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บทคัดย่อ
การศึึกษาเรื่่�องปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
บรรทุุกน้ำำ��มันั และสารเคมีี กรณีีศึึกษา บริิษัท 
ั อาม่่า มารีีน จำำ�กัดั (มหาชน) มีีวััตถุุประสงค์์
คืือ เพื่่�อเปรีียบเทีียบและศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการทำำ�งานของคน
ประจำำ�เรืือของ บริิษััท อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน)  และนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการปรัับ
กลยุุทธ์ใ์ นการพััฒนาคนประจำำ�เรืือเพื่่อ� ลดอุุบัติั เิ หตุุ  ผู้วิ้� จัิ ยั ดำำ�เนิินการวิิจัยั โดยใช้้ระเบีียบ
วิิจััยเชิิงปริิมาณ เลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยใช้้วิิธีีตามความสะดวก ใช้้แบบสอบถาม  เป็็น
เครื่่�องมืือในการวิิจััย และเก็็บรวบรวมข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 200 ราย สถิิติิที่�่
ใช้้ในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล ได้้แก่่ ความถี่่�  ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน การ
วิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวและการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณ
ผลการศึึกษา พบว่่า คนประจำำ�เรืือส่่วนใหญ่่ทำำ�งานในระดัับปฏิิบััติิการ มีีอายุุอยู่่�
ระหว่่าง 31-40 ปีี มีีอายุุงาน 7 ปีีขึ้้�นไป ระดัับความรู้้�ความสามารถอยู่่�ในระดัับมาก
ความรู้้คว
� ามสามารถด้้านภาษาอัังกฤษอยู่่�ในระดัับปานกลาง ระดัับความรู้้คว
� ามสามารถ 
ด้้านการบริิการการจััดการอยู่่�ในระดัับมาก ระดัับความรู้้�ความสามารถด้้านความ
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ตระหนัักถึึงความเสีียหายต่่อชีีวิิต ทรััพย์์สิิน และผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมอยู่่�ในระดัับ
มาก ผลการวิิเคราะห์์ทางสถิิติิศึึกษา พบว่่า ตำำ�แหน่่งงาน สถานภาพ ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ความตระหนัักถึึงความเสีียหายต่่อชีีวิิตทรััพย์์สิินและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมีีผลต่่อ
การพััฒนาคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ และอายุุ อายุุงาน ความรู้้�ทางวิิชาชีีพ  
ความรู้้�ทางภาษาอัังกฤษ ความรู้้ด้้� านการบริิหารจััดการ ไม่่มีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพ
ของคนประจำำ�เรืือ
คำำ�สำำ�คััญ : คุุณภาพการทำำ�งาน; คนประจำำ�เรืือ; องค์์กรทางทะเลระหว่่างประเทศ
Abstract
The objective of “The factors affecting the working quality of seafarers
in oil and chemical tanker of AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED” is
to compare and study the factors affecting the quality improvement of
seafarers in oil and chemical tanker of AMA MARINE PUBLIC COMPANY
LIMTED and use it as a guideline for adjusting strategies for developing
seafarers to reduce accidents. The researcher conducted by using
quantitative research method to select the sample by using the convenient
method. The questionnaire was used as a research tool. The data were
collected from 200 people. The statistics used in the analysis are
Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, One – Way ANOVA
and Multiple Linear Regression
The results of this research found that the basic information of
seafarers in oil and chemical tanker of AMA MARINE PUBLIC COMPANY
LIMITED case study. Classified the Personal information of seafarers in oil
is Position in deck department, Age between 31-40 years, Experience
more than 7 years, knowledgement is high, Intermediate English skill, Skill
of management is high level, Skill of the awareness damage and the
environmental effecting is high level. The results of multiple regression
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analysis found that the position, status, Department, Safety awareness
and pollution prevention affects the development of the quality of work
of seafarers. For Age, Experience, Professional, Skill English Skill and
Management Skill,  It does not affect the quality of seafarers.
Keywords : Working Quality; Seafarer; International Maritime Organization (IMO)

