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การวิ จ ั ย ครั งนี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ 2 ประการ
คือ 1) เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างนโยบายองค์กร
และคุณภาพการบริ การ ทีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจของ
พนักงานผู้ให้ บริ การธุรกิจผู้สงู อายุของประเทศไทย และ
2) เพือศึกษาถึงความเต็มใจในการทํางานของพนักงาน
ระดับ ปฏิ บัติ ก ารในธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุที ส่ง ผลต่ อ
ความสําเร็ จของธุรกิจบริ การผู้สงู อายุในประเทศไทย
ผู้วิจยั ใช้ แนวทางการวิจยั เชิงปริ มาณผสมผสาน
กับเชิงคุณภาพ ประชากรทีใช้ ในการศึกษา คือ ธุรกิ จ
บริ การผู้สงู อายุในประเทศไทย ประกอบไปด้ วย สถาน
บริ บ าล โรงเรี ย นสอนผู้ดูแ ลผู้สูง อายุแ ละบริ ก ารส่ ง
ผู้สงู อายุไปดูแลทีบ้ าน และโรงพยาบาล ซึงมีประชากร
225 แห่ง จํ านวนกลุ่มตัวอย่า งเท่า กับ 141 ตัวอย่า ง
โดยแบ่งแบบชันภูมิ เครื องมือในการวิจัยจํ าแนกเป็ น
2 ประเภท ได้ แ ก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์
เจาะลึก ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไป สถิติการ
หา ค่ า สห สั ม พั น ธ์ ข อง เ พี ย รสั น และก าร หา ค่ า
สัมประสิทธิ<การถดถอย
ผลการวิ จั ย พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า ง
นโยบายองค์กรและคุณภาพการบริ การ ทีมีอิทธิพลต่อ
ความเต็มใจของพนักงานผู้ให้ บริ การธุรกิจผู้สงู อายุของ
ประเทศไทย ส่งผลในทางบวก อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิ ติทีระดับ 0.05, 0.01, 0.001 สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์ความเต็มใจของพนักงานผู้ให้ บริ การในธุรกิจ
บริ การผู้สงู อายุ ได้ ร้อยละ 2.35 ค่าความคลาดเคลือน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .54384 ความเต็ม
ใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในธุรกิจ
บริ การผู้สงู อายุทีส่งผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจบริ การ
ผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทย ส่งผลในทางลบ ในระดับ
ค่อนข้ างสูง (B = -.883) และ (B = -.883) ตามลําดับ
กล่า วได้ ว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามเห็ น ว่า การ
ความน่าเชือถือและความมันใจจากความคาดหวังใน
ผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการน้ อยลง จะส่งผล
ต่อความเต็ม ใจในการปฏิ บัติงานของพนักงานสูงขึน
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สามารถร่ วมกันพยากรณ์ผลการดําเนินในธุรกิจบริ การ
ผู้สูง อายุ ได้ ร้ อยละ 3.16 ค่ า ความคลาดเคลื อน
มาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ .65583

Abstract
This research there are 2 objectives were
1) to study the relation between organization
policy and service quality that affected to
personal willingness who was serviced the older
in Thailand and 2) to study willingness working of
the operation personal in older service business
which affected to successful of older service
business in Thailand.
This study was mixed between qualitative
and quantitative research. The sampling in this
study is older service business in Thailand which
are medical care, older care school, older care
service at home and hospital. The population
there are 225 people, there are 141 sampling
which classify two kinds of research method were
questionnaire and In-depth interview form. Data
analysis with descriptive analysis, Pearson
Correlation and Multiple Regression Analysis. The
research result showed that
The relation between organization policy
and service quality that affected to personal
willingness who was serviced the older in
Thailand with statistic significant at 0.05,0.01 and
0.001 can be predicting the willingness of older
care service personal for 2.35 percentage,
Standard Error of Estimate at .54384, willingness
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working of the operation personal in older service
