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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหา
ความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งก า ร เต รี ยมความพร้ อม          
ด้านการจัดการงานบุคคลกับความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการ 2) เพื่อพยากรณ์ปัจจัยการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ประกอบการ   
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส )  จํานวนทั้ งสิ้ น1,595      
ราย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ซ่ึงเป็น
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่รู้จํานวนแน่นอนได้
ผู้ประกอบการ จังหวัดปัตตานี 161 ราย จังหวัดยะลา 
75 ราย และจังหวัดนราธิวาส 84 ราย รวม 320 ราย      
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิ เคราะห์สัมประสิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณ 

 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมการจัดการงานบุคคล กับ ความ
คาดหวังของผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 และ 2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังผู้ประกอบการคือ ด้านการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากร ด้านการพัฒนาบุคลากร และ       
การดําเนินการทางวินัย มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 

คําสําคัญ: การจัดการงานบุคคล ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน   
 
 

Abstract 

This study aimed to 1) find out the 
relationship between the personnel management 
preparation and the expectations of those 
Small and Medium Enterprise owners,               
2) forecast the personnel management 
preparation factors of those Small and 
Medium Enterprise owners. The total 
population of Small and Medium Enterprise  
in three southernmost provinces (Yala, 
Pattani, and Narathiwat) was 1,595. A sampling 
method used was Taro Yamane which 
defined the exact number of samples 161 
were from Pattani, 75 from Yala and 84 from 
Narathiwat. The total number for the sample 
group was 320. The questionnaire was used to 
collection data. Defined were analyzed by 
Correlation Coefficient, and Multiple Regression.  

The finding result were 1) Holistically 
and dimensionally, the relationship between 
their personnel management preparation and 
their expectation in all dimensions was at the 
high level with its statistical significance at 
0.001. and 2) The factors affecting their 
expectation, with its statistical significance at 
0.001., were that the searching and selection 
personnel, personnel development, and 
discipline administration. 
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บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 (2554) สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญ
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ งภายในและภายนอก
ประเทศที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้
ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น 
และมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งแตกต่างกัน ส่งผลให้
ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ หนึ่งในนั้น 
คือ โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโต
อย่างย่ังยืน จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจําเป็นต้องเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไป
กับการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทย
ให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนําไปสู่  การพัฒนา
ประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืนโดยนําความรู้และจุดแข็ง
ของอัตลักษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐาน
นวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทัน สร้างความย่ังยืน 

ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ท่ีเศรษฐกิจเป็นตัว
ขับเคลื่อน และผลักดันให้ประเทศต่างๆ ก้าวรุดไป
ข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั้น
อยู่รวมกันเป็นสังคมโลก ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้ จึง
ต้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมิภาค เพื่อ
เพิ่มอํานาจในการต่อรองและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซ่ึง
ผลประโยชน์ร่วม และพัฒนาประเทศในภูมิภาคไป  
พร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้หรือ อาเซียน จึงได้มีข้อตกลงให้อาเซียนรวมตัวเป็น
ชุมชน หรือประชาคมเดียวกันให้สําเร็จภายในปี พ.ศ. 
2558 (ค.ศ. 2015) โดยเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชาย
ภาคใต้(ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ซ่ึงเป็นพื้นที่อยู่
ใกล้ชายแดนจึงจําเป็นต้องสร้างความพร้อม เพื่อสร้าง

อํานาจการต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขัน     
ใน เวที ระหว่ า งประ เทศ  มีความแข็ งแกร่ งและ           
มีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมีสภาพความ
เป็นอยู่ท่ีดี ปลอดภัย และสามารถทํามาค้าขายได้อย่าง
สะดวกมากย่ิงขึ้น สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งปฏิรูประบบการกํากับดูแลการ
ลงทุน และการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจเอกชนเป็นกลไกท่ีสามารถสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการลงทุนของ
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังต้องเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และนานา
ประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ภู มิภาคร่ วมกั น โดย เฉพาะการ เร่ งแก้ ไขปัญหา
กระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการ
ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และเร่งดําเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัว
เป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท้ังในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงตลอดจนการเชื่อมโยงเส้นทาง
คมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาคอีกด้วย 
(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558) 

จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
จะศึกษาการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงาน
บุคคลของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงผลวิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดทิศทางการเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากร
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่ึงเป็นความคาดหวังของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

วิธีการศึกษา 

การวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการงานบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ  ผู้วิจัยได้กําหนด
หัวข้อการวิจัยไว้ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลกับความคาดหวัง
ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.  เพื่อพยากรณ์ปัจจัยการเตรียมความพร้อม
ด้านจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ประชากร 

ประชากร หมายถึง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ท่ี
อยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส) จํานวนทั้งสิ้น 1,595 ราย ท่ีขึ้นทะเบียนกับ
สํานักงานพาณิชย์หวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส มี
สมาชิกต้ังแต่ 7 คนขึ้นไป  (ท่ีมา: สํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2556) 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิ จั ยในครั้ งนี้  คือ 
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส) ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
(Simple Size) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบมีสัดส่วน 
(Guota Sampling) ทราบจํานวนผู้ประกอบการแน่นอน 
และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะของประชากรที่
ต้องการโดยใช้สูตร Taro Yamane  ซ่ึงเป็นการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่รู้จํานวนแน่นอนได้ผู้ประกอบการ 
จังหวัดปัตตานี 161 ราย จังหวัดยะลา 75 ราย และ
จังหวัดนราธิวาส 84 ราย รวม 320 ราย (ยุทธพงษ์
กัยวรรณี, 2543) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
คือ แบบสอบถามโดยจะวางแนวคําถามตามกรอบ
แนวความคิดในการศึกษา แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) เป็น
ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการ ได้แก่  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และตําแหน่งของประกอบการ 
ระยะเวลารวมที่ก่อตั้งธุรกิจ  ประเภทของธุรกิจ 

ตอนที่ 2 เป็นข้อคําถามระดับความเห็นความ
พร้อมทางการจัดการงานบุคคล  ซ่ึงมีเกณฑ์การให้
คะแนนตามระดับความคิดเห็น (Rating Scale) ดังนี้ 

5 หมายถึง ความพร้อมในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ความพร้อมในระดับมาก 
3 หมายถึง  ความพร้อมในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  ความพร้อมในระดับน้อย 
1 หมายถึง ความพร้อมในระดับน้อยที่สุด 

ท่ีมา: บุญเรียง ขจรศิลป์ (2549) 

ตอนที่ 3 เป็นข้อคําถามระดับความเห็นของ
ความคาดหวั งของผู้ ประกอบการ  ไ ด้แก่  กํ า ไร  
ยอดขายและส่วนครองตลาด ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนน
ตามระดับความคิดเห็นเป็นมาตรวัดแบบให้คะแนน 
(Rating Scale) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง  ความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง  ความคาดหวังในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง ความคาดหวังในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง ความคาดหวังในระดับน้อย 
1.00-1.50 หมายถึง ความคาดหวังในระดับน้อยที่สุด 

ท่ีมา: บุญเรียง  ขจรศิลป์ (2549) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ 

เก็บข้อมูลโดยการสํารวจ โดยแจกแบบสอบถาม
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่ สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   การศึ กษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ก า รตอบ
แบบสอบถาม โดยผู้ วิจัยและผู้ช่วยวิจัยได้ไปแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนด โดย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1.1 แจกแบบสอบถามให้ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
แบบความสะดวก ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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1.2 การเก็บแบบสอบถามใช้เวลา 15  วัน โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในเขตพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ 

รวบรวมจากหนังสือวารสาร งานวิจัย  บทความ 
และเอกสารอ้างอิงต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้ทําการวิจัยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาทําการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์  และความถูกต้องของข้อมูล 
(Checking) แบบสอบถาม ทําการลงรหัส (Coding) 
ตาม ท่ี ไ ด้ กํ าหนด ไว้ ใ ห้ เ รี ยบ ร้ อย  แล้ วจึ งนํ า ไป
ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อใช้สําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) การหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
for Relation Coefficient) 

