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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยองค์การ ปัจจัยการปฏิบัติงาน ปัจจัยคุณภาพในการท างาน และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็น
เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 250 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายหลังจากนั้นจึงท าการทดสอบ
สมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความคิดเห็นด้านความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสายอาชีพ อยู่ในระดับมาก และเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในสายอาชีพทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยการปฏิบัติงาน ปัจจัยองค์การ 
และปัจจัยคุณภาพในการท างาน และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านคุณภาพในการท างาน 
และปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 

คําสําคัญ: ความก้าวหน้า, ความมั่นคง, เจ้าหน้าท่ีด้านการดูแลผูสู้งอายุ 
 

Abstract 
 The purpose of this research were 1) to study the opinion level of career advancement and career stability factor 
for the caregiver, 2) to study the opinion level of factors that influencing to career advancement and career stability factor 
including with personal factor, organizational factor, operational factor, and quality of work factor, and 3) to determine the 
factors that affecting to career advancement and career stability for the caregiver.  The instrument for this study was 
questionnaires.  The samples were 250 caregivers who were selected by using satisfied random sampling.  For data analysis 
in descriptive statistics, researchers used mean and standard deviation. In addition, researchers had made a preliminary 
agreement monitoring by a simple regression analysis.  Then, testing hypothesizes by using Multiple Regression Analysis.  
The results showed that the caregiver had opinion level of career advancement and career stability factor in four aspects 
was high level include: personal factor, operational factor, organizational factor, and quality of work factor in order from high 
to low. Moreover, hypothesis test results found that organizational factor, personal factor, operational factor, and quality of 
work factor affected to career advancement and career stability factor for the caregiver. 
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บทนํา 

 การดูแลผู้สูงอายุ เป็นงานที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากประชากร
ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้นด้วย และมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมี
ความสุขมีอิสระที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตนต้องการ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบ การจัดการดูแล
ผู้สูงอายุจึงเป็นสิง่ส าคัญ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผูสู้งอายุ ซึ่งได้แก่ (1) องค์กรระดับนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์กร
หลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท าหน้าที่บริหาร และส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2) องค์กรปกครองท้องถิ่น (3) สถานบริการทางสุขภาพ (4) ชมรมผู้สูงอายุ (5) กลุ่มจิตอาสา (6) 
องค์กรศาสนา (7) สถาบันการศึกษา (8) โรงงานอุตสาหกรรม และ (9) กลุ่มองค์กรชุมชนอื่น ๆ (สุพัตรา ศรีวณิชชากร และคณะ, 
2556: 87–118) โดยหน่วยงานแต่ส่วนจะมีลักษณะหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือกผู้สูงอายุและครอบครัวที่แตกต่างกันไป 
 ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา ที่ต้องการความช่วยเหลือในระดับมากถึงมากที่สุด แต่ขาดคนดูแล หรือญาติไม่สามารถให้การ
ดูแลต่อไปได้เนื่องจากมีระดับความต้องการการดูแลในระดับปานกลางถึงระดับมาก ที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะทางการพยาบาล และ
ต้องการการดูแลในระยะยาว จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรได้รับการดูแลในสถานบริบาล (Nursing Home) ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชากรสูงอายุในสังคมไทย ท าให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพหรือเป็นโรคเรื้อรัง หรือผู้สูงอายุอยู่ในภาวะ
พึ่งพาและต้องการการดูแลมีจ านวนมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าอุบัติการณ์ภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุไทย พบ 1 ใน 4 ของ
ผู้สูงอายุ อัตราความชุกเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและพบในผู้หญิงมากกว่าชาย (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล, 
2542) ร้อยละ 7 ของผู้สูงอายุไทย ต้องพึ่งพาในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และมีการพยากรณ์ว่า ปี พ.ศ. 2553, 2563 และ 2573 
จะมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพาจ านวนถึง 499,837 คน 741,766 คน และ 1,103,754 คนตามล าดับ (วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และผ่อง
พรรณ อรุณแสง, 2545) สอดคล้องกับการศึกษาความต้องการผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่ได้ในอีกสองทศวรรษหน้า พบว่าผู้สูงอายุ
ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ไดจ้ะมจี านวนเพิ่มขึ้นและมีความต้องการการดูแลเพิ่มขึ้น โดยผู้สูงอายุต้องการการดแูลเพิ่มขึ้นทั้งการดแูลภายใน
ครอบครัวและการดูแลในสถานบริการ ในส่วนของการดูแลในสถานบริการ พบว่า จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลในระดับปาน
กลางและระดับมากโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 1 และคาดว่าความต้องการการดูแลในระดับมากจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 3 เท่าของ
ความต้องการการดูแลในระดับปานกลาง 
 