business which affected in negative for rather
high level (B = -.883) และ (B = -.883). So that,
the sampling think that reliable and determination
from expectation to operating of business owner
are decrease that affected to working willingness
of the personal increase and can be predicting
older service business performance for 3.16
percentage and Standard Error of Estimate at
.65583

บทนํา
สถานการณ์ปัจจุบนั ประชากรโลกมีจํานวนมาก
ขึน ในปี พ.ศ. 2553 มีจํานวนประชากร 6,892 ล้ านคน
แ ล ะ มี สั ด ส่ ว น ข อ ง ผู้ สู ง อ า ยุ ( 65+) ร้ อ ย ล ะ 8
สถานการณ์ ดังกล่าวมีผลมาจากภาวะเจริ ญพันธุ์ทัว
โลกลดลง ขณะที ประชากรมี อ ายุยื น ยาวขึนจาก
พัฒ นาการทางการแพทย์ แ ละความ ก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ทํ า ให้ ป ระเทศพัฒ นาแล้ ว เข้ า สู่ส ัง คม
ผู้สงู อายุแล้ วเป็ นส่วนใหญ่ เช่น สหรัฐอเมริ กา ยุโรป
ญี ปุ่ น เกาหลีใต้ รวมทังประเทศกํ าลัง พัฒนาเช่ น
ประเทศไทยทีกําลังเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ ส่งผลให้ การ
ออมและความมังคังของประเทศเหล่านีลดลง เนืองจาก
ผลิตภาพแรงงานทีเพิมขึนในอัตราตํา รวมถึงค่าใช้ จ่าย
ในด้ านสาธารณสุขและการดูแลผู้เกษี ยณอายุมีจํานวน
ทีเพิมสูงขึน
จากการปรับเปลียนโครงสร้ างของประชากรเข้ า
สูภ่ าวะสูงอายุของประเทศไทย พบว่าแนวโน้ มและวิถี
ชี วิตผู้สูงอายุไทย 61.4 เปอร์ เซ็นต์ อยู่ในครอบครั ว
ขยายเป็ นส่วนใหญ่ หมายถึงว่า มีลกู หลานอาศัยอยู่ใน
บ้ านเดียวกัน และ 60 เปอร์ เซ็นต์ ยกย่องให้ ผ้ ูสงู อายุ
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เป็ นหัวหน้ าครอบครัว มีเพียง 7.5 เปอร์ เซ็นต์ ทีแยก
จากครอบครัว และ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ ไปอยูก่ บั คนอืน โดย
กลุม่ ทีแยกจากครอบครัว 56.7 เปอร์ เซ็นต์ พบว่า ไม่ได้
มี ปั ญหาต่ อ การอยู่ ค นเดี ย ว ที รู้ สึ ก เหงามี 21.8
เปอร์ เซ็นต์ จากการนําเสนอสัดส่วนของผู้สูงอายุทีมี
รายได้ เ ป็ นของตนเอง และมี แ หล่ง รายได้ ป ระจํ า
แม้ จะเกษี ยณแล้ ว จะส่งผลต่อการออกแบบบริ การของ
ธุรกิจบริ การผู้สงู อายุเพือให้ ตอบสนองต่อสภาวะสังคม
ทีเปลียนไป
สําหรับแนวโน้ มทีลูกค้ าต่างประเทศจะเข้ ามาใช้
บริ การธุรกิจบริ การผู้สูงอายุในประเทศไทย จะเป็ น
ผู้สูงอายุที มีอิส ระในการดํา รงชี วิต โดยจะเลือกมา
พํานักและใช้ ชีวิตในบันปลายในประเทศ ทีค่าครองชีพ
ตํา มีความพร้ อมด้ านบริ การสุขภาพ มีความปลอดภัย
ซึงประเทศไทย เป็ นประเทศทีมีผ้ ูเลือกมาอยู่ไม่น้อย
โดยเฉพาะ ญีปุ่ น สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ เยอรมนี และ
สแกนดิ เ นเวี ย และคนญี ปุ่ นจะยอมจ่ า ยเงิ น เพื อ
ความสุ ข ของตนเอง และให้ ความสํ า คั ญ ต่ อ การ
บํารุ ง รั กษาสุขภาพ ส่วนสหรั ฐ อเมริ กา มีประชากร
สูงอายุถึง 76 ล้ านคน ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
มักจะเลือกอยูใ่ นประเทศทีค่าครองชีพตํา และยอมจ่าย
ค่า พํ า นัก ระยะยาว เช่ น ซื อที อยู่อ าศัย (เส้ น ทาง
เศรษฐกิจเสริ มไอเดีย, 2552) ในปี พ.ศ. 2558 จะมีการ
รวมกลุ่มเป็ นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic
Community : AEC) ในด้ านภาคบริ การของประเทศ
ไทยมีศกั ยภาพสูงในการให้ บริ การ โดยเฉพาะสาขาการ
ท่องเทียว (Hospitality) ซึงไทยมีจุดแข็งอยู่หลายด้ าน
ทังทํ า เลที ตัง ความหลากหลายของแหล่ง ท่ อ งเที ยว
รวมทังการให้ บริ การทีเป็ นมิตรของคนไทยทีสร้ างความ
ประทับใจแก่นกั ท่องเทียวชาวต่างชาติได้ เป็ นอย่างดี
รวมถึ ง สาขาการแพทย์ แ ละบริ ก ารด้ า นสุข ภาพไทย

ด้ านมาตรฐานทีได้ รับการยอมรับในระดับสากล ด้ าน
ราคาทีไม่สงู จนเกินไป รวมทังมีบริ การทางการแพทย์ที
หลากหลาย ทั งด้ านบริ การรั ก ษาทางการแพทย์
(Medical Care) บริ การดูแลสุขภาพทัวไป (Health
Care) บริ การดูแลผู้สงู อายุ (Aging Care) และบริ การ
ด้ านความงาม (Beauty Care) ซึงล้ วนเป็ นธุรกิจบริ การ
ไทยจะได้ รับประโยชน์ (ฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการ
ส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย, 2554)
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว่ า ไทยจะมี จุ ด แข็ ง หลาย
ประการในการให้ บ ริ การสํา หรั บ ผู้สูงอายุ แต่จุดอ่อ น