2) การ วิ เคราะห์ เชิ งถดถอย  (Regression 
Analysis Stepwise) 

ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลกับความคาดหวังของผู้ประกอบธุรกิจ 
 

การเตรียมความพร้อม 
ทางการบริหารงานบุคคล 

ความคาดหวัง 
กําไร ยอดขาย ส่วนครองตลาด 

- ด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร .665*** 
(.000) 

.643*** 
(.000) 

.699*** 
(.000) 

- ด้านการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนตําแหน่ง .638*** 
(.000) 

.620*** 
(.000) 

.690*** 
(.000) 

- ด้านวินัยและการดําเนินการทางวินัย .598*** 
(.000) 

.632*** 
(.000) 

.632*** 
(.000) 

- ด้านการพัฒนาบุคลากร .592*** 
(.000) 

.616*** 
(.000) 

.677*** 
(.000) 

- ด้านการจัดสวัสดิการ .630*** 
(.000) 

.667*** 
(.000) 

.669*** 
(.000) 

0.001 < P *** 
 

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อม
การจัดการงานบุคคลกับความคาดหวังด้านกําไร  
 

ยอดขาย และส่วนครองตลาด อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.001  
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2. การพยากรณ์ปัจจัยการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อ
ความคาดหวังเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

ตัวแปรอิสระ Beta t Sig 
- การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร .392 6.641 .001 
- การพัฒนาบุคลากร .223 3.712 .001 
- การดําเนินการทางวินัย .215 3.670 .001 

Constant   .673 
R Square   .569 
Adjusted R Square  .565 
Std. Error   .148 
F          139.235 
0.001 < P *** 
 

จากการวิเคราะห์การพยากรณ์ปัจจัยการเตรียม
ความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคล  โดยการ
วิเคราะห์ความถดถอยของความคาดหวัง แสดงให้เห็น
ว่าสัมประสิทธ์ิ R Square มีดัชนีความเชื่อมั่น ร้อยละ 
56.90 ในการพยากรณ์การจัดการงานบุคคล ด้านการ
สรรหา  และเลือกสรรบุคลากร  ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการดําเนินการทางวินัย เหลือเพียง 
43 เปอร์เซ็นต์ท่ีไม่สามารถอธิบายได้ ยังมีตัวแปรอื่น ๆ 
ท่ีเป็นปัจจัยในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
งานบุคคล  จากการวิเคราะห์ความถดถอยแสดงให้เห็น
ว่า ค่า F ของการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการ
งานบุคคล มีค่าเป็นบวกเท่ากับ  139.325 และเป็น
นัยสําคัญอย่างสูงในระดับ .001 ดังนั้นตัวแปรอิสระจึง
เป็นนัยสําคัญมีอิทธิพลในการพยากรณ์ตัวแปรของการ
เตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคลได้อย่าง
ถูกต้อง ดังแสดงการพยากรณ์สมการถดถอย ได้ดังนี้ 