12

บทนำ�
การขนส่่งสิินค้้าทางทะเล มีบี ทบาทสำำ�คัญ
ั ในการสนัับสนุุนการค้้าระหว่่างประเทศ
สำำ�หรับั ประเทศไทยมีีผู้ป้� ระกอบการขนส่่งสิินค้้าทางทะเลจำำ�นวนหลายราย ตั้้�งแต่่องค์์กร
ขนาดเล็็กจนไปถึึงองค์์กรขนาดใหญ่่ที่่�มีีการจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ องค์์กร
เหล่่านี้้�ล้้วนจะต้้องอาศััยบุุคคลที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการขนส่่งสิินค้้า ซึ่่�งพื้้�นฐานที่่�
สำำ�คัญ
ั ในการขนส่่งสิินค้้าทางทะเล คืือ การจััดส่่งสิินค้้าให้้ถึึงมืือของลููกค้้าอย่่างปลอดภััย
ครบถ้้วนตามจำำ�นวน คุุณภาพของสิินค้้าไม่่เสีียหายและตรงต่่อเวลา โดยบุุคคลากรที่่�
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�บนเรืือสิินค้้านั้้�น ต้้องประกอบไปด้้วยความรู้้�ความสามารถในการจััดส่่ง
สิินค้้าและการดููแลสิินค้้าตั้้ง� แต่่เมืืองท่่าต้้นทางไปจนถึึงเมืืองท่่าปลายทางอย่่างปลอดภััย
ซึ่่�งบุุคลากรดัังกล่่าว คืือ คนประจำำ�เรืือ   “คนประจำำ�เรืือ” หมายถึึง ผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�ทำ�ำ การ
ประจำำ�อยู่่�ในเรืือที่่�ประกอบด้้วยความรู้้�ความสามารถในตำำ�แหน่่งงานที่่�ได้้รัับผิิดชอบ
ซึ่่�งรวมถึึงความรู้้�ด้้านงานสิินค้้าการนำำ�เรืือ การเข้้าเวรยาม  การซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา
การรัักษาความปลอดภััยและความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม  การบริิหารงานบุุคคล
ความรู้้�ด้้านภาษาอัังกฤษ ตลอดถึึงความรู้้�ทางด้้านการประกอบธุุรกิิจการขนส่่งสิินค้้า
ทางทะเลระหว่่างประเทศ  และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับสากลต่่าง ๆ ได้้เป็็นอย่่างดีีเพื่่�อ
สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกต้้องและมีีประสิิทธิิภาพและให้้ลููกค้้าเกิิดความพึึงพอใจ
เชื่่�อถืือและกลัับมาใช้้บริิการต่่อไป (ณกรณ์์ สายอุุราช, 2556)
ในปีี พ.ศ. 2563 ได้้เกิิดโรคโควิิด 19 ขึ้้�น ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจทั่่�วโลกตกต่ำำ��ลง
เนื่่อ� งจากผู้้ค� นมีีความหวาดระแวงต่่อเชื้้อ� ไวรััสชนิิดนี้้  � และในปีีเดีียวกัันนั้้�นเองทางองค์์กร
ทางทะเลระหว่่างประเทศ (International Maritime Organization; IMO) ได้้ประกาศ
อนุุสัญั ญาฉบัับใหม่่เกี่่ย� วกัับการบัังคัับใช้้น้ำำ��มันั ที่มี่� ีค่่ากำำ�มะถัันต่ำำ�� (AMSA Connect, 2020)
ทำำ�ให้้ค่่าน้ำำ��มัันปรัับตััวสููงขึ้้�นมููลค่่าการส่่งออกลดลงความซบเซาของตลาดหลัักทรััพย์์
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อีีกทั้้�งหลาย ๆ ประเทศทำำ�การปิิดประเทศเพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของไวรััส หลายธุุรกิิจ
ได้้ปิิดตััวลง ในส่่วนขององค์์กรที่ดูู่� แลคนประจำำ�เรืือไทยนั้้�นก็็ได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน เช่่น
ระดัับผู้้บ� ริิหาร ระดัับหััวหน้้างาน ให้้งดการเดิินทางฝึึกอบรมและสััมมนา ณ ต่่างประเทศ 
และปรัับเปลี่่�ยนแก้้ไขมาเป็็นการฝึึกอบรมสััมมนาออนไลน์์แทนการตรวจเยี่่�ยมเรืือเพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมของระดัับหััวหน้้างานต้้องเปลี่่�ยนเป็็นวิิธีีการตรวจเรืือออนไลน์์ผ่่าน
ทางแอปพลิิเคชััน รวมไปถึึงการจััดการฝึึกอบรมคนประจำำ�เรืือออนไลน์์ผ่า่ นทางสื่่อ� ต่่าง ๆ  
เพื่่อ� เพิ่่�มเติิมและพััฒนาความรู้้คว
� ามสามารถให้้กัับคนประจำำ�เรืือที่่ป� ฏิิบัติั งิ านอยู่่�บนเรืือ
เพื่่�อประหยััดค่่าใช้้จ่่ายในการไปตรวจเยี่่�ยมเรืือและลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อไวรััส
โควิิด 19 ทั้้�งนี้้�ยัังสามารถนำำ�งบประมาณดัังกล่่าวมาใช้้พััฒนาในส่่วนอื่่�นขององค์์กรเพื่่�อ
ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ในสภาวะเช่่นนี้้� คนประจำำ�เรืือที่่�มีีความรู้้�ความสามารถมีี
ประสิิทธิิภาพถืือเป็็นบุุคคลที่่�ดีีเยี่่�ยม ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่�ง ณ สถานการณ์์เช่่นนี้้�
สิ่่�งสำำ�คััญอีีกอย่่างหนึ่่�ง คืือ การจััดสรรทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดประสิิ ทธิิภาพและ
ประสิิ ท ธิิ ผ ลต่่ อ องค์์ ก ร นั่่� น หมายถึึ ง  คนประจำำ� เรืือที่่� มีี อ ยู่่�นั้้� น ต้้องมีีคุุ ณ ภาพและ
ประสิิทธิิภาพซึ่�ง่ ถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการแข่่งขัันระดัับประเทศและนานาชาติิ หาก
ขาดคนประจำำ�เรืือที่่�มีีคุุณภาพ  ขาดความรู้้� และขาดจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีี  การเจริิญเติิบโตของ
องค์์กรคงหยุุดอยู่่�กัับที่่�ส่่งผลให้้ความได้้เปรีียบทางด้้านการแข่่งขัันนั้้�นทำำ�ได้้ยากและมีี
โอกาสที่่�จะเสีียส่่วนแบ่่งทางการตลาด ซึ่่�งอาจจะรวมถึึงการบริิหารงานที่่�ล้้มเหลวได้้  
การขาดคนประจำำ�เรืือที่ดีี่� มีีคุุณภาพหรืือคนประจำำ�เรืือในองค์์กรขาดการเรีียนรู้้� ไม่่มีกี าร
พััฒนาศัักยภาพของตนเอง ขาดการติิดตามและพััฒนาเปลี่่�ยนแปลงองค์์กรสภาพ
แวดล้้อม  องค์์กรขนาดใดก็็ตามคงปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าความสำำ�เร็็จขององค์์กรนั้้�นมาจาก
บุุคลากรในองค์์กรทั้้�งสิ้้�น เพราะบุุคลากรถืือเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�สุุดในการบริิหารหาก
บุุคลากรมีีคุุณภาพก็็สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ให้้เกิิดคุุณค่่าและยัังเกิิดประโยชน์์
สููงสุุดต่่อองค์์กร (ศศิิมณฑ์์ วิิริิยากุุล, 2563)
จากข้้างต้้นเห็็นได้้ว่่า การพััฒนาบุุคลากรมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� และมีผี ลเกี่่ย� วข้้อง
กัับการปฏิิบััติิงานของคนประจำำ�เรืือในส่่วนต่่าง ๆ ก่่อให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�ดีีมีีคุุณภาพ
และประสิิทธิิภาพดีี ลดความสููญเสีียของชีีวิิต เรืือ สิินค้้า สิ่่�งแวดล้้อม รวมไปถึึงทรััพย์สิ์ นิ
ดัังนั้้�น งานของฝ่่ายคนประจำำ�เรืือจึึงเป็็นงานที่่�สำำ�คััญยิ่่�งในการวางแผนกำำ�ลัังพลที่่�ดีีมีี
คุุณภาพให้้เพีียงพอกัับความต้้องการของแต่่ละหน่่วยงาน จากสภาวะเศรษฐกิิจตกต่ำำ��
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และปััญหาโรคระบาดในขณะนี้้�ฝ่่ายคนประจำำ�เรืือมีีบทบาทสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากในการ
จััดสรรคนประจำำ�เรืือไทยให้้ตรงและเหมาะสมกัับงาน รวมไปถึึงการรัักษาคนประจำำ�เรืือ
ไทยที่ทำ่� ำ�งานดีี มีีคุุณภาพให้้อยู่่�ร่วมกั
่ บั องค์์กรต่่อไป ด้้วยเหตุุนี้ผู้้� ศึ้� กึ ษามีีความสนใจที่่จ� ะ
ศึึกษาปััจจััยที่มี่� ผี ลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มันั และ
สารเคมีี กรณีีศึึกษา บริิษััท สายการเดิินบรรทุุกเรืือน้ำำ��มัันและสารเคมีีแห่่งหนึ่่�ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อศึึกษาข้้อมููลพื้้�นฐานของคนประจำำ�เรืือที่่�มีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการ
ทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท  อาม่่า มารีีน
จำำ�กััด (มหาชน)
2. เพื่่�อศึึกษาปััจจััยความรู้้�ความสามารถของคนประจำำ�เรืือที่่�มีีผลต่่อการพััฒนา
คุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท 
อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน)
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สมมติฐานการวิจัย
1. ข้้อมููลพื้้�นฐานของคนประจำำ�เรืือที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการ
ทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท  อาม่่า มารีีน
จำำ�กััด (มหาชน)
2. ปััจจััยความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�เรืือที่แ่� ตกต่่างกัันมีผี ลต่่อการพััฒนา
คุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มันั และสารเคมีี กรณีีศึึกษา บริิษัท 
ั อาม่่า
มารีีน จำำ�กััด (มหาชน)
ขอบเขตการวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มุ่่�งศึึกษาปััจจััยที่่�มีีผลต่่อคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
บรรทุุกน้ำำ��มันั และสารเคมีี ที่ร่่� วม
่ งานกัับ บริิษัท 
ั อาม่่า มารีีน จำำ�กัดั (มหาชน) ทั้้�งที่่ป� ฏิิบัติั ิ
งานอยู่่�บนเรืือและพัักอยู่่�เพื่่อ� เตรีียมการลงปฏิิบัติั งิ านบนเรืือ จำำ�นวน 200 คน ในระหว่่าง
เดืือน มิิถุุนายน – กรกฎาคม 2564