และอุปสรรคหลายประการ ทีควรได้ รับการพิจารณาหา
แนวทางปรั บ ปรุ ง และแก้ ไขเพื อให้ ก ารพัฒ นาธุ ร กิ จ
บริ ก ารนี สามารถให้ บ ริ ก ารในเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ อ ย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ ได้ แก่ ด้ านการบริ ห ารจัดการ ขาด
แนวทางทีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ จึงควรกําหนดให้
เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน รวมทัง ควรมีบุค ลากรทาง
การแพทย์เป็ นผู้บริ หารกิจการหรื อมีความเกียวข้ องกับ
การดําเนินธุรกิจ เพือให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับการดูแลอย่าง
ถูกวิธี ด้ านบุค ลากร ขาดบุคลากรทีมี ความรู้ ความ
เชียวชาญเฉพาะด้ านสําหรับให้ บริ การผู้สงู อายุ และผู้
เข้ าใจในธุรกิจบริ การผู้สงู อายุอย่างแท้ จริ งมีจํานวนน้ อย
และมีจํากัดในบางกลุ่มโดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ทีศึกษา
ในด้ านสังคมศาสตร์ หรื อสาธารณสุขศาสตร์ ขณะที
ภาคธุรกิ จและภาคการเงินยังมีความเข้ าใจในโอกาส
ทางธุ ร กิ จ นี น้ อ ยส่ง ผลให้ ก ารพัฒ นาในเชิ ง พาณิ ช ย์
เป็ นไปได้ ช้ า ขาดแคลนบุค ลากรที มี ค วามรู้ และขาด
ทักษะการจัดการบริ การสําหรับผู้สงู อายุ ได้ แก่ แพทย์
พยาบาล ผู้ช่วยการพยาบาล ผู้ดแู ลผู้สงู อายุ รวมทังนัก
กายภาพบําบัด นักโภชนาการและนักกิจกรรม บําบัด
การให้ บริ การในปั จจุบนั ยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานที
ชัดเจน เนืองจากไม่มีการกํากับดูแลและไม่มีข้อกําหนด
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ด้ านมาตรฐานทีเผยแพร่ ให้ เป็ นทีทราบโดยทัวไป ธุรกิจ
มีแนวโน้ ม ทีจะดําเนินไปได้ ยงั มีคนดําเนินงานด้ านนี
น้ อย ตลาดยังมีความต้ องการอยู่มากและบางแห่งไม่
ต้ อ งการปล่อ ยให้ พื นที ว่า ง ขณะเดี ย วกัน เน้ น การ
ช่วยเหลือสังคมได้ ดูแลผู้สงู อายุแทนลูกหลาน ซึงต้ อง
ออกทํางานนอกบ้ านจะได้ ไม่ต้องเป็ นห่วงผู้สงู อายุและ
ไม่ต้องทิงผู้สงู อายุไว้ แต่คนเดียว ผู้สงู อายุจะได้ รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างถูกหลักวิธีการพยาบาลและเป็ นการ
แบ่งเบาภาระของภาครัฐในระยะยาว (วาทินี บุญชะลักษี
และยุพิน วรสิริอมร, 2542, ค)
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจทีจะ
ศึกษาปั จจัยทีส่งต่อผลการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจ
บริ การผู้สงู อายุในประเทศไทย ข้ อค้ นพบและปั จจัยใหม่ ๆ
ทีได้ สามารถนํามาปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับธุรกิจบริ การ
ผู้สูง อายุใ นประเทศไทยตามรู ป แบบของขนาดของ
องค์ ก รและรู ป แบบของธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้ สูง อายุ เพื อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ บ ริ การ จะสามารถ
นําไปแก้ ปัญหาการดูแลผู้สงู อายุ รองรับและสนองตอบ
ต่ อ ความต้ องการของผู้ สู ง อายุ ที จะเพิ มมากขึ นใน
อนาคตได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งนโยบาย
องค์กรและคุณภาพการบริ การ ทีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจ
ของพนักงานผู้ให้ บริ การธุรกิจผู้สงู อายุของประเทศไทย
2. เพือศึกษาถึงความเต็มใจในการทํางานของ
พนัก งานระดับ ปฏิ บัติ ก ารในธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุที
ส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ของธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้ สูง อายุ ใ น
ประเทศไทย
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นีศึกษาประกอบด้ วย 4 ด้ าน คื
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การวิ จั ย ครั งนี เริ มต้ นด้ วยการวิ จั ย เชิ ง
ปริ ม าณเพื อหาปั จ จัย ที ส่ง ผลต่อ การดํ า เนิ น งานของ
พนักงานในองค์กรบริ การผู้สูงอายุ และทําการศึกษา
วิจยั เชิงคุณภาพเพือยืนยันผลของการศึกษาเชิงปริมาณ
ซึงการศึกษาทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี
1.1 ประชากรที ใช้ ใ นการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
คือ สถานประกอบการธุร กิ จบริ การผู้สูงอายุ จํ านวน
225 แห่ง กลุม่ ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ คือ