ตารางที่ 1 จ านวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลที่เพิ่มขึ้นในปี 2538, ปี 2548 และ ปี 2558 
ปี จํานวนผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล (คน) 

2538 5,780 

2548 35,302 

2558 101,192 

ที่มา : สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ พินทุสร เหมพิสุทธิ์และ ทิพวรรณ อิสรพัฒนสกุล (2540) 
 

 จากความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถานบริบาลผู้สูงอายุ (Nursing Home) จะต้องเข้ามามีบทบาทใน
การดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรูปแบบการชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยคนในวัยท างานมักนิยมออกมาท างานใน
เมืองหลวงหรือแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ให้ค่าตอบแทนสูง ท าให้ต้องออกมาอยู่ใกล้บ้าน ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่เพียงล าพัง ขาด
ผู้ดูแล หากเป็นเช่นนี้แล้ว ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจะต้องมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างสูง ธุรกิจจึงต้อง
แข่งขันในการให้บริการที่มีคุณภาพ และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการดูแลผู้อายุจะต้องเข้ามาบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต บุคลากรในสายอาชีพนี้ก็คงต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
เช่นเดียวกับกับบุคลากรในสายอาชีพอื่นๆ (Ribbe, and others, 1997) 
 จากความส าคัญข้างต้น การสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากจะท าให้เจ้าหน้าที่ 
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ด้านการดูแลผู้สูงอายุและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการท างานทีดีขึ้น ยังส่งผลท าให้สถานบริบาลมีคุณภาพ ดึงดูดให้
ครอบครัวและผู้สูงอายุตัดสินใจมาใช้บริการมากขึ้น สถานบริหารนั้น  ๆก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นยังส่งผลทางอ้อมในหลาย 
 ๆด้าน เช่น การลดความวิตกกังวลในการดูแลผู้สูงอายุของครอบครัว จะท าให้ครอบครัวของผู้สูงอายุสามารถทุ่มเทเวลาในกับการท างานมากขึ้น 