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการทำ�งานของคนประจำ�เรือบรรทุกน้ำ�มันและสารเคมี
กรณีศึกษา บริษัท อาม่า มารีน จำ�กัด (มหาชน)

The Factors Affecting the Working Quality of Seafarers in Oil and Chemical Tanker of
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับข้้อมููลพื้้�นฐานของคนประจำำ�เรืือ
คนประจำำ�เรืือ หมายถึึง บุุคลากรที่่�มีีหน้้าที่่�ตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ที่่�ปฏิิบััติิงานอยู่่�บนเรืือ
สิินค้้าหรืือเรืือในส่่วนราชการสำำ�หรับั เรืือสิินค้้านั้้�น คนประจำำ�เรืือ มีีหน้้าที่ขั่� บั เคลื่่อ� นระบบ
การขนส่่ ง ในส่่ ว นของด้้านโลจิิ ส ติิ ก ส์์ ใ ห้้ดำำ� เนิิ น ไปอย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ  โดยได้้รัั บ
ค่่าตอบแทนและสวััสดิิการที่่�เหมาะสมตามที่่�กฎหมายสากลได้้ประกาศไว้้  (International Labour Organization-ILO, 2019) ซึ่่�งคนประจำำ�เรืือเป็็นบุุคลากรที่่�ทำ�ำ ให้้เรืือ
เดิินทะเลสามารถรัับส่่งสิินค้้าไปยัังที่่หม
� ายปลายทางได้้อย่่างปลอดภััยและตรงเวลาเป็็น
ไปตามกำำ�หนด ต้้องอาศััยความรู้้� ความสามารถ และความชำำ�นาญเฉพาะ ทำำ�งานร่่วม
กัันกัับบุุคลากรหลายฝ่่ายหลายระดัับ
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรู้้�ความสามารถของคนประจำำ�เรืือ
การทำำ� งานเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการมีีชีีวิิ ต อยู่่�ในสัั ง คมของแต่่ ล ะบุุ คค ล ดัั ง นั้้� น
การพััฒนาอาชีีพควรดำำ�เนิินการควบคู่่�กัับการพััฒนาตนเองเพื่่�อให้้ตนเองประสบความ
สำำ�เร็็จในการทำำ�งานและสายอาชีีพการประสบความสำำ�เร็็จในการทำำ�งานของแต่่ละบุุคคล
ย่่ อ มมีี แ นวทางหรืือวิิ ธีี ปฏิิ บัั ติิ ไ ม่่ เ หมืือนกัั น การพัั ฒ นาอาชีีพหรืือการปฏิิ บัั ติิ ง าน
(Stroescu, 2015) นอกจากจะกระทำำ�โดยองค์์กรแล้้วบุุคลากร แต่่ละคนยัังสามารถจะ
กระทำำ�ได้้ด้้วยตนเอง  ชููชััย สมิิทธิิไกร (2544 : 317) นอกจากนี้้� การพััฒนาการปฏิิบััติิ
งานของบุุคลากรจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการสนัับสนุุนจากผู้้�บริิหารและหััวหน้้างานมีีบทบาท
สำำ�คััญในการที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมให้้บุุคลากรที่่�อยู่่�ใต้้การบัังคัับบััญชาได้้พััฒนาการปฏิิบััติิ
งาน ซึ่�ง่ วิิฑููรย์์ สิมิ ะโชคดีี (2541 : 9-10) กล่่าวว่่า การพััฒนาการปฏิิบััติิงานหรืือ การ
พััฒนาวิิธีีการทำำ�งาน (Improving Work Methods) เป็็นหน้้าที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งของ
หััวหน้้างานในองค์์กรที่่�จะกระตุ้้�นให้้พนัักงานที่่�อยู่่�ในความดููแลเกิิดการปรัับปรุุงวิิธีีการ
ทำำ�งานของตนเอง โดยผู้้�ที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จนั้้�นควรจะปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�งาน
ปรัับปรุุงให้้ตนเองมีีความรู้้� ความสามารถมากขึ้้�นด้้านวิิชาชีีพ ภาษา การบริิหารจััดการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ประสบความสำำ�เร็็จในการปฏิิบัติั ิงาน (จริิยา เรืืองเดชสกุุล, 2552)
แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
สมยศ นาวีีการ (2549 : 5) ได้้กล่่าวถึึงแนวคิิดของ แม็็ค คิินซีีย์์ (McKinsey) ซึ่่�ง
เสนอปััจจััย 7 ประการ ที่่�มีีอิิทธิิพลต่่อประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงานในองค์์การ คืือ
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กลยุุทธ์์ซึ่�ง่ เกี่่�ยวข้้องกัับการกาหนดภารกิิจ  การพิิจารณาจุุดอ่่อนและจุุดแข็็งภายในการ
ปฏิิบัติั งิ านในองค์์การ โอกาส และอุุปสรรคภายนอก โครงสร้้างขององค์์การที่เ่� หมาะสม
จะช่่วยในการปฏิิบัติั ิงาน (Leitão, Pereira, & Gonçalves, 2021) ระบบขององค์์การ
ที่่�จะบรรลุุเป้้าหมาย แบบการบริิหารของผู้้�บริิหารเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายขององค์์การ
บุุคลากร ผู้้ร่� ่วมองค์์การ ความสามารถ ค่่านิิยมร่่วมของคนในองค์์การ
ศิิริิวรรณ เสรีีรััตน์์ (2550 : 21-24) ได้้เสนอว่่า การปฏิิบััติิงานของแต่่ละคนจะถููก
กำำ�หนดโดยปััจจััย 3 ส่่วน ดัังนี้้� 1. คุุณลัักษณะเฉพาะส่่วนบุุคคล ลัักษณะที่่เ� กี่่ย� วกัับ เพศ 
อายุุ เชื้้�อชาติิเผ่่าพัันธุ์์�  สถานภาพ ลัักษณะที่่�เกี่่�ยวกัับความรู้้�ความสามารถ ความถนััด
และความชำำ�นาญของบุุคคลซึ่่�งคุุณลัักษณะเหล่่านี้้�จะได้้มาจากการศึึกษาอบรม  และ
สั่่�งสมประสบการณ์์ ลัักษณะทางด้้านจิิตวิิทยา ซึ่่�งได้้แก่่ ทััศนะคติิ ค่่านิิยม การรัับใน
เรื่่อ� งต่่าง ๆ รวมทั้้�งบุุคลิกิ ภาพของแต่่ละบุุคคลด้้วย 2. ระดัับความพยายามในการทำำ�งาน
