มค่ีาเฉลีย่ ( = 4.92) พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้เรียนมคีวามพงึพอใจต่อการสอนในเร่ืองการสอดแทรก 

คุณธรรมจริยธรรม การมีสื่อและวิธีการสอนที่เหมาะสม/ทันสมัย การสอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

เปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น มีการประเมินผลระหว่างเรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  

และแจ้งผลการประเมินระหว่างเรียนให้ทราบก่อนการวัดผลปลายภาค อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.00 

รองลงมาคอื ผูส้อนแจ้งแนวการสอน แนะน�าแหล่งค้นคว้า และส่ือต่างๆประกอบการเรียนการสอน มค่ีาเฉลีย่ 

4.92 เนื้อหารายวิชามีความครอบคลุม มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน และการตรงต่อเวลา ตามล�าดับ
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อภิปรายผลการวิจัย

การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้สามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตส่ือกระจายเสียงเพื่อชุมชน เป็นการออกแบบ 

โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ผลิตสื่อ ชุมชนคือกลุ่มเป้าหมาย ผู้สอนคือที่ปรึกษาโดยออกแบบกิจกรรมการเรียน 

การสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนและเน้ือหาในรายวิชา ค�านึงถึงความสามารถของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียน 

มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการออกแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี 

(2555) คือ การใช้กิจกรรม วิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาการสอนอย่างต่อเน่ือง มีการประเมิน

ผลครอบคลุมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน จะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู ้

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน พบว่า รูปแบบ 

การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าว ผู ้เรียนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย 4.94  

โดยให้ความเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจจุดประสงค์ของการเรียนมากขึ้น และ 

การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน�าเสนอความคิดเห็น ความต้องการ และความถนัดของตนเอง โดยมีผู้สอนคอย 

เป็นทีป่รกึษา ท�าให้ผูเ้รยีนกล้าคดิ กล้าตดัสนิใจ พร้อมท้ังให้ข้อคดิเห็นว่า อยากให้มกีารเรียนการสอนลักษณะ

เช่นน้ีอีกในครั้งต่อไป เพราะการได้น�าความรู้และทักษะของตนเองไปท�าประโยชน์ให้กับชุมชน ท�าให้ผู้เรียน 

รู้สึกภูมิใจในการผลิตผลงานมากยิ่งขึ้น ขณะที่ ตัวแทนชุมชนมีความพึงพอใจต่อการผลิตผลงานของผู้เรียน  

อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.57 โดยตัวแทนชุมชนและผู้น�าชุมชน ให้ความเห็นว่า ผู้เรียนสามารถผลิต 

ผลงานได้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เนื้อหาที่น�าเสนอสามารถเผยแพร่สู ่ชุมชนได้จริง  

ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการผลิตผลงานให้กับชุมชนอีกในคร้ังต่อไป  

ส�าหรบัความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับดีมากเช่นกัน มค่ีาเฉล่ีย 4.92 โดยผู้เรียน 

มีความพึงพอใจด้านการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม วิธีการสอนที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ซักถาม 

และแสดงความคดิเหน็ รวมถึงผูส้อนแจ้งแนวการสอนให้ทราบ มเีนือ้หาทีค่รอบคลุม ผูส้อนมคีวามเชีย่วชาญ 

และตรงต่อเวลา ตามล�าดับ ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการสอนของ ทิศนา แขมมณี 

(2555) คือ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ควรค�านึงถึงเรื่องบทบาทและบริบทของผู้เรียนเป็นส�าคัญ  

เน้นกิจกรรมรูปแบบการเรียนรู ้ในสถานการณ์จริง สร ้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากชุมชน  

สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านผู้ทรงภูมิปัญญา องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

อย่างแท้จริง 

3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน สรุป 5 ขั้นตอนที่ผู้สอนควรออกแบบการเรียนรู้ คือ  

1) แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในทิศทางเดียวกันโดยกระตุ้นผู้เรียนให้เกิด 