องค์กรก็ได้ใช้ทรัพยากรมนุษย์ของตนเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพท าให้กิจการมีความก้าวหน้าต่อไป นอกจากนั้น ผู้สูงอายุเองก็จะได้รับการ
ดูแลที่ดีจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มืออาชีพ ที่สามารถให้การดูแลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มา
อายุยืนยาวด้วย คณะผู้วิจัย จึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแล
ผู้สูงอายุในสถานบริบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและ ปัจจัยคุณภาพในการท างาน  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าท่ีด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าท่ีด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 2. ปัจจัยด้านองค์การ ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าท่ีด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 3. ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 4. ปัจจัยคุณภาพในการท างานส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับความก้าวหนา้และความมั่นคงในสายอาชีพ    
 ความก้าวหน้าและความมัน่คงในสายอาชีพ คือ การที่องค์กรหรือหน่วยงานก าหนดความกา้วหนา้ในอาชีพ การเลื่อน
เงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การส่งเสรมิทางวิชาการ การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ และนโยบายองค์การที่สง่เสรมิและให้
ความส าคญัต่อการพัฒนาความก้าวหน้า ท าให้บุคคลนัน้มีขวญัก าลังใจในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ให้มี
ความก้าวหนา้ในอาชีพ รวมถึงผู้ปฏบิัติงานต้องมีการใฝห่าความรู้ โดยการฝึกอบรม ท าให้เกดิความรเิริม่งานและการเรียนรู้งานร่วม
ถึงการเรียนรูเ้พื่อนรว่มงาน เพื่อให้การท างานมีคณุภาพและเป็นทีย่อมรบัของผู้บังคับบญัชา ท าให้องคก์ารประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงคข์ององคก์าร (เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน, 2552) ดังนั้น ความกา้วหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพประกอบด้วย การพฒันา
ตนเอง ความก้าวหนา้ในสายอาชีพ และความมั่นคงในสายอาชีพ 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 ความรู้ความสามารถ คือ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และความ
ระมัดระวังรอบคอบเพื่อที่จะปฏิบัติน้าที่ได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พรปวีณ์  สายพรหหม, 2558) ด้านความเชื่อมั่น หมายถึง 
ความสามารถให้เกิดความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกว่ามีความสามารถในการบริการที่ดี 
ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความสุภาพ นุ่มนวล กิริยามารยาทงาม บอกกล่าวสื่อสารอย่าง
ชัดเจน และตอกย้ าให้ผู้รับบริการมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุด (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1985) ด้านความรับผิดชอบ 
หมายถึง ความรับผิดชอบที่แสดงออกถึงการท าหน้าที่ของตนและงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่ มีความละเอียดรอบคอบ มีการ
วางแผน มีความขยันหมั่นเพียร อดทนและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตรงต่อเวลา ไม่ละเลยทอดทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงจนกว่างานจะแล้ว
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เสร็จ ยอมรับผลของการกระท าไม่ว่าเป็นผลดีหรือผลเสีย และพยายามท าหน้าที่ต่าง ๆ  อย่างเต็มความสามารถ (สุธิดา  พานิชกิจโกศลกุล, 
2556) และด้านเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดในจิตใจซึ่งเป็นพฤติกรรมภายในของบุคคลที่จะแสดงออกมาให้เห็นทางพฤติกรรม
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง อันเกิดจากความรู้คิด และความรู้สึก ในการเห็นคุณค่า รู้สึกพอใจ ชอบ หรือไม่เห็นคุณค่า ไม่พอใจ ไม่ชอบต่อสิ่ง
เร้า เช่น คน วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์ สถานที่ และความคิด เป็นต้น (ศรันย์ รื่นณรงค์, 2553) 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์กร 
 ด้านการสนับสนุนขององค์การ หมายถึง การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้ท่านและพนักงานในองค์การเกิดการ
เรียนและพัฒนา มีการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้ท่านและพนักงานในองค์การมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรตามเทศกาลต่าง ๆ การสนับสนุนให้ด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนา
ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร และองค์การเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการท างาน
อย่างเต็มที่ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2541) และนอกจากนี้ กนกพร กระจางแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) ยังสรุปความ
ของค าว่าการสนับสนุนจากองค์กรว่าเป็นความเช่ือของพนักงานว่าองค์กรได้ให้คุณค่าในการทุ่มเททางาน และห่วงใยในความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ได้แก่ ผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ด้านสวัสดิการ ด้านการจูงใจของ
ผู้บริหาร คือ การจูงใจเป็นกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยจงใจให้กระท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการด้วย

ความเต็มใจ (ปพน ฉายแสง, 2553) ดั้งนั้น การจูงใจของผู้บริหารจึงเป็นแรงขับเคลื่อน การกระตุ้น หรือแรงผลักดัน ให้บุคลากร