จะเกิิดขึ้้�นจากการมีีแรงจููงใจ  ในการทำำ�งาน ได้้แก่่ ความต้้องการ แรงผลัักดัันอารมณ์์
ความรู้้�สึึก ความสนใจ ความตั้้�งใจ เพราะว่่าคนที่่�มีีแรงจููงใจในการทำำ�งานสููงจะมีีความ
พยายามที่่�จะอุุทิิศกำำ�ลัังกายและกำำ�ลัังใจให้้แก่่การทำำ�งาน มากกว่่าผู้้�ที่่�แรงจููงใจในการ
ทำำ� งานต่ำำ��  3. แรงสนัั บ สนุุ น จากองค์์ ก ารหรืือหน่่ ว ยงาน ซึ่่� ง ได้้แก่่  ค่่ า ตอบแทน
ความยุุติิธรรม  การติิดต่่อสื่่�อสาร และวิิธีีการที่่�จะมอบหมายงานซึ่่�งมีีผลต่่อกำำ�ลัังใจ
ผู้้�ปฏิิบััติิงาน
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จัันทร์์เพ็็ญ ตรีีโชติิ (2557) ศึึกษาเรื่่�อง คุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
เดิินทะเล มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือเดิินทะเล
และเพื่่อ� ศึึกษาแนวทางในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือเดิินทะเล
กลุ่่�มตััวอย่่าง 100 คน วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา ผลการวิิจััยพบว่่า ผู้้�ตอบ
แบบสอบถามมีีความพอใจในคุุณภาพชีีวิิตการทำำ�งานบนเรืือเดิินทะเลอยู่่�ในระดัับสููง
5 ด้้านด้้วยกััน ประกอบด้้วย สภาพการปฏิิบััติิงานในปััจจุุบััน มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.524
โอกาสในการใช้้ความสามารถและพััฒนา มีีค่่าเฉลี่่ย� อยู่่�ที่่� 3.776 ความมั่่�นคงและโอกาส
ก้้าวหน้้า มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.566 ความสมดุุลระหว่่างชีีวิิตส่่วนตััวกัับงาน มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�
4.268 และภาวการณ์์เป็็นผู้้�นำำ�มีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.512 ระดัับต่ำำ��ที่่�สุุด คืือ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยและถููกสุุขลัักษณะมีีค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 2.176
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สิิวารีี ศรีีวิิโรจน์์ กฤษณา วิิสมิิตะนัันท์์ และ กมลชนก สุุทธิิวาทนฤพุุฒิิ (2560)
ศึึกษาเรื่่อ� ง ปััจจััยที่มี่� ีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากร
ประจำำ�เรืือขนส่่งน้ำำ�มั
� ัน : กรณีีศึึกษา บริิษััท  A  มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความคิิดเห็็น
ต่่อปััจจััย  ที่มี่� ีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากรประจำำ�
เรืือขนส่่งน้ำำ��มััน และเสนอแนะแนวทาง ในการพััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบััติิงานของ
บุุคลากรประจำำ�เรืือขนส่่งน้ำำ�มั
� ัน ประชากรในการศึึกษา คืือ บุุคลากรประจำำ�เรืือสิินค้้า
ประเภทเรืือน้ำำ�มั
� ันแห่่งหนึ่่�ง ระดัับนายประจำำ�เรืือ (Officer) จำำ�นวนทั้้�งหมด 80 คน โดย
เครื่่�องมืือ ที่่�ใช้้เป็็นแบบสอบถาม  ผลการศึึกษาพบว่่า 1) บุุคลากรประจำำ�เรืือให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับปััจจััยหลัักด้้านแรงจููงใจมากที่สุ่� ดุ รองลงมา คืือ ปััจจััยหลัักด้้านการเรีียนรู้้� และ
ปััจจััยหลัักด้้านการบริิหาร ตามลำำ�ดัับ 2) ภายใต้้ปััจจััยหลัักด้้านการบริิหาร บุุคลากร
ประจำำ�เรืือให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับงบประมาณเพื่่อ� การพััฒนาศัักยภาพในการปฏิิบัติั งิ านมาก
ที่่สุ� ดุ  อัันดัับที่ส่� อง คืือ รููปแบบภาวะผู้้นำ� ำ� และอัันดัับที่่ส� าม ได้้แก่่ นโยบายเพื่่อ� การพััฒนา
ศัักยภาพในการปฏิิบััติิงาน ส่่วนปััจจััยย่่อยภายใต้้ปััจจััยหลััก  ด้้านการเรีียนรู้้  บุ
� คุ ลากร
ประจำำ�เรืือให้้ความสำำ�คััญกัับการสอนงานมากที่่�สุุด  อัันดัับที่่�สอง คืือ การอบรม และ
อัันดัับที่่�สาม ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเอง และในส่่วนของปััจจััยย่่อยภายใต้้ปััจจััยหลััก
ด้้านแรงจููงใจ บุุคลากรประจำำ�เรืือให้้ความสำำ�คััญกัับค่่าตอบแทนมากที่่�สุุด อัันดัับที่่�สอง
คืือ การเลื่่�อนตำำ�แหน่่ง และอัันดัับที่่�สาม ได้้แก่่ การให้้รางวััล
วิธีดำ�เนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง การวิิจัยั ครั้้�งนี้้ คืื
� อ กลุ่่�มตััวอย่่าง ได้้แก่่ คนประจำำ�เรืือ
บริิษััท  อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน) ที่่�ปฏิิบัติั ิงานอยู่่�บนเรืือและพัักอยู่่�เพื่่�อเตรีียมการ
ลงปฏิิบััติิงานบนเรืือ จำำ�นวน 200 คน เก็็บรวบรวมข้้อมููลโดยใช้้แบบสอบถาม (บริิษััท 
อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน), 2564)
เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� คืือ แบบสอบถามที่ส่� ร้้างขึ้้น� มาจากการศึึกษาแนว
ความคิิดทฤษฎีีและผลงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยแบบสอบถามแบ่่งออกเป็็น 3 ตอน คืือ
ตอนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้้วย ตำำ�แหน่่งงาน อายุุ
อายุุงาน  สถานภาพฝ่่ายปฏิิบััติิงาน เป็็นคำำ�ถามแบบเลืือกตอบ (Check List) ข้้อใดข้้อ
หนึ่่�งและแบบเติิมคำำ�ที่่�ตรงตามความเป็็นจริิง
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ตอนที่่� 2 แบบสอบถามความรู้้�ทางวิิชาชีีพของคนประจำำ�เรืือ จำำ�นวน 4 ด้้าน
ประกอบด้้วย ความรู้้ท� างด้้านวิิชาชีีพ ความรู้้ด้้� านภาษาอัังกฤษ ความรู้้ด้้� านการบริิหาร
การจััดการ ความตระหนัักถึึงความเสีียหายต่่อชีีวิิต ทรััพย์์สิิน และผลกระทบต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม  เป็็นคำำ�ถามมาตราวััดแบบ Likert Scale ซึ่่�งแต่่ละข้้อมีีคำำ�ตอบให้้เลืือก
5 ตััวเลืือก จำำ�นวน  24 ข้้อ
ตอนที่่� 3 แบบสอบถามระดัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ เป็็นคำำ�ถาม
มาตราวััดแบบ Likert Scale ซึ่่�งแต่่ละข้้อมีีคำำ�ตอบให้้เลืือก 5 ตััวเลืือก จำำ�นวน 16 ข้้อ
มีีรายละเอีียดแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
3.1 การป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุที่เ่� กี่่ย� วข้้องกัับการเดิินเรืือและเทีียบท่่าหรืือเครื่่อ� งจัักร
ขััดข้้อง จำำ�นวน 4 ข้้อ
3.2 การป้้องกัันอุุบัติั ิเหตุุที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชีีวิิตและทรััพย์์สิิน จำำ�นวน 4 ข้้อ
3.3 การป้้องกัันอุุบัติั เิ หตุุที่เ�่ กี่่ย� วข้้องกัับสิินค้้าและสิินค้้าเสีียหาย จำำ�นวน 4 ข้้อ
3.4 การป้้องกัันอุุบัติั ิเหตที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 4 ข้้อ
ตอนที่่� 4 ข้้อเสนอแนะ เป็็นแบบให้้ผู้้�แบบสอบถามเขีียนตอบ
การทดสอบเครื่่�องมืือ ผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ข้้อคำำ�ถามที่่�ผู้้�วิิจััยสร้้างขึ้้�นมาทดสอบหาความ
เที่ย่� งตรงของเนื้้�อหา (Validity) นำำ�แบบสอบถามที่ส่� ร้้างขึ้้น� มาพิิจารณาตรวจสอบความ
เที่ย่� งตรงของเนื้้�อหา งานวิิจัยั นี้้ผู้� วิ้� จัิ ยั ให้้ผู้้ท� รงคุุณวุุฒิติ รวจสอบความเที่่ย� งตรงเชิิงเนื้้�อหา
จำำ�นวน 3 คน ผลการตรวจสอบ พบว่่า ทุุกข้้อคำำ�ถามผ่่านความตรงเชิิงเนื้้�อหาทุุกข้้อ
คำำ�ถาม จากนั้้�นวิิเคราะห์์ความเชื่่�อมั่่�น (Reliability) ผู้้�วิิจััยปรัับปรุุงแบบสอบถามให้้มีี
ความเหมาะสมตามเนื้้�อหาแล้้วนำำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้้ (Try-out) กัับประชากรที่่�
ไม่่ใช่่กลุ่่�มตััวอย่่างจริิง จำำ�นวน 30 คน เพื่่�อทดสอบความยากง่่ายของชุุดคำำ�ถาม ด้้วย
สููตรการหาค่่ า สัั ม ประสิิ ทธิ์์� ข องแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha
Coefficients) ด้้วยโปรแกรมสำำ�เร็็จรููป ทางสัังคมศาสตร์์บนคอมพิิวเตอร์์ส่่วนบุุคคล ได้้
ค่่าความเชื่่�อมั่่�นของแบบสอบถามเท่่ากัับ 0.966 แล้้วจึึงนำำ�แบบสอบถามฉบัับสมบููรณ์์
ไปเก็็บรวมรวมข้้อมููลจากตััวอย่่างประชากร
การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อ มูู ล  ผู้้� วิิ จัั ย ทำำ� การวิิ เ คราะห์์ ข้้ อมููลในลัั ก ษณะเชิิ ง พรรณนา
(Description Analysis) โดยนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้รัับจากการตอบแบบสอบถามมาเปลี่่�ยนเป็็น
ตััวเลข แล้้วนำำ�ตัวั เลขนั้้�นไปบัันทึึก ในโปรแกรมสำำ�เร็็จรููปสำำ�หรับั การวิิจัยั ทางสัังคมศาสตร์์
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บนคอมพิิวเตอร์์ส่่วนบุุคคล เพื่่�อประมวลผลข้้อมููลแล้้วนำำ�เสนอโดยแจกแจงในรููปแบบ
ความถี่่� (Frequencies) ร้้อยละ (Percentage)  ค่่าเฉลี่่�ย (Mean) และส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ส่่วนสถิิติิที่่�ใช้้ในการทดสอบสมมติิฐานที่่�ระดัับนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ  
(Significance) 0.05 หรืือระดัับค่่าความเชื่่�อมั่่�นทางสถิิติิที่่�ร้้อยละ 95  คืือ สถิิติิการ
วิิเคราะห์์ความแปรปรวนทางเดีียวและการวิิเคราะห์์ถดถอยพหุุคููณ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ข้้อมููลพื้้�นฐานของคนประจำำ�เรืือ
  - ตำำ�แหน่่งงาน
  - อายุุ
  - อายุุงาน
  - สถานภาพ
  -ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
ปััจจััยความรู้้�ความสามารถ
ของคนประจำำ�เรืือ
  - ความรู้้�ด้้านวิิชาชีีพ
  - ความรู้้�ทางด้้านภาษาอัังกฤษ
  - ความรู้้�ทางด้้านการบริิหารจััดการ
  - ความตระหนัักถึึงความเสีียหายต่่อชีีวิิต
ทรััพย์์สิินและผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

คุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�
เรืือบรรทุุกน้ำำ�มั
� ันและสารเคมีี

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
ผลการวิจัย
ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทั่่�วไปของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ�มั
� ันและสารเคมีี  บริิษััท 
อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน) จำำ�นวน 200 คน โดยการหาจำำ�นวนและค่่าร้้อยละซึ่่�งผล
การวิิเคราะห์์ ดัังแสดงในตารางที่่� 1

12

242

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565

ตารางที่่� 1 จำำ�นวนและร้้อยละของกลุ่่�มประชากร จำำ�แนกตามลัักษณะข้้อมููลทั่่�วไป
ข้้อมููลทั่่�วไป
ตำำ�แหน่่งงาน
   ระดัับบริิหาร
   ระดัับปฏิิบััติิการ
   ระดัับสนัับสนุุน
รวม
อายุุ
   20 – 30 ปีี
   31 – 40 ปีี
   41 – 50 ปีี
ข้้อมููลทั่่�วไป
   51 ปีีขึ้้�นไป
รวม
อายุุงาน
   1 – 2 ปีี
   3 – 4 ปีี  
   5 – 6 ปีี
   7 ปีีขึ้้�นไป
รวม
สถานภาพ
   โสด
   สมรส
รวม
ฝ่่ายปฏิิบััติิการ
   ฝ่่ายเดิินเรืือ
   ฝ่่ายช่่างกลเรืือ
รวม

12

จำำ�นวน

ร้้อยละ

68
71
61
200
41
99
54
จำำ�นวน
6
200
  32
  26
  36
106
200
109
91
200
107
93
200

34.0
35.5
30.5
100.0
20.5
49.5
27.0
ร้้อยละ
3.0
100.0
16.0
13.0
18.0
53.0
100.0
54.5
45.5
100.0
53.5
46.5
100.0

จากตารางที่่� 1 พบว่่า คนประจำำ�เรืือส่่วนใหญ่่ทำำ�งานในระดัับปฏิิบััติิการ คิิดเป็็น
ร้้อยละ 35.5รองลงมา คืือ ระดัับบริิหาร คิิดเป็็นร้้อยละ 34.0 อายุุส่่วนใหญ่่อยู่่�ระหว่่าง
31-40 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 49.5 รองลงมา คืือ 41-50  ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 27.0 อายุุงาน
ส่่วนใหญ่่ คืือ 7 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 53.0 รองลงมา คืือ 5-6 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 18.0
สถานภาพส่่วนใหญ่่มีสี ถานภาพโสด คิิดเป็็นร้้อยละ 54.5 และสถานภาพสมรส คิิดเป็็น
ร้้อยละ 45.5 ฝ่่ายปฏิิบัติั ิการส่่วนใหญ่่ คืือ ฝ่่ายเดิินเรืือ คิิดเป็็นร้้อยละ 53.5 ฝ่่ายช่่าง
กลเรืือ  คิิดเป็็นร้้อยละ 46.5

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการทำ�งานของคนประจำ�เรือบรรทุกน้ำ�มันและสารเคมี
กรณีศึกษา บริษัท อาม่า มารีน จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางที่่� 2 ผลประเมิินความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�เรืือ
ความรู้้�ความสามารถของคนประจำำ�เรืือ

X

S.D

ความหมาย

ความรู้้�ทางด้้านวิิชาชีีพโดยรวม

3.62

0.61

มาก

ความรู้้�ด้้านภาษาอัังกฤษโดยรวม

3.23

0.66

ปานกลาง

ความรู้้�ด้้านการบริิหารการจััดการโดยรวม

3.68

0.51

มาก

ความตระหนัักถึึงความเสีียหายต่่อชีีวิิต ทรััพย์์สิิน และ
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดยรวม

4.12

0.53

มาก

ตารางที่่� 3 ตำำ�แหน่่งงานกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
ปัจจัยความรู้ความสามารถของคนประจำ�เรือ
ความรู้ทางวิชาชีพโดยรวม

ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยรวม

SS

df

ระหว่างกลุ่ม

26.389

3

ภายในกลุ่ม

48.731 197

รวม

75.120 199

ระหว่างกลุ่ม

35.846

ภายในกลุ่ม

50.103 197

รวม

85.950 199

ความรู้ด้านบริหารการจัดการโดยรวม ระหว่างกลุ่ม

3

ภายในกลุ่ม

35.676 197

รวม

51.102 199

ความตระหนักถึงความเสียหายโดยรวม ระหว่างกลุ่ม

* p < 0.05

15.429

3

12.104

3

ภายในกลุ่ม

54.742 197

รวม

66.846 199

MS

F

Sig.