Y1   =     .392W2+.223S2+.215G6 

Y1   = การจัดการงานบุคคล 
W2  = การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร 
S2  = การพัฒนาบุคลากร 
G6  = การดําเนินการทางวินัย 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อม
การจั ดการงานบุคคลกับความคาดหวั งของ                 
ผู้ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เห็นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียม
ความพร้อมการจัดการงานบุคคลกับความคาดหวังมี
ความสัมพันธ์กันในทุกด้านอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.001 สอดคล้องกับ สิริวรรค์ อัศวกุล (2528) อธิบาย
ว่า ความคาดหวังของมนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน 
ซ่ึ งอาจจะไม่ เป็นไปตามท่ีคิดไ ว้นอกจากนี้  พัชรี         
มหาลาภ  (2538) กล่ าว ว่าปัจจัย ท่ีกํ าหนดความ
คาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่  1) ลักษณะความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล และสภาพแวดล้อม ความคาดหวัง
และการแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความ
ต้องการของแต่ละบุคคลเน้นแตกต่างกัน 2) ขึ้นอยู่กับ
ความยากง่ายของงาน และประสบการณ์ท่ีผ่านมาและ 
3) ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความ
คาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและการคาดการณ์ของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจเป็นรูปธรรม
หรือนามธรรมก็ไ ด้จะเป็นการประเมินค่า  โดยมี
มาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซ่ึง 
การประเมินค่าของแต่ละคน ท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งชนิด
เดียวกัน ก็อาจแตกต่างกันได้ ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง 
ประสบการณ์ ความสนใจการให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆ ของ
แต่ละบุคคล จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ค ว า ม ค า ด ห วั ง ข อ ง ม นุ ษ ย์ ค า ด ห วั ง เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึกคิด และ
พฤติ ก ร รม  ท่ี แ ตก ต่ า งกั นออก ไป  ตามความรู้ 
ประสบการณ์และความต้องการของบุคคล 
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การพยากรณ์ปัจจัยการเตรียมความพร้อม
ด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจที่
มีอิทธิพลต่อความคาดหวังเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  จากการวิเคราะห์การพยากรณ์
ปัจจัยการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการงานบุคคล 
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยของความคาดหวัง แสดง
ให้เห็นว่าสัมประสิทธ์ิ R Square มีดัชนีความเชื่อมั่น
ร้อยละ 56.90 ในการพยากรณ์การจัดการงานบุคคล
ด้าน การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร  ด้านการ
พัฒนาบุคลากร และด้านการดําเนินการทางวินัย  
สอดคล้องกับ Kotler Philip (2007) ได้กล่าวว่า
พนักงานคือผู้ท่ีอยู่เบื้องหลังม่านความสําเร็จของบริษัท
มาโดยตลอด เรียกได้ว่าบริษัทไหนมีพนักงานดีก็มีชัยไป
แล้ วก ว่ าครึ่ ง  พนั ก ง านจึ ง กลาย เป็ นบุ คคล ท่ี มี
ความสําคัญไม่ต่างจากลูกค้าของกิจการเลยก็ว่าได้ ทุก
บริษัทจึงต่างแสวงหาพนักงานที่ดีและมีคุณภาพมาก
ท่ีสุดเพื่อดึงเข้ามาร่วมงานกับองค์กรของตนเอง แต่
พนั ก ง านแต่ ล ะคนก็ ล้ วนมี ท่ี ม า ท่ี ไ ป  มี ค ว าม รู้ 
ประสบการณ์  รวมไปถึงลักษณะอุปนิสัยใจคอที่
แตกต่างกันออกไป การคัดเลือกพนักงานสักคนเข้ามา
ทํางานภายในบริษัทจึงต้องอาศัยมากกว่าความถูกอก
ถูกใจของผู้ประกอบการแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้อง
ใช้บรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ ท่ีดีในการพิจารณา
คัดเลือกอีกด้วย ซ่ึงหลักเกณฑ์ท่ีจําเป็นต้องใช้มีดังนี้
อย่างแรกที่ผู้ประกอบการจะต้องนํามาใช้เป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินรับพนักงานก็คือ “ความรู้” ซ่ึงความรู้ในที่นี้
จะต้องเป็นความรู้ท่ีพนักงานคนดังกล่าวรู้และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นจริง ๆ หรือรู้แบบฉาบฉวยและ 
ไม่สามารถนํามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้นก่อนที่จะรับ
ใครสักคนเข้ามาทํางานในบริษัทผู้ประกอบการจะต้อง
แน่ใจเสียก่อนว่าเขามีความรู้ในเรื่องดังกล่าวจริงๆ ซ่ึง
อาจจะใช้วิธีการตรวจวัดโดยให้ทําแบบทดสอบหรือ
การทดลองงานก็ได้ จึงจะเป็นแนวทางท่ีเป็นอีกหนึ่ง
หลักเกณฑ์ท่ีผู้ประกอบการจํานวนมากมักจะนํามาใช้
เป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกพนักงาน ซ่ึงผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการทํางานมักจะมีไหวพริบและ
สามารถแก้ ไขปัญหาต่ า งๆได้ ดีก ว่าคนที่ ยั ง ไม่ มี
ประสบการณ์การทํางาน อีกท้ังผู้ประกอบการก็ไม่
จําเป็นที่จะต้องมาเสียเวลานั่งสอนวิธีการทํางานให้ใหม่
ท้ังหมด ดังนั้นประสบการณ์คืออีกหนึ่งคุณสมบัติท่ี