แสดงพฤติกรรมการท างานของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรด้วยความเต็มใจ และ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ ความคิดความเช่ือแบบแผนปฏิบัติงานและการด ารงชีวิตของ
บุคลากรในองค์กรหนึ่ง ๆ ยอมรับและปฏิบัติเป็นประเพณีและแบบอย่างในการปฏิบัติเช่น วัฒนธรรมการไหว้วัฒนธรรมการแต่ง
กายมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทั้งนี้ในองค์กรต้องการพัฒนาสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสม ดีงามเพื่อการท างานที่เป็น
ระบบต่อไป แบบแผน ความคิดความเช่ือ (สมาพร ภูวิจิตร ยุภาพร ยุภาศ และสัญญา เคณาภูม, 2558)  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีในการท างานเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในองค์การที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง เช่น การได้รับ เช่น การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความส าเร็จในการท างาน 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความรับผิดชอบในงาน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน นโยบายและการ
บริหารองค์การ สภาพการท างานและการปกครองบังคับบัญชา (พิเชษฐ์ ผดุงเพิ่มตระกูล, 2554) รวมถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานมีต่องาน ซึ่งในความรู้สึกหรือทัศนคตินั้นอาจจะแสดงออกมาในเชิงบวกหรือทางลบก็ได้ และในความพึงพอใจของแต่ละ
บุคคลจะไม่มีวันสิ้นสุด สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม (อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล, 2554) ด้านขวัญและ
กําลังใจ คือ ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการว่าปฏิบัติงานแล้วมีความสุข ไม่มีความ
ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน มีความรู้สึกพึงพอใจกับงานที่ท า (รักษ์ขณาถาวร  ดุลมา และมานพ ชูนิล, 2555) ด้านภาระงาน คือ การให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พนักงานอย่างเพียงพอ การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถและพนักงานมีรูปแบบการท างานที่สอดคล้องกับองค์กร (ประดิษฐพงษ์  สร้อยเพชร, 2557) และด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานหมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลในด้านต่าง ๆ  ตามเกณฑ์
มาตรฐานและวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (ธกรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร, 2556) 
 5. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพในการทํางาน 
 ด้านการรักงาน คือ การมีความชอบ ความรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับงาน มีความยินดีที่จะปฏิบัติทุกอย่างที่เป็น
องค์ประกอบของงาน กระตือรือร้น ตื่นเต้น ดีใจ เพลิดเพลินในการท างาน และปรารถนาที่จะปฏิบัตงิานดว้ยความเต็มใจ มีความภูมิใจ
ที่ตนมีหน้าทีร่ับผิดชอบในงาน (วีรญา ศิริจรรยาพงษ,์ 2556) ด้านการเรียนรู้งาน คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับงาน หรือการสอนงานโดยมี
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ผู้บังคับบัญชา หรือผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้อย่างมีขั้นตอน แล้วให้ผู้รับการสอนงานลงมือท า มีการติดตามประเมินผล 
เพื่อให้ผู้รับการสอนงานมีการน าไปใช้ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะในการท างาน คิดเป็น ท าเป็น ช่วยแก้ปัญหาใน 
การท างาน และเกิดความมั่นใจในการท างาน (ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ, 2560) ด้านเพ่ือนร่วมงาน คือ การให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถ และความมีมิตรภาพอันดีต่อกันของเพื่อนร่วมงาน (พิมพิภา แซ่ฉั่ว, 
2551) และด้านการระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้เป็นแนวปฏิบัติ คนที่มีระเบียบวินัยเป็นคนที่สามารถควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนได้ตามแบบแผนกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคมนั้นได้ โดยอาจจะใช้กฎเกณฑ์ ข้อบังคับเป็นเครื่อง
ก าหนดให้ท าตาม ซึ่งเรียกว่าระเบียบวินัยภายนอกหรืออาจจะปฏิบัติเพราะตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมดีงามด้วยตัวของตัวเองแม้
บางอย่างจะไม่ได้ก าหนดไว้เป็นกฎเกณฑ์ข้อบังคับก็ตาม ซึ่งเรียกว่ามีระเบียบวินัยในตนเอง (เรขา ดุลยรัตน์, 2549) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
1. ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ในสถานบริการทางสุขภาพใน

ภาคเอกชนทั่วประเทศ (สถานพยาบาลดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ประมาณ 144 แห่ง) ประมาณ 15,400 คน (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ, 2557) 
2. กลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ ใน

สถานบริการทางสุขภาพในภาคเอกชนทั่วประเทศ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 390 คน โดยใช้การค านวณตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 
1970, 580 – 581) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และท าการสุ่มตัวอย่างเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของ
เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุดังนี ้