ผู้บริ หารธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ ซึงเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนประเภทของ
กิจการธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ จํานวน 145 แห่ง จํานวน
400 คน
1.2 กลุ่มผู้ให้ ข้อ มูล สํา คัญ ทีใช้ ใ นการวิจัย
เชิงคุณภาพ คือ ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญทีเป็ นผู้ประกอบการ
จํ า นวน 3 กลุ่ม ผู้บ ริ ห ารสถานประกอบการสถาน
บริ บาล จํานวน 5 คน พนักงานระดับปฏิบตั ิการ จํานวน
5 คน จํานวน 10 คน ซึงการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
ใช้ วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตด้ านเนือหา ประกอบไปด้ วย ปั จจัย
ที ส่ง ผลต่อ การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุ
แนวคิดผู้สงู อายุ สวัสดิการของผู้สงู อายุไทย สวัสดิการ
ของผู้สูง อายุ ต่ า งประเทศ และผลสํ า เร็ จ ของสถาน
ประกอบการธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ
3. ขอ บ เ ข ต ด้ า นตั ว แ ป ร ที ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย
ประกอบไปด้ วย
3.1 นโยบายการบริ หาร ได้ แก่ กลยุทธ์ ของ
องค์ ก ร ภาวะผู้นํ า การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุษ ย์ แ ละ
กระบวนการติดต่อสือสาร
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3.2 คุณภาพในการบริ การ ได้ แก่ การสร้ าง
ความมันใจ ความน่ า เชื อถื อ ลัก ษณะทางกายภาพ
ความเอาใจใส่ดแู ลลูกค้ า
3.3 ความเต็มใจในการทํางาน ได้ แก่ ความ
มันใจ ความสามารถในการตอบสนองและความ
ปลอดภัย และความน่าเชือถือ
3.4 ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รธุ ร กิ จ
บริ ก ารผู้สูง อายุ ได้ แ ก่ การเพิ มกํ า ไร การลดต้ น ทุน
ความเติ บ โตขององค์ ก รและทุ น แห่ ง ความสุข ของ
พนักงาน
4. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานวิจยั จํานวน 12 เดือน

วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั เชิงปริ มาณทําโดยการสํารวจ ประชากร
หรื อหน่วยวิเคราะห์ ในการวิจัยครั งนีประกอบไปด้ วย
ธุรกิจบริ การผู้สงู อายุในประเทศไทย สามารถนําเสนอ
รายละเอียดดังนี
ประชากรเป้าหมาย
การดํ า เนิ น การวิ จัย เชิ ง สํ า รวจครั งนี และมุ่ ง
ศึก ษาปั จ จัย ที มี ผ ลการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ บริ ก าร
ผู้สงู อายุทีมีผลต่อความต้ องการทํางานของพนักงานใน
องค์ กร ในประเทศไทย โดยประชากรทีทําการศึกษา
เป็ น ธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ ในประเทศไทย ประกอบไป
ด้ วย สถานบริ บาล โรงเรี ยนสอนผู้ดูแลผู้สงู อายุและ
บริ การส่งผู้สงู อายุไปดูแลทีบ้ าน และโรงพยาบาล ซึงมี
ประชากร 225 แห่ง
กลุ่มตัวอย่ างและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิ จั ย นี เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบชั นภู มิ
(Stratified Random Sampling) แบ่งตามประเภทของ

สถานประกอบการธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ (ตาราง 5)
ตามสัด ส่ว นตัว อย่า งประชากร ซึงใช้ วิ ธี ก ารกํ า หนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที Krejcie & Morgan (1970,
pp. 608 – 609) ได้ สร้ างตารางขนาดประชากรและ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างขึนมา เพือให้ ผ้ ูวิจัยสามารถเลือก
ขนาดของ กลุม่ ตัวอย่างของงานวิจยั ไปใช้ ได้ โดยดูจาก
ตาราง หากจํานวนประชากร 225 แห่ง กลุม่ ตัวอย่างที
ได้ คือ 141 แห่ง
เครื,องมือที,ใช้ ในการวิจัย
เพือให้ การวิจัยในครั งนีบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ เครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลทังเชิ งคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยแบ่งวิธีการ
เก็บข้ อมูลออกเป็ น 2 ส่วน คือ แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
และแบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก
ในการวิจยั ครังนี ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth interviews) โดยใช้ คําถามแบบ
ปลายเปิ ด (Open-ended Questions) และคํา ถาม
ปลายปิ ด (Close-ended Questions) ซึงกํ าหนดข้ อ
