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แบบสอบถาม 

_______________________________________________________________________________ 
โครงการวิจยัเร่ือง นวตักรรมบริการสาํหรบัผูส้งูอาย:ุ กรณีศึกษาสถานบริการดแูลระยะยาวในเขต

กรงุเทพมหานคร  
_______________________________________________________________________________ 

การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัต้องการทราบว่าสถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานครขดีความ
ความสามารถดา้นนวตักรรมบรกิารเป็นอย่างไร มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัดา้นทรพัยากรมนุษย์ ปัจจยัดา้น
การตลาด และปัจจยัดา้นองคก์ารหรอืไม ่จงึใครข่อขอบพระคุณท่าน ดว้ยความจรงิใจทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่า
ในการตอบและส่งกลบัแบบสอบถามฉบบันี้ด้วยความรวดเรว็ ผู้วจิยัขอรบัรองว่า ขอ้มูลต่างๆ ที่ปรากฏใน
แบบสอบถามน้ีจะใช้เพื่อการวจิยัและประโยชน์ในทางวชิาการเท่านัน้ นําเสนอผลการวจิยัในภาพรวมของ
สถานบรกิารดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร และขอ้มูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลบัที่สุด แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  2 สว่น ไดแ้ก่ 
      สว่นที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป 
      สว่นที ่2 แบบสอบถามขดีความสามารถดา้นนวตักรรมบรกิาร 

หากท่านมคีาํถามหรอืสงสยัในคาํถามของแบบสอบถามนี้กรุณาไดช้ีแ้นะผูว้จิยัไวใ้นสว่นสดุทา้ย ถา้มี
คาํถามขอ้ใดทีท่่านไม่ทราบตวัเลข คาํตอบทีแ่น่นอน ขอความกรุณาใชว้ธิกีารประมาณโดยอยู่บนพืน้ฐานของ
ขอ้เทจ็จรงิใหม้ากทีสุ่ด และหากท่านตอ้งการผลการศกึษา โปรดระบุชือ่-ทีอ่ยูเ่พือ่ผูว้จิยัจะไดจ้ดัสง่เอกสารสรุป
ผลการวจิยัใหเ้มือ่การวจิยัไดเ้สรจ็สิน้ 

 
 

ขอแสดงความนับถอื 
อาจารย ์ดร. จริะพงค ์    เรอืงกุน 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ  

คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
 
 

โทรศพัท:์ 098-251-4223, อเีมล:์ jack.dj37@hotmail.com 
_______________________________________________________________________________ 

 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป 

กรุณาตอบแบบสอบถามโดยทาํเครือ่งหมาย ( / ) ลงในช่องวา่งหน้าขอ้ความหรอืเตมิขอ้ความตามความเป็นจรงิ 
1. ประเภทสถานบรกิาร   โรงพยาบาลเอกชนทีใ่หบ้รกิารดูแลระยะยาว       สถานบรบิาลผูส้งูอายุ             

 บา้นพกัคนชรา (ศนูยด์แูลผูส้งูอายุ)                                   
2. ตําแหน่ง    ผูอ้าํนวยการฝ่ายบรหิาร  ผูจ้ดัการ             

 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................                                     
3. ระยะเวลาการปฏบิตังิานกบัสถานบรกิาร  ___________________________ ปี 
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ส่วนท่ี 2 แบบวดัขีดความสามารถด้านนวตักรรมบริการ  
ขอใหท้่านใหค้ะแนนเกีย่วกบัการดาํเนินการในองคก์ารของท่านตามประเดน็ทีก่ําหนด โดยใชก้ารแปลความหมายของค่าคะแนน 
ดงัน้ี 
 1 = มคีวามตอ้งการทีจ่ะทาํเรือ่งนัน้ใหไ้ดด้ ี
 2 = กําลงัพฒันา และดาํเนินการในเรื่องนัน้ 
 3 = ทาํเรือ่งนัน้ไดค้อ่นขา้งด ีแต่ยงัตอ้งปรบัปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 
 4 = ทาํเรือ่งเรือ่งนัน้ไดด้แีลว้ 
 5 = ทาํเรือ่งน้ีไดด้เียีย่มจนเป็นตน้แบบใหก้บัหน่วยงาน/องคก์ารอื่น 
 

ประเดน็ 1 2 3 4 5 
ขีดความสามารถขององคก์าร      
1. มวีฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการสรา้งสรรคค์วามคดิ/ไอเดยีใหม่ๆ  เกีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
2. เรยีนรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารทาํงานเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยูเ่สมอ      
3. ทดลองกระทาํสิง่ใหม ่เพือ่ใหก้ารใหบ้รกิารผูส้งูอายุดขีึน้อยูเ่สมอ      
4. พนกังานมอีาํนาจในการตดัสนิใจสาํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
5. มเีป้าหมายเกีย่วกบันวตักรรมในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุทีช่ดัเจน      
6. มโีครงสรา้งการทาํงานเป็นทมีเพือ่พฒันาการบรกิารผูส้งูอายุใหด้ทีีส่ดุ      
7. ใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากรเพือ่พฒันานวตักรรมการบรกิารผูส้งูอายุอยา่งเตม็ที ่      
8. ใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ      
9. การปรบัปรุงอยา่งต่อเน่ืองคอืเป้าหมายสาํคญัในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
10. มุง่มัน่และไดด้ําเนินการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
11. พนกังานไดเ้กบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร และไดนํ้ามาปรบัปรุงการใหบ้รกิาร
ผูส้งูอายุ 

     