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั  ที่มา : ลัดดาวลัย์  ส าราญ (2560) 
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 4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ลักษณะข้อค าถามเป็นเป็น Check list 2.ปัจจัยความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 3. ปัจจัยส่วนบุคคล 4. ปัจจัยด้านองค์การ 5. 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 6. ปัจจัยด้านคุณภาพในการท างาน และ 7. แบบสอบถามปลายเปิด  
 โดยแบบสอบถามส่วนที่ 2 - ส่วนที่ 6 เป็นข้อค าถามแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า โดยใช้เกณฑ์ประเมินตามมาตรวัด ลิเคิร์ท (Rating 
Scale) (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูล, 2553 : 282) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย 
(2) และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) ทั้งนี้แบบสอบถามมีค่าความตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
วัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index: IOC) พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.67 และแบบสอบถามมีความเช่ือมั่น โดย
พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค พบว่าค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับอยู่ที่ 0.97 ซึ่ง
มีค่ามากกว่า 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) จึงจะถือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี
ชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ล าปาง เชียงใหม่ นครราชสีมา เชียงราย อุดรธานี อุบลราชธานี และ
ขอนแก่น จ านวน 390 ชุด พร้อมทั้งรวบรวมแบบสอบถามกลับด้วยตนเอง พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องการ
ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบครบทุกข้อในแบบสอบถาม จ านวน 250 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 64.10 โดยด าเนินการเก็บแบบสอบถามระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เมื่อรับแบบสอบถาม
คืนมาผู้วิจัยจะตรวจสอบแบบสอบถาม และลงรหัสข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตติ่อไป ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ส่วนของแบบสอบถาม มีดังนี้ ค่าความถี่และค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย และการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter 
 

ผลการวิจัย  
1. ผลการวิเคราะหร์ะดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพ 

ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ โดยรวม 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพ 𝐱 S.D. แปลความ ลําดับ 

ด้านการพัฒนาตนเอง 3.69 0.63 มาก 3 

ด้านความกา้วหนา้ในอาชพี 3.88 0.59 มาก 2 

ความมั่นคงในสายงานอาชีพ 3.90 0.59 มาก 1 

รวม 3.82 0.53 มาก  
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพโดยรวม อยู่ในระดับมาก (x = 3.82, S.D. 
= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีระดับความคิดเห็นต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงาน

อาชีพสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ด้านความมั่นคงในอาชีพ อยู่ในระดับมาก (x = 3.90, S.D. = 0.59) ด้านความก้าวหน้าใน

อาชีพ อยู่ในระดับมาก (x = 3.88, S.D. = 0.59) และด้านกรพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับมาก (x = 3.69, S.D. = 0.63) 
 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพ 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในสายอาชีพ โดยรวม 
ปัจจัยที่ส่งผลความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพ 𝐱 S.D. แปลความ ลําดับ 

ปัจจัยสว่นบุคคล 4.02 0.44 มาก 1 

ปัจจัยดา้นองค์การ 3.94 0.51 มาก 3 

ปัจจัยดา้นการปฏิบัติงาน 3.99 0.47 มาก 2 

ปัจจัยดา้นคุณภาพในการท างาน 3.86 0.59 มาก 4 

รวม 3.95 0.43 มาก  
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเหน็ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายงานอาชีพของของเจ้าหน้าที่

ด้านการดูแลผูสู้งอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (x = 3.95, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าเจ้าหน้าที่ด้านการดูแล

ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก และสามารเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล (x = 4.02, S.D. 

= 0.44) ปัจจัยด้านการปฏิบัตงิาน (x = 3.99, S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านองค์การ (x = 3.94, S.D. = 0.51) และปัจจัยด้านคุณภาพใน

การท างาน (x = 3.90, S.D. = 0.50) 
 

3. การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นโดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
ในการวิเคราะห์การพัฒนาระบบความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้

การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นตรง โดยที่เทคนิควิธีการนี้มีเง่ือนไขที่ท าได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน มีค่าเท่ากับ 0 โดยวิธีการก าลังสองน้อยที่สุด จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 เสมอ 
 2. การตรวจสอบจากปัญหา Multicollinearity กล่าวคือ ตัวแปรอิสระทั้งหมดจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กันเอง โดยใช้สถิติ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัวด้วยค่าสถิติ Collinearity Statistics ผลที่ได้มี 2 ค่า คือ ค่า Tolerance 
อยู่ระหว่าง 0.705 – 0.915 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.10 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) อยู่ระหว่าง 1.093 – 1.418 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 10 แสดงว่าไม่มีปัญหา Multicollinearity หรือไม่เกิดสหสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระ ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ค่า tolerance และ VIF ของตัวแปรอิสระ 
ตัวแปร tolerance VIF 