คําถามไว้ แน่นอนแล้ ว การดําเนินการจะสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึ ก จะทํ า การเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(purposive sampling) จะสัม ภาษณ์ เ จ้ าของหรื อ
ผู้บริ หารสถานประกอบการ จํานวน 5 คน และพนักงาน
ระดับปฏิบตั ิงาน จํานวน 5 คน รวมทังสิน 10 คน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิ จัย
ครังนีสร้ างขึนมาเพือเป็ นเครื องมือในการวัด ตามกรอบ
แนวคิดและนิยามเชิงปฏิบตั ิ การสร้ างเครื องมือวัดหรื อ
แบบสอบถามจะใช้ มาตรวัด แบบ 5-Point Likert Scale
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยแบ่งเป็ น 2 ด้ านดังนี
1. การเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณ ในการเก็บข้ อมูล
ภาคสนาม ผู้วิจัยจะใช้ วิธีเข้ าพบเจ้ าของกิ จการ หรื อ
ผู้บริ หาร และพนักงานด้ วยตนเอง วิธีการโทรศัพท์เพือ
แนะนํ า ตั ว เอง เพื อสอบถามและวิ ธี ส่ ง จดหมาย
อิ เ ลคทรอนิ ก ส์ (e-mail) พร้ อมทั งส่ ง จดหมายทาง
ไปรษณี ย์ พร้ อมจดหมายนํ า จาก มหาวิ ท ยาลั ย
ปทุมธานี
2. การเก็ บ ข้ อมูลเชิ งคุณภาพ จะทํา ภายหลัง
การเก็บข้ อมูลเชิงปริ มาณแล้ ว โดยก่อนทําการวิจยั เชิง
คุ ณ ภาพในภาคสนาม ผู้ วิ จั ย จะทํ า การวางแผน
สัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ บริ ก าร
ผู้สงู อายุ และพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน โดยเลือกการ
สัมภาษณ์ แบบเจาะจง (purposive sampling) โดย
เลือกให้ ครอบคลุมทุกประเภทของสถานประกอบการ
ธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ และครอบคลุม 4 ภาคในประเทศไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ผู้วิจัยได้ กําหนดวิธีการ
วิเคราะห์โดยแบ่งเป็ น 2 ด้ าน คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
สํา หรั บการวิจัยเชิ ง ปริ มาณ และการวิเ คราะห์ ข้ อมูล
สําหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาข้ อมู ล ลัก ษณะประชากรที ผู้
บริ ห ารธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้ สูง อายุ ผู้ บริ ห ารองค์ ก ร และ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ สามารถสรุ ปผลการวิจัยได้
ดังนี
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ตอนที, 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วย
สถิติเชิงพรรณนาโดยแบ่ งออกเป็ นดังนี 8
ส่วนที 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุม่ ประชากรส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 85.2.2 มีอายุระหว่าง 31 – 40
ปี ร้ อยละ 37.3 มีสถานโสด ร้ อยละ 69.8 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 80.5 มีประสบการณ์ในการ
ทํางาน 5 – 6 ปี ร้ อยละ 35.0
ส่วนที 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอตาม
จุด มุ่ง หมายของการศึก ษา และสมมติ ฐ าน พบว่า
การศึก ษาระดับ พฤติ ก รรมของพนัก งานผู้บ ริ ก ารใน
ธุรกิ จบริ การผู้สูงอายุ ด้ านกลยุทธ์ องค์ กร ด้ านภาวะ
ผู้นํา ด้ านนวัตกรรมองค์กร ด้ านการสร้ างความมันใจแก่
ลูกค้ า ด้ านรู ปลักษณ์ ทางกายภาพ ด้ านการเอาใจใส่
ดูแลลูกค้ า ด้ านความน่าเชือถือและไว้ ใจได้ ด้ านความ
มั นใจ และด้ านผลประกอบการของธุ ร กิ จ บริ ก าร
ผู้สูง อายุ ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่า โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดั บ มากที สุ ด ส่ ว นด้ านความสามารถในการ
ตอบสนอง พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที, 2 การสรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ด้ วยสถิติเชิงอนุมาน และวิเคราะห์ การถดถอยเชิง
พหุเพื,อหาตัวพยากรณ์
ส่ว นที 1 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านตัว แปร
องค์ประกอบของนโยบายการบริ หารของผู้ให้ บริ การใน
ธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุ มี อิ ท ธิ พ ลความเต็ ม ใจในการ
ปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในองค์ ก ารธุ ร กิ จ บริ การ
ผู้สูงอายุของประเทศไทย สถิติทีใช้ ทดสอบ คือ การ
วิเคราะห์ การถดถอยเชิ ง พหุ (Multiple Regression
Analysis) ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า นโยบายบริ ห าร
นโยบายบริ หาร ในด้ านกลยุทธ์ การบริ หาร ภาวะผู้นํา
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การจัดการมนุษย์ ไม่สง่ ผลต่อความเต็มใจของพนักงาน