13.194 53.339 0.000*
0.247
17.923 70.472 0.000*
0.254
7.713 42.591 0.000*
0.181
6.052 21.780 0.000*
0.278
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ตารางที่่� 4 อายุุกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
ปัจจัยความรู้ความสามารถของคนประจำ�เรือ
ความรู้ทางวิชาชีพโดยรวม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ด้านบริหารการจัดการโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความตระหนักถึงความเสียหายโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

2.755
72.365
75.120
3.534
82.415
85.950
2.262
48.840
51.102
1.632
65.214
66.846

3
193
199
3
193
199
3
193
199
3
193
199

MS

F

Sig.

0.918 2.487 0.062
0.369
1.178 2.802 0.041*
0.420
0.754 3.026 0.031*
0.249
0.544 1.635 0.183
0.333

* p < 0.05

ตารางที่่� 5 อายุุงานกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ

12

ปััจจััยความรู้้�ความสามารถของคนประจำำ�เรืือ
ความรู้้�ทางวิิชาชีีพโดยรวม
ระหว่่างกลุ่่�ม
ภายในกลุ่่�ม
รวม
ความรู้้�ทางภาษาอัังกฤษโดยรวม
ระหว่่างกลุ่่�ม
ภายในกลุ่่�ม
รวม
ความรู้้�ด้้านบริิหารการจััดการโดยรวม ระหว่่างกลุ่่�ม
ภายในกลุ่่�ม
รวม
ความตระหนัักถึึงความเสีียหายโดยรวม ระหว่่างกลุ่่�ม
ภายในกลุ่่�ม
รวม
* p < 0.05

SS
6.541
68.579
75.120
5.364
80.586
85.950
2.282
48.820
51.102
2.750
64.097
66.846

df
3
196
199
3
196
199
3
196
199
3
196
199

MS
F
Sig.
2.180 6.232 0.000*
0.350
1.788 4.349 0.005*
0.411
0.761 3.054 0.030*
0.249
0.917 2.803 0.041*
0.327

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการทำ�งานของคนประจำ�เรือบรรทุกน้ำ�มันและสารเคมี
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ตารางที่่� 6 สถานภาพกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
ปัจจัยความรู้ความสามารถของคนประจำ�เรือ
ความรู้ทางวิชาชีพโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ด้านบริหารการจัดการโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความตระหนักถึงความเสียหายโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* p < 0.05

SS
1.851
73.269
75.120
0.963
84.987
85.950
1.078
50.024
51.102
1.989
64.857
66.846

df
1
198
199
1
198
199
1
198
199
1
198
199

MS
F
Sig.
1.851 5.001 0.026*
0.370
0.963 2.244 0.136
0.429
1.078 4.265 0.040*
0.253
1.989 6.073 0.015*
0.328

ตารางที่่� 7 ฝ่่ายปฏิิบััติิการกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
ปัจจัยความรู้ความสามารถของคนประจำ�เรือ
ความรู้ทางวิชาชีพโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความรู้ด้านบริหารการจัดการโดยรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ความตระหนักถึงความเสียหายโดยรวม ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* p < 0.05

SS
0.436
74.684
75.120
1.830
84.120
85.950
0.012
51.090
51.102
2.276
64.570
66.846

df
1
198
199
1
198
199
1
198
199
1
198
199

MS
F
Sig.
0.436 1.157 0.283
0.377
1.830 4.307 0.039*
0.425
0.012 0.045 0.833
0.258
2.279 6.978 0.009*
0.326
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ตารางที่่� 8 การวิิเคราะห์์ความแปรปรวนการวิิเคราะห์์การถดถอยพหุุคููณของปััจจััย
ความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�เรืือที่่มี� ผี ลต่่อคุุณภาพการทำำ�งานของคน
ประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี
ตัวแปร
(Constant)
1. ความรู้ทางวิชาชีพโดยรวม (X1)
2. ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยรวม (X2)
3. ความรู้ด้านบริหารการจัดการโดยรวม (X3)      
4. ความตระหนักถึงความเสียหายโดยรวม (X4)

B
1.72
0.51
0.05
0.11
0.42

SE
0.25
0.74
0.68
0.85
0.69

Beta
0.06
0.00
0.11
0.47

t
6.81
0.68
-0.00
1.29
6.40

Sig
0.00
0.49
.099
0.19
0.00*

R = 0.59, R2 = 0.35, SEE = 0.42, F = 25.79, Sig = 0.00*
* p < 0.05

12

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิิปรายผลการวิิจััย ผู้้�วิิจััยอภิิปรายผลการวิิจััยตามข้้อสมมติิฐาน ดัังนี้้�
1. ข้้อมููลพื้้�นฐานของคนประจำำ�เรืือที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการ
ทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท  อาม่่า มารีีน
จำำ�กััด (มหาชน)
ด้้านตำำ�แหน่่งงานที่่�แตกต่่างกัันมีีผลกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ ซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับ ปิิติ วัิ ลั ยะเพ็็ชร์์ (2548 : 19-20) กล่่าวว่่า สายการบัังคัับบััญชาขององค์์กร
ในรููปแบบของการจััดองค์์กรแนวราบมีีอิิทธิิพลต่่อการพััฒนาประสิิทธิิภาพในการปฏิิบัติั ิ
งาน ด้้านอายุุ อายุุงานที่่�แตกต่่างกัันไม่่มีีผลกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ
เนื่่�องจากคนประจำำ�เรืือในระดัับบริิหารจะต้้องทำำ�การบริิหารจััดการในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการปฏิิบัติั ิงานของเรืือลำำ�นั้้�น ๆ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ศิิริิวรรณ          
เสรีีรััตน์์ (2550 : 21-24) กล่่าวว่่า การปฏิิบัติั งิ านของแต่่ละคนจะถููกกำำ�หนดโดย ลัักษณะ
ที่่�เกี่่�ยวกัับอายุุ อาจจะเกิิดจากคนประจำำ�เรืือในทุุกตำำ�แหน่่ง มีีความรู้้�ความสามารถใน
ตำำ�แหน่่งที่ไ่� ด้้รัับผิิดชอบและมีีความตระหนัักถึึงความเสีียหายจากความผิิดพลาดในการ
ปฏิิบััติิงาน ยกเว้้นในเรื่่�องของคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ ด้้านบริิการการ
จััดการที่่�มีีความแตกต่่างกััน การปฏิิบััติิงานของแต่่ละคนจะถููกกำำ�หนดโดย ลัักษณะที่่�

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการทำ�งานของคนประจำ�เรือบรรทุกน้ำ�มันและสารเคมี
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The Factors Affecting the Working Quality of Seafarers in Oil and Chemical Tanker of
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

เกี่่�ยวกัับความรู้้�ความสามารถ ความถนััดและความชำำ�นาญของบุุคคลซึ่่�งคุุณลัักษณะ
เหล่่านี้้จ� ะได้้มาจากการศึึกษาอบรม และสั่่ง� สมประสบการณ์์ สถานภาพที่่แ� ตกต่่างกัันมีี
ผลกัับคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ สอดคล้้องกัับ ศิิริิวรรณ เสรีีรััตน์์ (2550 :
21-24) กล่่าวว่่า การปฏิิบััติิงานของแต่่ละคนจะถููกกำำ�หนดโดย ลัักษณะที่่�เกี่่�ยวกัับ
สถานภาพ แต่่ไม่่สอดคล้้องในด้้านของคุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือด้้านความ
รู้้�ทางภาษาอัังกฤษ อาจจะเกิิดจากคนประจำำ�เรืือจะใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษากลางใน
การสื่่�อสารกัับชาวต่่างชาติิที่�ร่่ ่วมงานด้้วย ฝ่่ายปฏิิบัติั ิการที่่�แตกต่่างกัันมีีผลกัับคุุณภาพ
การทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือ สอดคล้้องกัับ ชููชััย  สมิิทธิิไกร (2544 : 317) กล่่าวว่่า
การพััฒนาอาชีีพควรดำำ�เนิินการควบคู่่�กัับการพััฒนาตนเอง เพื่่อ� ให้้ตนเองประสบความ
สำำ�เร็็จในการทำำ�งานและสายอาชีีพ
2. ปััจจััยความรู้้�ความสามารถของคนประจำำ�เรืือที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการพััฒนา
คุุณภาพการทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท 
อาม่่า มารีีน จำำ�กััด (มหาชน)
ความตระหนัักถึึงความเสีียหายที่่�แตกต่่างกัันมีีผลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการ
ทำำ�งานของคนประจำำ�เรืือบรรทุุกน้ำำ��มัันและสารเคมีี  กรณีีศึึกษา บริิษััท  อาม่่า มารีีน
จำำ�กััด (มหาชน) อาจจะเกิิดจากคนประจำำ�เรืือทุุกคนตระหนัักถึึงความปลอดภััยทุุกๆ
ด้้านและไม่่อยากให้้เกิิดความเสีียหายต่่อชีีวิิตและทรััพย์์สิิน สอดคล้้องกัับ กชกร เอ็็นดูู
ราษฎร์์ (2550 : 13) กล่่าวว่่า ประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน หมายถึึง การมีีสมรรถนะ
สููง สามารถมีีระบบการทำำ�งานสร้้างสมทรััพยากร และความมั่่�งคั่่�งเก็็บไว้้ภายใน
เพื่่�อขยายตััวต่่อไป และเพื่่�อเอาไว้้สำำ�หรัับรองรัับสถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดวิิกฤตการณ์์จาก
ภายนอกได้้ด้้วย ส่่วนทางด้้าน ความรู้้ท� างวิิชาชีีพ ความรู้้ท� างภาษาอัังกฤษและความรู้้�
ทางด้้านการบริิหารจััดการไม่่มีผี ลต่่อการพััฒนาคุุณภาพการทำำ�งาน อาจจะเกิิดจากคน
ประจำำ�เรืือได้้ผ่่านการฝึึกอบรมในหลัักสููตรต่่าง ๆ ที่่�ถููกบัังคัับตาม STCW 2010 ว่่าด้้วย
การออกประกาศนีียบััตรผู้้ทำ� ำ�การในเรืือ ในตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ที่เ่� ป็็นไปตามมาตรฐานสากล  
ใช้้ภาษาอัังกฤษเป็็นภาษากลางในการสื่่อ� สารกัับชาวต่่างชาติิที่ร่่� วม
่ งานด้้วย ด้้านบริิการ
การจััดการปฏิิบััติิตามหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องทำำ�การบริิหารจััดการในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดในการปฏิิบัติั ิงานของเรืือลำำ�นั้้�น ๆ
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย
1. ผู้้�ศึึกษาท่่านอื่่�นอาจจะศึึกษาถึึงความสััมพัันธ์์ของตััวแปรด้้านอื่่�น ๆ แตกต่่าง
หลากหลายออกไป เพื่่อ� กำำ�หนดกยุุทธ์ใ์ นการพััฒนาความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�
เรืือเพื่่�อลดอุุบััติิเหตุุ
2. องค์์กรอื่่�น ๆ สามารถนำำ�ผลการวิิจััยไปปรัับปรุุงกลยุุทธ์์ให้้เหมาะสมกัับการ
พััฒนาความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�เรืือ เพื่่อ� ลดอุุบัติั เิ หตุุ พัฒ
ั นาประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งานและพััฒนาคนประจำำ�เรืือให้้มีีทัักษะทางวิิชาชีีพที่่�เหมาะสมและมากขึ้้�น
3. ในการพััฒนาความรู้้คว
� ามสามารถของคนประจำำ�เรืือสามารถทำำ�ได้้โดยการจััด
ฝึึกอบรมในด้้านต่่าง ๆ ให้้กัับคนประจำำ�เรืือเพื่่อ� ให้้ตระหนัักถึึงผลกระทบทางด้้านต่่าง ๆ
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