ปัจจัยส่วนบุคคล 0.748 1.337 

ปัจจัยด้านองค์การ 0.915 1.093 

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน 0.891 1.123 

ปัจจัยด้านคุณภาพในการท างาน 0.705 1.418 
 

 3. การตรวจสอบความเป็นอิสระของความคลาดเคลื่อน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระมีค่า
ระหว่าง 0.113 – 0. 491 (r น้อยกว่า 0.80) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)  
 นอกจากนั้น ยังทดสอบจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง ทั้งนี้ควรมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) ผลปรากฏดังตารางที่ 5 ซึ่งปรากฏว่า ทุกคู่มีความสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 
แสดงถึงตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีปัญหา Multicollinearity 
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ตารางที ่5 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
สายอาชีพของบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ตัวแปร 
ปัจจัยส่วน

บุคคล 
ปัจจัยดา้น
องค์การ 

ปัจจัยดา้นการ
ปฏิบตัิงาน 

ปัจจัยดา้นคุณภาพ
ในการทํางาน 

ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในสายอาชีพ 

– ปัจจัยส่วนบุคคล  –  0.207* 0.113 0.491* 0.414* 

– ปัจจัยดา้นองค์การ  –   –  0.211* 0.203* 0.383* 

– ปัจจัยดา้นการปฏิบัติงาน  –   –   –  0.288* 0.306* 

– ปัจจัยดา้นคุณภาพในการท างาน  –   –   –   –  0.427* 

– ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ  –   –   –   –   –  

*ระดับนยัส าคัญ p< .05 
 

 4. ความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน โดยพิจารณาจากค่า Durbin – Watson มีค่า 1.868 ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 
2.50 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) แสดงว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างตัวแปรมีความอิสระต่อกัน 
 เมื่อทดสอบเง่ือนไขข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดข้อมูลเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในสายอาชีพของบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและ ปัจจัยคุณภาพใน

การท างานส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธี Enter ดังตารางที่ 6 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าทั้ง 4 ตัวแปร คือ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและ ปัจจัยคุณภาพในการท างาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคง 
ในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปรสามารถร่วมกันท านายความก้าวหน้าและความมั่นคง
ในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีอ านาจในการท านายร้อยละ 33.00 (Adjusted R Square = 0.330) 
 

ตารางที่ 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าท่ีด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

ปัจจยัที่ส่งผลความก้าวหน้าและความมัน่คงในสาย
อาชีพของบุคลากรดา้นการดแูลผู้สงูอาย ุ

ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชพีของ
บุคลากรดา้นการดแูลผู้สูงอาย ุ t p-value 

B SE β 
ค่าคงที่ (a)  – 0.005 0.052   – 0.103 0.918 

1. ปัจจยัสว่นบุคคล 0.252 0.062 0.247 4.099 0.000* 

2. ปัจจัยดา้นองค์การ 0.254 0.055 0.253 4.656 0.000* 

3. ปัจจัยดา้นการปฏิบัติงาน 0.166 0.055 0.165 2.994 0.003* 

4. ปัจจยัดา้นคุณภาพในการท างาน 0.210 0.062 0.209 3.362 0.001* 

Adjusted R Square = 0.330 R = 0.584  R Square = 0.341        Durbin – Watson = 1.868 

*ระดับนัยส าคัญ p < .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จาการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่

ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้  
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จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยองค์การ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยคุณภาพการท างาน และปัจจัยการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชุลีพร  จิณณธนพงษ์ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการฝึกอบรมกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ครูโครงเรียนเอกชน ในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านความต้องการการพัฒนาด้านเจตคติ และด้านความต้องการ
พัฒนาความรู้ มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ประสิทธิชัย  เดชข า (2557) ศึกษาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและต่ ากว่าถึงร้อย 73 และ
ประสบการณ์ท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปีจ านวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรงงานระดับปฏิบัติการในตลาดแรงงาน มีทางเลือกในการท างาน 
ไม่มากนัก จึงมีเจตคติที่ดีต่อการท างานในปัจจุบันพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเอง มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพให้ตนเองต่อไป 