ผู้ปฏิบตั ิงานในธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ อย่างมีนยั สําคัญที
0.05 และในด้ านการติดต่อสือสาร ส่งผลในทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05, 0.01, 0.001
ส่ว นที 2 ตัว แปรผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้
คุณภาพการบริ การของพนักงานผู้ให้ บริ การในธุรกิ จ
บริ การผู้สงู อายุทีมีผลต่อความเต็มใจในการปฏิบตั ิงาน
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้ างความมันใจ การเอาใจ
ใส่ และลักษณะทางกายภาพ อย่างมีนยั สําคัญที 0.05,
0.01 และ 0.001
ส่วนที 3 ผลการทดสอบสมมติฐานด้ านการ
วิเคราะห์ตวั แปรด้ านนโยบายองค์กร ด้ านคุณภาพการ
บริ การ ทีมีผลต่อความเต็มใจของพนักงานผู้ให้ บริ การ
ในธุรกิจบริ การผู้สงู อายุ อย่างมีนยั สําคัญที 0.05, 0.01
และ 0.001
ส่วนที 4 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ ด้านความเต็ม
ใจของพนักงานผู้ให้ บริ การในธุรกิจบริ การผู้สงู อายุทีมี
ผลต่อผลการดําเนินงาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ความ
มันใจ ความสามารถตอบสนอง และความน่าเชือถือ
มีผ ลต่อผลการดํ า เนิน งาน อย่า งมี นัย สําคัญ ที 0.05,
0.01 และ 0.001 ซึงในด้ านความน่าเชือถือ และความ
มันใจ ส่งผลในทางลบ ในระดับค่อนข้ างสูง ตามลําดับ
กล่า วได้ ว่า ผู้ต อบแบบสอบถามให้ ค วามเห็ น ว่า การ
ความน่าเชือถือและความมันใจจากความคาดหวังใน
ผลการดําเนินงานของผู้ประกอบการน้ อยลง จะส่งผล
ต่อความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสูงขึน

อภิปรายผล
ประเด็ น สํ า คั ญ ที ได้ จากผลการศึ ก ษาเรื อง
ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความเต็ ม ใจในการให้ บริ ก ารของ
พนักงานในองค์กรบริ การผู้สงู อายุในประเทศไทย จะ

นํามาอภิปรายเพือสรุ ปให้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งโดยมีการ
นําเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ องมาอ้ างอิงสนับสนุน
ดังนี
1. ผลการศึกษาด้ านนโยบายองค์กร ทีมีผลต่อ
ความเต็มใจของพนัก งานผู้ให้ บ ริ การในธุ รกิ จบริ การ
ผู้สูงอายุของประเทศไทย โดยภาพรวมอยู่ไม่มีผลต่อ
ความเต็ ม ใจ การที ผลการวิ จั ย ปรากฏเป็ นเช่ น นี
เนืองจากพนักงานปฏิบตั ิการในธุรกิจบริ การผู้สงู อายุให้
ทัศนะว่า นโยบายบริ หารงานของบริ ษัทมีความเข้ มงวด
รั ด กุ ม เนื องจากบริ ษั ท ให้ บริ ก ารด้ านสุ ข ภาพของ
ผู้สงู อายุจึงจําเป็ นต้ องเอาใจใส่ในรายละเอียด ในการ
ทํางานต้ องคํานึงถึงความเต็มใจของผู้ใช้ บริ การมาก่อน
และในกลุ่มการทํางานก็มีความเข้ าใจในรู ปแบบการ
ทํ า งานที ไม่ต รงกัน บ้ า ง เพราะผู้ป ฏิ บัติ ใ นธุ ร กิ จ นี ไม่
สามารถทําได้ ในทุกตําแหน่งงาน กล่าวคือ ต้ องเป็ นผู้ร้ ู
ในสายงานเฉพาะด้ า น ทังด้ านกายภาพบํ าบัด การ
บริ บ าลผู้สูง อายุ และอื น ๆ ซึ งเป็ นข้ อจํ า กัด ว่ า ผู้จ ะ
ปฏิ บัติ ห น้ า ที ในตํ า แหน่ง เฉพาะด้ า น ก็ ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถเฉพาะด้ านนัน ๆ จริ ง หากแต่บางครังจะ
มี ปั ญหาเรื องของการประสานงาน ที อาจจะมี
ข้ อผิดพลาดอยู่บ้าง และเรื องทีส่งผลต่อความเต็มใจ
มากที สุ ด คื อ ด้ านสวั ส ดิ ก าร ผลต่ อ แทน และ
ความก้ าวหน้ า ในตํ า แหน่ ง หน้ า ที ซึ งสอดคล้ อ งกับ
คว า ม เต็ ม ใ จใ น ก าร ซื อ เ ป็ น ทั ศ นค ติ ที เกิ ด จ า ก
ประสบการณ์ ของ (Kaplan & Norton, 1992 อ้ างถึงใน
Purbey, Mukhejee & Bhar, 2007) โดยระบบของ
Balanced Scorecard จะเป็ นการจัดหาแนวทางแก้ ไข
และปรับปรุ งการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที
เกิ ดขึนของกระบวนการทํางานภายในองค์ กร และ
ผลกระทบจากลูกค้ าภายนอกองค์กร มานํามาปรับปรุ ง
สร้ างกลยุทธ์ ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลดียิงขึน
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และสอดคล้ องกับการศึกษาของ มอทแทช (Mottaz,
1988 อ้ างถึงใน ปั ญญา นพขํา, 2553, หน้ า 24) ได้ ทํา
ศึกษาเปรี ยบเทียบ ความสําคัญของรางวัลตอบแทน
ภายในและรางวัลตอบแทนภายนอก ในการกํ า หนด
ความเต็มใจใน งานกลุม่ คนงานจากหลายกลุม่ อาชีพ
พบว่า รางวัลตอบแทนภายในมีอํานาจในการทํานาย
ความพึง พอใจในงานได้ ม ากทีสุด รองลงมาได้ แ ก่
รางวัลตอบแทนภายนอกทางสังคมและรางวัลตอบแทน