ความพร้อมและตื่นตัวในการเรียนรู้ 2) ทบทวนความรู้เดิมผ่านการน�าเสนอเพื่อต่อยอดประสบการณ์ใหม่  

โดยมีผู้สอนเป็นที่ปรึกษา และให้ผู้เรียนสรุปความรู้ด้วยตนเอง 3) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน 

แต่ละคนเกดิการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 4) ส่งเสรมิการฝึกปฏบิตัแิละให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่ผูเ้รยีน โดยผู้สอนพยายาม

ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม รู้จักคิด วิเคราะห์ 

ประสานงาน แก้ปัญหา ผลิตผลงานจนเกิดเป็นความเข้าใจและความช�านาญเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ 
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ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งระหว่างการลงมือปฏิบัติผู้สอนจะคอยสังเกต ประเมินความรู้ ความสามารถทั้งรายบุคคล 

และรายกลุม่ เมือ่สิน้สดุกจิกรรม ผูส้อนจะแนะน�าผู้เรยีนเป็นรายบคุคลเพือ่ให้ทราบถึงจดุเด่น จดุทีต้่องพฒันา 

พร้อมให้ก�าลงัใจเพ่ือการเพิม่ศกัยภาพทางทักษะวชิาชพี สามารถน�าความรู้ไปใช้กับสถานการณ์จริงทีแ่ตกต่าง

ไปจากแบบฝึกหัด และ5) วัดประเมินผลการปฏิบัติการเรียนรู้จากผู้เรียน นอกจากผู้สอนเป็นผู้ประเมินผล 

การเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ผู้สอนออกแบบ 

การจัดการเรียนการสอน ถือเป็นเสียงสะท้อนความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งผลการประเมิน 

จะเป็นข้อมูลที่ดีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ยุคสมัย และบริบท 

ที่แตกต่างกันออกไป

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1.1 รูปแบบการเรียนการสอนลักษณะการผลิตสื่อกระจายเสียงเพื่อชุมชน เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญในการกระตุ้นผู้เรียนให้เข้าใจเนื้อหาเพื่อต่อยอดสู่การปฏิบัติงานอย่างเกิดประโยชน์ ดังนั้น จึงควร

ประยุกต์รูปแบบดังกล่าวในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

 1.2 ผู้สอนควรน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือเทคนิค 

ใหม่ ๆ ในการดูแล ให้ค�าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 1.3 ผู้สอนควรประยุกต์รูปแบบการสอนแบบใหม่ ๆ ให้แก่ผู้เรียนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างแนวทาง 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

ต่อไป

2. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป

 2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดผลงานของชุมชนเชิงลึก 

เพิ่มขึ้น

 2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน

เพิ่มขึ้น

 2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการรายวิชาร่วมกับการบริการวิชาการแก่ชุมชน  

หรือบูรณาการร่วมกับการวิจัยเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นต่อไป
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ ส�าเร็จได้ด้วยการให้ความกรุณาการชี้แนะ ให้ค�าแนะน�า 

จากคณาจารย์ในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ศราณี 

เวศยาสิรินทร์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ และอาจารย์ศิริวรรณ  

ลักษณะวงศ์ กรรมการบริหารหลักสูตร รวมถึงอาจารย์จุฬารัตน์ จุลภักดิ์ กรรมการบริหารและเลขาน ุ

การหลักสูตร ตลอดจนตัวแทนชุมชนธรรมโฆษณ์ ต�าบลสทิงหม้อ อ�าเภอสิงหนคร องค์การบริหารส่วน 

ต�าบลร�าแดง ต�าบลร�าแดง อ�าเภอสิงหนคร และองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดขนุน ต�าบลวัดขนุน  

อ�าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องส�าหรับการให้ข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย 

ในชั้นเรียนครั้งนี้ อีกท้ังนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการผลิตรายกาวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง  

ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 6 คนที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้การศึกษาวิจัยในชั้นเรียน 

ครั้งนี้ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี
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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)

การประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 
(HRM NPST National Conference 2022) 844



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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