ปัจจัยองค์การ ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาริฉัตร  ตู้ด า (2557) ศึกษาเรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าใน
อาชีพของ ผู้บริหารสตรีในองค์กรภาครัฐของไทย พบว่า ความก้าวหน้าในอาชีพได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยด้านองค์การมาก
ที่สุด และยังสอดคล้องกับการศึกษาของราเชนทร์ นพณัฐวงศกร เฉลิมศรี สารสุวรรณ และสุรศักดิ์ เสเกกุล (2559) ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง 
พบว่า ปัจจัยในด้านองค์กรหรือหน่วยงาน ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านคุณภาพการท างานมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพของ
ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนกลาง ส่วนวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความก้าวหน้า
และความมั่นคงในอาชีพ ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ชาคริญา ธรรมขัน  มุทิตา พ้นภัยพาล และ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม 
(2556) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร สาธารณสุขในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ พบว่า วัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ–เฉื่อยชา มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของกลุม่ตวัอยา่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแต ่วัฒนธรรมองค์การลักษณะตั้งรับ–ก้าวร้าวไม่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตการท างานของกลุ่มตัวอย่าง ท้ังนี้ อาจจะมีสาเหตุจาก สถานบริบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมีผู้ประกอบการที่มี
ประสบการณ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลกรทางแพทย์มาก่อน ไม่ใช่นักธุรกิจ ที่ท าธุรกิจโดยมุ่งหวังก าไรสูงสุด ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานบริบาลจึงเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารธุรกิจสูง และให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการสนับสนุนให้ได้รับความรู้
เพิ่มเติมผ่านการอบรมภายในและภายนอก เพื่อให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุให้มีน ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่
ผู้สูงอายุอยู่เสมอ จากสถานการณ์ที่กล่าวมาท าให้เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง และมี
ความก้าวหน้ามั่นคงในสายอาชีพมาก อีกทั้งลักษณะของสถานบริบาลเป็นองค์กรขนาดเล็กมีเจ้าหน้าไม่เกิน 35 คน ท าให้การมี
ความใกล้ชิดกันระหว่างผู้บริหารกับพนกังาน มีลักษณะเป็นแบบครอบครวั จึงส่งผลท าให้พนักงานเกิดความจงรกัภกัดีตอ่องค์กรตอ่
ผู้บริหาร แต่เนื่องจากการสนับสนุนในเรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพของสถานบริบาลยังไม่มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่
ด้านการดูแลผู้สูงอายุอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนงานได้หากมีค่าตอบแทนที่สูงกว่า  

ปัจจัยการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อารีรัตน์ ล าเจียกมงคล (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่ม วิชาชีพครูใน
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของกลุ่มวิชาชีพครูใน 
สังกัดเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ ศิริกัลยา  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
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(2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย การทุ่มเทในการท างาน มีผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การใช้ความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มก าลังความสามารถมีผลต่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพอ นอกจากนั้น สุภาพรรณ ค าม่วง (2525)  
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมขวัญก าลังในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟ้านครหลวง ผลการวิจัยพบว่าพนักงานที่
มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานมากจะมีขวัญก าลังใจสูงกว่าพนักงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งงานน้อย และครองทรัพย์  วงศ์ม่าน 
(2552)  พบว่า ความพงึพอใจด้านเกียรติภูมิ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ด้านผู้บังคับบัญชา และ
ด้านผลงาน มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในระดับปานกลาง และมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วน รักษ์ขณา
ถาวร  ดุลมา และมานพ ชูนิล (2555) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความก้าวหน้าในสายอาชีพกับขวัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พบว่า ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ ธนกร จันทร์ระวาง 
(2553) ได้ศึกษาความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยทาง 
การปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยทางสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วน
ภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุรู้สึกมีความสุขในการท างาน
เพราะได้ท าในอาชีพที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และมีความถนัด ตลอดจนสถานบริบาลมีเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการท างานอย่างเพียงพอเหมาะสม ค่าตอบแทนที่ได้มีความเหมาะสมกับภาระงาน มีค่าล่วงเวลา (โอที) และสวัสดิการอื่น ๆ  
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ ท าให้เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความสุขใน
การท างาน สามารถท างานในองค์กรได้เป็นระยะเวลานาน และมีความก้าวหน้าในอาชีพเป็นล าดับ 