จากองค์กร
2. ผลการศึกษาด้ านเพือศึกษาคุณภาพในการ
บริ การของผู้ให้ บริ การทีมีอิทธิพลต่อความเต็มใจในการ
ปฏิ บัติ ง านของพนัก งานในธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุ มี
ความสัมพันธ์กนั ทางบวก ด้ านนโยบายมีสง่ ผลในระดับ
ค่อนข้ างตํ า และในด้ า นคุณภาพการให้ บริ การส่งผล
ในระดับ ค่อ นข้ า งสูง การที ผลการวิ จัย ปรากฏเช่ น นี
เพราะพนักงานผู้ให้ บริ การ ให้ ความสําคัญให้ บริ การ
ของสถานพยาบาลมี อ ยู่ ห ลายรู ป แบบ ทังการออก
ห น่ ว ย เ ค ลื อ น ที ไ ป ยั ง บ้ า น พั ก ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร
สถานพยาบาล ทังการให้ บริ การโรคเฉพาะทาง โดย
สถานพยาบาลจะจัดหาทีมงานออกไปเยียมเยือนคนไข้
สูงอายุเพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ูใช้ บริ การ ในการ
ของการออกหน่วยเคลือนทีจะดูแลในส่วนการบริ บาล
ผู้สงู อายุทีต้ องการการกายภาพบําบัด อย่างไรก็ตาม
การลงพืนที ของเป็ นการให้ ก ารช่ ว ยเหลือ ขันพื นฐาน
ตามกรอบหน้ าที ๆ ซึงการออกหน่วยจะอํานวยความ
สะดวกแก่ผ้ ูรับบริ การแล้ ว ยังส่งผลให้ ผ้ ูรับบริ การเกิ ด
ความภักดีต่อองค์กรและหวนกลับมาใช้ บริ การใหม่ใน
อนาคต สอดคล้ องกับ วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล และคณะ
(2552, บทคัดย่อ) ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก าร ในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก และด้ า นที มี
คุณภาพการให้ บริ การสูง สุด คือ ด้ า นความไว้ วางใจ

119

ความจงรักภักดีต่อตราสินค้ าของลูกค้ าทีมาใช้ บริ การ
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก และด้ านที มี ค วาม
จงรักภักดีต่อตราสินค้ าสูงสุดคือ ด้ านคําบอกเล่า ผล
การทดสอบสมมติฐานความจงรั กภัก ดีต่อตราสินค้ า
แตกต่างกันตามลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ลูกค้ า
ทีมีเพศ อายุ และสถานภาพต่างกัน มีความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้ าไม่แตกต่างกัน ลูกค้ าทีมีระดับการศึกษา
และรายได้ ต่ า งกั น มี ค วามจงรั ก ภัก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ผลการศึกษาด้ านความเต็มใจของพนักงาน
ในธุ ร กิ จ บริ ก ารผู้สูง อายุที ส่ง ผลต่ อ ความสํา เร็ จ ของ
ธุ ร กิ จบริ การผู้ สู ง อายุ ใ นประเ ทศไทย พบว่ า มี
ความสัมพันธ์ กัน และความเต็มใจในการทํางานมีผล
ต่อผลการดําเนิน การทีผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี เพราะ
พนัก งานปฏิ บัติ ก าร โรงพยาบาลเอกชนแห่ง หนึงใน
จัง หวัด อุ ด รธานี พบว่ า การปฏิ บัติ ง านในด้ านการ
ให้ บริ การผู้สงู อายุ ในโรงพยาบาลทีได้ รับมาตรฐานใน
การให้ บริ การ พร้ อมด้ วยอุปกรณ์และเครื องมือทางการ
แพทย์ ทีครบครั น ในด้ านพนักงานและผู้ให้ บริ การใน
โรงพยาบาลได้ รับ การฝึ กอบรมให้ เป็ นทังผู้ให้ บริ การ
และผู้บริ บาลเป็ นอย่างดี พร้ อมทัง ได้ รับการฝึ กอบรม
ในการใช้ เ ครื องมื อ และอุป กรณ์ อ ย่า งดี และมี ค วาม
เชียวชาญ แพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลมีความ
น่าเชื อถือและสามารถปฏิบตั ิการรักษาได้ อย่างถูกวิธี
ถู ก โรค คนไข้ ที เข้ ามารั บ บริ การจะได้ รั บความ
สะดวกสบายในการติดต่อประสานตามส่วนงานต่างๆ
ของโรงพยาบาล โดยไม่ต้องรอคิวเป็ นระยะเวลานาน
สอดคล้ องกับแนวคิดเรื องความเต็มใจในการทํางาน
ของ พิศิษฐ ขาวจันทร์ (2546, หน้ า 48) กล่าวว่า ความ
เต็ ม ใจเป็ นสิ งที ดี หรื อ เป็ นความรู้ สึก ภายในจิ ต ใจที
ส่งผลในทางบวก ทีผู้ปฏิบตั ิงานมีต่องานหรื อองค์การ
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ความรู้สกึ นีจะช่วยจูงใจทีดี ส่งผลให้ งานมีประสิทธิภาพ
แสดงให้ เห็นถึงความสําเร็ จขององค์การ ซึงความเต็มใจ
มีแนวคิดและทฤษฎีอยู่หลายด้ าน เช่น ความเต็มใจใน
การใช้ บริ การ ความเต็มใจในการทํางาน เป็ นต้ น และ
ยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ นฤมล แสวงผล (2554)
พบว่ า เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ ต่ อ เดื อ น และ
ระยะเวลาในการทํางาน ทีแตกต่างกันมีผลต่อความสุข
ในการทํางานไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา สาย
งานทีปฏิบตั ิและประเภทบุคลากรทีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความสุขในการทํางานแตกต่างกันและปั จจัยทีมีผลต่อ