12. มกีลุ่มคุณภาพ (QC ) เพือ่พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
ขีดความสามารถด้านการตลาด      
1. สามารถวเิคราะหแ์นวโน้ม (trend) ทางการตลาดเกีย่วกบัผูส้งูอาย ุ      
2. ตื่นตวัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทางการตลาดผูส้งูอายุ      
3. สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ เกีย่วกบัตลาดผูส้งูอายุไดก้่อนทีเ่หตุการณ์นัน้จะเกดิขึน้จรงิ      
4. มคีวามเขา้ใจในสิง่ทีจ่ะตอ้งตอบสนองการเปลีย่นแปลงของตลาดผูส้งูอายุได ้      
5. ตอบสนองความตอ้งการของผูส้งูอายุไดท้นัท่วงท ี      
6. ดาํเนินการเชงิรุกเพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูส้งูอายไุดอ้ยา่งด ี      
7. นําความคดิเหน็ของผูส้งูอายุมาใชป้รบัปรุงการใหบ้รกิารอยูเ่สมอ      
8. ดแูลผูส้งูอายุอยา่งใกลช้ดิ เน่ืองจากเป็นคนสาํคญัของธุรกจิอยา่งแทจ้รงิ      
9. มพีนัธมติร (เช่น ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ บรกิารเสรมิ) คอยสนบัสนุนการใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดต้ามความ
ตอ้งการ 

     

10. พฒันาความสมัพนัธก์บัพนัธมติรใหเ้หนียวแน่นมาโดยตลอด      
11. สามารถทาํงานรว่มกบัพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดด้มีาโดยตลอด      
12. สามารถระดมทรพัยากรจากพนัธมติรเพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุไดเ้ป็นอยา่งด ี      
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ประเดน็ 1 2 3 4 5 
ขีดความสามารถทางการจดัการทรพัยากรมนุษย ์      
1. สามารถดงึดดูพนกังานทีม่คีวามสามารถในการใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน      
2. สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้มารว่มงาน      
3. สามารถคดัเลอืกพนกังานทีม่ทีกัษะการใหบ้รกิารผูส้งูอายุเขา้มารว่มงาน      
4. พฒันาพนกังานใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุไดต้รงกบัความตอ้งการ      
5. ประเมนิผลการปฏบิตังิานพนกังาน เราไดพ้จิารณาถงึผลการปฏบิตังิานทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ 

     

6. เสรมิสรา้งประสบการณ์ทาํงานใหก้บัพนกังาน (job experience) เพือ่ใหส้ามารถบรกิารผูส้งูอายุ
ไดด้ทีีส่ดุ 

     

7. มรีะบบทีท่าํใหพ้นกังานไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพือ่การใหบ้รกิารผูส้งูอาย ุ      
8. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดส้รา้งสรรคส์ิง่ใหมเ่พือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
9. เปิดโอกาสใหพ้นกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานเด่นๆ ไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง      
10. ระบบการจ่ายคา่ตอบแทนยดึผลการปฏบิตังิานเป็นสาํคญั (performance- base pay)      
11. จ่ายคา่ตอบแทน หรอืใหร้างวลัพนกังานทีเ่ป็นธรรม      
12. รกัษาพนกังานทีม่คีวามสามารถสงูในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุใหค้งอยูใ่น
องคก์ารได ้

     

ขีดความสามารถด้านนวตักรรมบริการ      
1. นําสิง่ใหม่ๆ  และเป็นประโยชน์มาปรบัใชส้าํหรบัการใหบ้รกิารผูส้งูอายุ      
2. จดัโครงการ กจิกรรมใหม่ๆ  คอยใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยูเ่สมอ      
3. ปรบัเปลีย่นวธิกีาร/แนวทางทีด่กีวา่เพือ่ใหบ้รกิารผูส้งูอายุอยูเ่สมอ      
4. ปรบัเปลีย่นการใหบ้รกิารไดต้ามความตอ้งการของผูส้งูอาย ุ      
5. หากเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ องคก์ารของท่านมกีารใหบ้รกิารผูส้งูอายุทีใ่หม่ๆ  กวา่      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมบริการ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
ช่ือและท่ีอยู่เพ่ือจดัส่งเอกสารสรปุผลการวิจยั 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
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ประวติัการศึกษาและการทาํงาน 

 ชือ่ - นามสกุล:   นายจริะพงค ์เรอืงกุน 

 ประวตักิารศกึษา:  พ.ศ. 2547 วท. บ. (รงัสเีทคนิค) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง  

     มหาวทิยาลยัมหดิล 

พ.ศ. 2547 ศศ. บ. (รฐัศาสตร)์ เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

     พ.ศ. 2551 รป. ม. (การจดัการทุนมนุษย)์ เกยีรตนิิยม  

     สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

     พ.ศ. 2559 รป. ด. (การบรหิารทรพัยากรมนุษย)์ 

     สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 ตาํแหน่งปัจจุบนั:  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ 

     คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

 สาขาวชิาการทีส่นใจ:  การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์

 งานวจิยัทีแ่ลว้เสรจ็:  1) กลไกเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งระบบผลการ 

     ปฏบิตังิานสงูกบัผลการปฏบิตังิานโรงพยาบาล 

     2) อทิธพิลของการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยทุธ ์และ 

     องคก์ารแหง่การเรยีนรูท้ีม่ตี่อประสทิธผิลองคก์าร: กรณีศกึษา 

     บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

     3) การจดัการความรกัความใครใ่นทีท่าํงานขององคก์ารใน 

     ประเทศไทย 

     4) ความเป็นมอือาชพีของนกับรหิารทรพัยากรมนุษยร์องรบั 

     การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมบรกิารภายหลงัการเปิด 

     ประชาคมอาเซยีน 

 หน่วยงาน:    คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี

    172 ถ. อสิระภาพ แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุร ีกทม. 10600 
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