ผู้ประกอบการจะต้องมองหาในการรับพนักงานแต่ละ
ครั้งเข้ามาทํางานและ เมื่อรับเข้ามาทํางานแล้วจะต้อง
มีการพัฒนาบุคลากรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ทักษะ  ความชํ านาญในการทํ า ง าน  ตลอดจน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถ
ทําได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ส่งไปดูงาน
ต่างประเทศ ร่วมสัมมนาท้ังในและนอกสถานที่ ฯลฯ 
เพื่อบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี 
และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 

สรุปผลการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมความพร้อม
การจัดการงานบุคคลในด้าน การสรรหาและเลือกสรร
บุคลากร  การเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนตําแหน่ง การ
ดําเนินการทางวินัย การพัฒนาบุคลากร และ การจัด
สวัสดิการมีความสัมพันธ์กับ ความคาดหวังด้านกําไร 
ยอดขาย และส่วนครองตลาด เนื่องจากกระบวนการ
สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสัตย์
สุจริต และมีการสร้างขวัญกําลังใจในด้านต่างๆ ท้ังการ
เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง การจัดสวัสดิการ และ 
การพัฒนาบุคลากร ยอมมีผลกระทบกับการทํางาน
อย่างทุ่มเทของบุคลากรในองค์กรธุรกิจ ส่งผลต่อ
ผลผลิตท่ีได้รับท้ัง ด้านกําไร ยอดขาย และส่วนครอง
ตลาดท่ีเพิ่มขึ้นตามมาด้วย ปัจจัยการเตรียมความ
พร้อมด้านการจัดการงานบุคคลของผู้ประกอบการ
ธุรกิจในด้านการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร  ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และด้านการดําเนินการทางวินัย มี
อิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ประกอบการทั้งทางด้าน
กําไร ยอดขาย และส่วนครองตลาด เนื่องจากปัจจัยท้ัง
สามดังกล่าวเป็นปัจจัยสําคัญของความสําเร็จของธุรกิจ  
บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความซ่ือสัตย์สุจริต มี
ระเบียบวินัยและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องย่อม
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทํางานขององค์กรธุรกิจ 

ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบงานวิจัย 

1. ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล 
เพราะบุคลากรถือเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจ ควรมีการ
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ฝึกฝนและให้ มีการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานอยู่เสมอ 

 

2. ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ควรมีการสํารวจความต้องการของพนักงานในเรื่องของ
การจัดการงานบุคคล เพื่อจะได้ทราบความต้องการที่
แท้จริงของบุคลากร และจัดหาในสิ่งที่บุคลากรต้องการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยในอนาคต 

ควรมีการศึกษาความต้องการด้านการจัดการ
งานบุคคลในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจาก
ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น มุ ม ม อ ง ข อ ง
ผู้ประกอบการ ต้องการให้มีการศึกษาในมุมมองของ
บุคลากรในสถานประกอบการ ซ่ึงเป็นหัวข้อที่น่าศึกษา
ต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณา
จาก ผู้อํานวยการสํานักงานเกษตรประจําอําเภอต่างๆ 
ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ในการประสานการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม  
ท้ายท่ีสุดขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุก
ท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนทํา
ให้งานวิจัยสําเร็จลงด้วยดี 
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