ความสุขในการทํางาน ได้ แก่ การติดต่อสัมพันธ์ ความ
รั ก ในงาน ความสํา เร็ จ ในงาน การเป็ นทียอมรั บ มี
ความสัม พัน ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ความสุข ในการ
ทํางานนอกจากนี (กัญญนันทน์ ภัทร์ สรณ์ สิริ, 2554)
พบว่ า ปั จจั ย ทุ ก ปั จจั ย ได้ แก่ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน ความผูกพันต่อหน่วยงาน
การทํางานเป็ นทีม ความก้ าวหน้ าในการทํางาน รายได้
และสวั ส ดิ ก าร รวมไปถึ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี
ความสัมพันธ์ เชิง บวกกับประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากร

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อความเต็ม
ใจในการให้ บริ ก ารของพนัก งานในองค์ ก รบริ ก าร
ผู้สงู อายุในประเทศไทย ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี

1. ผู้บริ หารควรตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็ น
กลไกขับเคลือนสําคัญขององค์กร ซึงหากขาดพนักงาน
ผู้ให้ บริ การไป อาจจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได้
2. ผู้ให้ บริ การควรใส่ใจในการให้ บริ การทีตรง
ตามความต้ อ งการของผู้ป่ วยสูงอายุ เพื อให้ เกิ ดการ
รักษา หรื อดูแล ตามอาการทีถูกต้ องและเหมาะสม
3. การให้ ก ารดู แ ลและบริ บ าลผู้ป่ วยสูง อายุ
ควรเข้ าใจและใส่ใจในรายละเอียดของการรักษาอย่าง
ถูกต้ อง เพือลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน และ
สร้ างความเต็มใจสูงสุดให้ แก่ผ้ รู ับบริ การ
4. ผู้ให้ บริ การต้ องหมันทบทวนความรู้ อยู่เสมอ ๆ
เพื อให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร และสร้ าง
คุณลักษณะของผู้ให้ บริ การทีดี เพือส่งเสริ มให้ องค์กร
ดําเนินตามความมุง่ หมายจนประสบความสําเร็ จ
5. ผู้บริ หารควรใส่ใจถึงศักยภาพของพนักงานผู้
ให้ บริ การและให้ การอบรมหรื อฝึ กให้ พนักงานมีความ
เชียวชาญอย่าง Multi Function เพือให้ สามารถทดแทน
งานในส่วนทีขาดบุคคลากร
6. พนักงานผู้ให้ บริ การควรใส่ใจในรายระเอียด
ของนโยบายขององค์กร เพือให้ ปฏิบตั ิงานได้ อย่างตรง
กับ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการดํ า เนิ น งานองค์ ก รเพื อให้
เกิดผลสัมฤทธิ<สงู สุดจากการปฏิบตั ิงาน
7. ควรปรั บ รู ปแบบการให้ บริ การให้ สอด
ประสานกับ คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารเพื อให้ เ กิ ด ความ
ประทับใจจากการให้ บริ การผู้สูงอายุได้ ตรงกับความ
ต้ องการของผู้รับบริ การเสมอ ๆ

วารสารบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

121

เอกสารอ้ างอิง
กัญญนันทน์ ภัทร์ สรณ์สริ ิ . (2554). ปั จจัยที,มอี ิทธิพลต่ อประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร : กรณีศึกษา
สําหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. สาขาวิชาศึกษาทัวไป คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน.
พิศิษฐ์ ขาวจันทร์ . (2546). ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่ อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี.
นฤมล แสวงผล. (2554). ปั จจัยที,มีผลต่ อความสุขในการทํางานของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี. วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการทัวไป,
คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี.
ปั ญญา นพขํา. (2553). การบริหารงานองค์ การบริหารส่ วนตําบลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี.
วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วัชรพงษ์ สุขวงศ์พล และคณะ. (2552). ความสัมพันธ์ ระหว่ างคุณภาพการให้ บริการกับความจงรักภักดีต่อ
ตราสินค้ าของบริษัท ตะวันแดง สาดแสงเดือน จํากัด (สาขาคลองตัน). วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิต บริ หารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
วาทินี บุญชะลักษี และยุพิน วรสิริอมร. (2538). ภาคเอกชนกับการให้ บริการสุขภาพและการ ดูแล ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
Krejcie, Robert V. & Morgan, Daryle W. (1970). Determinining Sample Size for Research Activities.
Educational and Psychological Measurement. 30, 607-610.