ปัจจัยคุณภาพในการทํางาน ส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ
สอดคล้องกับการศึกษาของ จรัญ  สุวรรณเวช (2549) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร
ระดับรองผู้ก ากับการในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยด้านหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ได้แก่ ระบบ คุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ 
ปัจจัยด้านคุณภาพการท างาน ได้แก่ ความรักความผูกพันต่องาน การเรียนรู้งาน งานที่ได้รับมอบหมาย ความคิดริเริ่มในการท างาน 
กฎระเบียบและการปฏิบัติตามของ หน่วยงาน ล้วนมีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรระดับรองผู้ก ากับการ 
ในสังกัดต ารวจภูธรภาค 5 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุมีความสุขในการท างานเพราะได้
ท างานที่ตนรักและมีความภาคภูมิใจ ท าให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนา
ตนเองพัฒนางาน ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สามารถปรึกษาหารือ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้งานของ
ส่วนรวมส าเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้ง สถานบริบาลมีระเบียบวินัยไม่เคร่งครัดมากจนเกินไปมีความยืดหยุ่น ดูแลกันเสมือนญาติมิตร เป็น
ครอบครัวเดียวกัน มีการชมเชยเมื่อเจ้าหน้าที่ด้านการดแูลผูสู้งอายุปฏิบัติงานได้ดี ในทิศทางตรงข้ามหากมีการท าผิดเกิดขึ้น การลงโทษ
ก็จะมี การตักเตือนก่อน ซึ่งอาจเป็นการตักเตือนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้พนักงานไม่รู้สึกกดดันในการท างานมากนัก 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะจากศึกษา 

จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยได้ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยด้านองค์กร ผู้บริหารควรสร้างบรรยากาศในการท างานแบบครอบครัว นอกจากนั้นอาจจะมีการเพิ่มแรงจูงใจ
ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ผู้บริหารอาจลงมาร่วมรับประทานอาหารร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
จัดปาร์ตี้เล็ก ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกันในบรรยากาศแบบเป็นกันเองเป็นประจ า 
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  1.2 ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริหารควรมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุในการท างานที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุรู้สึกเป็นผู้รับผิดชอบและได้ตัดสินใจในงานนั้น หากสามารถท าได้องค์กรจะ
สามารถดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุออกมาได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้จะเป็นผู้ที่พร้อม
ทุ่มเทและเสียสละเพื่อความส าเร็จขององค์กร และผลักดันท าให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งอื่น ๆ  
  1.3 ปัจจัยด้านคุณภาพในการท างานผู้บริหารควรท าให้เจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนส าคัญส่วน
หนึ่งของธุรกิจ ยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาจัดท าเป็นนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การ 
รวมถึงการให้โอกาสเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดเป้าหมายในการท างานต่าง ๆ รวมถึงการ
ออกแบบกระบวนการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
  1.4 ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานผู้บริหารควรให้โอกาสเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถของตนเอง
อย่างเต็มที่ และยอมรับในความสามารถอันโดดเด่นของตัวเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุรายดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุเกิดแรงกระตุ้นในการท างานมากที่สุด ได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน และได้รับการยกย่องจากเพื่อนร่วมงาน และ
มีความก้าวหน้าในต าแหน่งงานอย่างเหมาะสม ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนถึงความเช่ือมโยงระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงาน
และผลตอบแทนของเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเน้นผลตอบแทนที่ไม่ได้อยู่แค่ในรูปของเงิน
เท่านั้น เช่น โอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน การพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ และการยกย่องชมเชยพนักงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงการ
ปลดพนักงานหรือให้ออกจากงานด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพนักงานที่ยังอยู่ ท าให้พวกเขารู้สึกถึงความไม่มั่นคง 
 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังถัดไป 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 2.1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่สายอาชีพบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา
เชิงเปรียบเทียบกับบุคลากรในสายอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเป็นด้านการบริการต่อไป 
 2.2 ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีผลต่อการด าเนินงานส าหรับสายอาชีพด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ดังนั้นในการด าเนินงานควรให้ความส าคญัในแบบภาพรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของผลงานให้มากที่สุด 
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